




 

 
 
 

ค าน า 
 

ตามที่ เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  2561 – 2564)  
เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และด าเนินการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงครั้งที่ 7 
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2565)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2562  

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565)   ที่
จัดท าขึ้น จะเป็นแนวทางเพ่ือใช้ในการพัฒนา เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสมของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม , เพ่ือประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มี
ความครอบคลุมในพ้ืนทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด   
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.ด้านกายภาพ  

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต๋อม เป็นเทศบาลต าบลบ้าน
ต๋อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา เป็นเทศบาลต าบลบ้านต๋อม เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  229  หมู่ 4  
ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

ดวงตราประจ าเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

    ตราเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

เป็นรูปต้นคะเคียนคู่ มีล าน้ าแม่ต๋อมที่ไหลมาจากดอยหลวง ลงสู่กว๊านพะเยา 

 ความหมาย 

1.  ดอยหลวง  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นของป่าดอยหลวง เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้และ
อาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่แห่งการรวมศูนย์น้ าใจของเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนดอย
หลวงที่เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปด้วย 

  2.  กว๊านพะเยาและล าน้ าแม่ต๋อม   หมายถึง แหล่งน้ าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุข  เป็น
แหล่งชีวิตของคนต าบลบ้านต๋อมและคนจังหวัดพะเยา ซึ่งมีต้นน้ าของล าน้ าแม่ต๋อมมาจากดอยหลวง 

  3. ต้นตะเคียนคู่  หมายถึง   สัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น  มั่นคง   ซึ่งเจ้าพ่อสุญโญ
ผู้ครองเวียงต๋อมในสมัยพ่อขุนง าเมืองปกครองอาณาจักรภูกามยาวเป็นผู้ปลูกไว้ 

     1.1 ที่ตั้งของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 





      















































 
 

  

 

3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากร 
ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร จ านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

1 บ้านร่องห้า 409 416 428 417 416 430 826 832 858 517 523 540 

2 บ้านสันต้นผึ้ง 189 183 182 233 232 168 422 415 350 162 165 168 

3 บ้านสันหนองเหนียว 352 360 354 384 386 386 736 746 740 263 264 263 

4 บ้านต๋อมกลาง 301 296 297 359 356 353 660 652 650 308 312 320 

5 บ้านต๋อมดง 188 190 189 231 222 219 419 412 408 146 147 150 

6 บ้านต๋อมดง 247 238 243 255 256 253 502 494 496 178 179 181 

7 บ้านต๋อมดง 341 342 337 394 399 399 735 741 736 294 298 301 

8 บ้านห้วยทรายค า 223 220 220 223 224 221 446 444 441 151 152 152 

9 บ้านร่องไผ่เหนือ 330 328 328 356 355 351 686 683 679 226 230 232 



 
 

  

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร จ านวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

10 บ้านร่องไผ่ใต ้ 341 327 325 344 341 336 685 668 661 222 224 226 

11 บ้านแท่นดอกไม ้ 675 670 668 1,015 1,040 1,031 1,690 1,710 1,699 2,092 2,091 2,097 

12 บ้านสันป่างิ้ว 229 225 223 249 247 246 478 472 469 125 127 127 

13 บ้านร่องห้าป่าสัก 373 364 371 400 402 397 773 766 768 269 275 280 

14 บ้านร่องห้าป่าฉ าฉา 351 337 335 380 387 391 731 724 729 436 442 445 

15 บ้านร่องห้า 324 326 314 368 372 365 692 698 679 279 280 283 

16 บ้านเกษตรพัฒนา 191 185 191 166 168 173 357 353 364 248 250 251 

17 บ้านแท่นดอกไม ้ 560 572 597 663 675 688 1,223 1,247 1,285 799 825 864 

18 บ้านป่าสักร่มเย็น 189 193 189 200 205 199 389 398 388 156 158 158 

รวมทั้งสิ้น 5,813 5,772 5,791 6,637 6,683 6,606 12,450 12,455 12,397 6,871 6,942 7,038 

 



 
 

  

 

    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรเยาวชน อายุต่ ากว่า  18  ปี  ชาย     1,017     คน  หญิง      923     คน 
จ านวนประชากร           อายุ      18-60  ปี  ชาย     3,704     คน  หญิง    4,484     คน 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60  ปี  ชาย     1,064     คน  หญิง    1,270     คน 
 

4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
 

 4.2 สาธารณสุข 

ล าดับที ่ สถานที่ ประเภท ที่ตั้ง 

จ านวนบุคลากร 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

พนักงานจ้าง 

1 โรงพยาบาลจังหวัด
พะเยา 

โรงพยาบาลของรัฐ   ม.11 ต.บ้านต๋อม 536 692 

2 รพ.สต.ต าบลบ้านต๋อม รพ.สต. ม.4  ต.บ้านต๋อม 8 4 

สถานศึกษา ประเภท ที่ตั้ง 
จ านวน

ครู 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.บ้านต๋อม 3 23 18  41 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๋อมดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7 ต.บ้านต๋อม 3 15 16 31 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.9 ต.บ้านต๋อม 2 12 9 21 

โรงเรียนบ้านร่องห้า มัธยมศึกษา/ขยายโอกาส ม.1 ต.บ้านต๋อม 21 101 78 179 

โรงเรียนบ้านต๋อม มัธยมศึกษา/ขยายโอกาส ม.12 ต.บ้านต๋อม 22 92 77 169 

โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ประถมศึกษา ม.17 ต.บ้านต๋อม 40 342 280 622 

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โรงเรียนอาชีวศึกษา ม.11 ต.บ้านต๋อม 82 1,969 727 2,656 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดมศึกษา ม.11 ต.บ้านต๋อม 42 34 373 407 

ศูนย์ กศน.พะเยา การศึกษานอกโรงเรียน ม.11 ต.บ้านต๋อม 26 1,107 523 1,630 



 
 

  

 

 

 

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จ านวน     18  แห่ง 

- ร้านขายยา (ควบคุมโดยเภสัชกร)   จ านวน      4   แห่ง 

- แพทย์ประจ าต าบล     จ านวน      1   คน 

- อาสาสมัครสาธารณสุข     จ านวน   350  คน 

- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   100   

สถานะสุขภาพของประชาชนต าบลบ้านต๋อม 
 

 สาเหตุการป่วย 10 อันดับแรก สาเหตุการตายท่ีส าคัญ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

1.  โรคระบบกล้ามเนื้อ  

2.  โรคระบบทางเดินหายใจ  

3.  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 

4.  โรคระบบต่อมไร้ท่อ  

5.  โรคระบบย่อยอาหาร  

6.  อาการแสดงและสิ่งผิดปกติจากการตรวจ 
    ทางคลินิกและห้อง Lab 

7.  โรคติดเชื้อ , ปรสิต 

8.  โรคระบบประสาท 

9.  โรคผิวหนัง 

10. โรคระบบสืบพันธ์ , ทางเดินปัสสาวะ 

 

1. หัวใจล้มเหลว 

2. ความดันโลหิตสูง 

3. โรคมะเร็งทุกระบบ 

4. ปอดบวม ถุงลมโป่งฟอง 

5. วัณโรคปอด 

6. อุบัติเหตุ 

7. ไตวาย 

8. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

9. พิษสุราเรื้อรัง 

10. ภาวะชรา  

1. อุจาระร่วง 

2. ตาแดง 

3. มือเท้าปาก 

4. อาหารเป็นพิษ 

5. อีสุกใส 

6. บิด 

7. ไข้เลือดออก 

 

 

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต๋อม 

 

 



 
 

  

 

 

     4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูลผู้ได้รับการจัดสวัสดิการ 

หมู่ที่ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 55 60 7 5 0 3 130 

2 40 52 11 15 4 1 123 

3 76 98 11 15 4 1 205 

4 51 89 13 17 1 5 176 

5 37 61 12 7 1 0 118 

6 55 63 5 10 3 2 138 

7 83 108 14 17 0 5 227 

8 50 52 14 9 1 4 130 

9 63 71 13 8 2 4 161 

10 75 75 12 13 2 9 186 

11 50 72 9 10 0 0 141 

12 34 48 11 7 3 2 105 

13 61 79 9 6 1 5 161 

14 36 59 9 7 3 3 117 

15 45 72 10 12 3 3 145 

16 35 31 10 2 1 3 82 

17 53 81 5 11 3 1 154 

18 20 29 4 4 3 4 64 

รวม 919 1,200 179 175 35 55 2,563 

แหล่งข้อมูล : งานพัฒนาชุมชน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2562) 



 
 

  

 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางคมนาคมและการขนส่งของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม   มีความสะดวกสบายทั้งการติดต่อในแต่
ละหมู่บ้านของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม  และพ้ืนที่ใกล้เคียงจะมีถนนลาดยางเชื่อมต่อกันท าให้การสัญจรไปมา
สะดวกสบาย  ดังนี้ 

1. ทางหลวงแผ่นดิน  สายพหลโยธิน (สายพะเยา-เชียงราย) ผ่านหมู่ที่ 1,11,13,14,15,17,18 
2.  ถนน สปก.  จากหมู่ท่ี  13  ผ่านหมู่ที่  16  ไปจดห้วยบง 
3.  ถนนทางหลวงชนบท เชื่อมต่อจากทางหลวงแผ่นดิน สายพหลโยธิน  จากหมู่ท่ี  15  ผ่าน 
     หมู่ที่  2 , 12 , 4  ไปเชื่อมต่อถนนแขวงการทางพะเยา  หมายเลข 1193  สายแม่นาเรือ –  
     แม่ใจ 
4.  ถนนแขวงการทางพะเยา  หมายเลข  1193 สายแม่นาเรือ – แม่ใจ  ผ่านหมู่ที่  4 , 9 
5.  ถนนที่เชื่อมต่อจากถนนแขวงการทางพะเยา  หมายเลข  1193 สายแม่นาเรือ – แม่ใจ   
     ผ่านหมู่ที่  4 , 9  จ านวน  2  สาย  คือ 
 -  ถนนสาย อบจ.พะเยา  จากหมู่ท่ี 9  ผ่านหมู่ที่  10  ไปจดถนนแขวงการทางพะเยา 
         ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านต๊ า 

-  ถนนสาย อบจ.พะเยา  สายบ้านต๋อมกลาง – บ้านต๋อมใน  ต าบลสันป่าม่วง  
ส าหรับถนนที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเป็นหลัก   โดยจะมีถนน 

ลูกรังเป็นถนนที่ใช้สัญจรเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร   
 
     5.2 การไฟฟ้า 

- ครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  โดยในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้าน
ต๋อมเป็นที่ตั้งของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
   
      5.3 การประปา 

แหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลบ้านต๋อม  ประกอบด้วย 
1. กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นบึงและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดพะเยา 
2. อ่างเก็บน้ าห้วยลึก  พื้นที่รับน้ าในฤดูฝน  536 ไร่  ฤดูแล้ง  100 ไร่  หมู่บ้านที่ได้รับ 
   ประโยชน์จากการใช้น้ า  หมู่ที่  5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 
3.  ฝาย  จ านวน  14  แห่ง 
4.  บ่อน้ าตื้น จ านวน              1,106  แห่ง 
5.  บ่อโยก  จ านวน  14  แห่ง 
6.  ระบบประปา   จ านวน    9  แห่ง   แยกเป็น 
       -  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  9  แห่ง  (ประปาผิวดิน 3  แห่ง และประปาบาดาล  6  แห่ง) 
   - ประปาภูเขา       จ านวน  1  แห่ง 

 



 
 

  

 

 
     5.4 โทรศัพท์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นท าให้ในปัจจุบันประชาชนใช้บริการโทรศัพท์มือถือมากขึ้น
ส่งผลให้การใช้งานโทรศัพท์สาธารณะลดลง ท าให้พบเห็นตู้โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ลดลง ปรากฏการใช้งาน
โทรศัพท์ ดังนี้ โทรศัพท์บ้าน / โทรศัพท์มือถือ 
 
     5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  11  ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
- การขนส่งวัสดุครุภัณฑ์จากภาคเอกชน / ทางออนไลน์  

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร   มีการท านาปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ปลูกข้าวเจ้า คิดเป็นร้อยละ 65 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และปลูก
ข้าวเหนียว คิดเป็นร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนพืชรอง 
 พืชสวน ได้แก่ ยางพารา ล าไย มะม่วง 
 พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง  
 
     6.2 การประมง มีการท าประมงพ้ืนบ้าน บริเวณกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก 
 
     6.3 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ เป็นหลัก และมีการเลี้ยงสุกร ไก่พันธ์ไข่ ไก่พ้ืนเมืองในบางพ้ืนที่ของ
ต าบลบ้านต๋อม 
 
     6.4 การบริการ 

หน่วยธุรกิจในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  
- หอพัก    33   แห่ง -  โรงแรม  4  แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน     3    แห่ง -  ตลาด   3  แห่ง 
- โรงสี    21   แห่ง  
- ร้านค้า    45   แห่ง 

 
     6.5 การท่องเที่ยว 

สถานที่ท่องเที่ยว 

1.  วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่  หมู่ที่  17  ต าบลบ้านต๋อม     

2.  หาดอิงกว๊าน  ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 , 3  ต าบลบ้านต๋อม    

3.  ป่าหินบ่อสิบสอง ตั้งอยู่  หมู่ที่  16  ต าบลบ้านต๋อม 

4.  วังมัจฉา  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5 , 6 ต าบลบ้านต๋อม 

 



 
 

  

 

 
 
     6.6 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มมวลชนจัดตั้ง : เรียงล าดับตามวันที่จดทะเบียนกลุ่มฯ 

 1. กองทุนข้าว หมู่ 18 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 2. กลุ่มฌาปนกิจศพ หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 3. กองทุนข้าว หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 4. กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 5. กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 6. กองทุนเงินล้าน หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 7. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 8. กลุ่มท าพริกป่น – ถั่วลิสงปน่ หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 9. กลุ่มเลี้ยงโคและผลิตภัณฑ์โค หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 10. กองทุนหมู่บ้านต๋อมกลาง หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 11. กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน หมู่ 3 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 12. กลุ่มนาบัว สวนผสม หมู่ 3 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 13. กลุ่มโรงน้ าดื่ม – ธนาคารข้าว หมู่ 3 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 14. กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ หมู่ 3 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 15. กลุ่มปศุสัตว์ไร่นาสวนผสม หมู 3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 16. กลุ่มธนาคารข้าว หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 17. กลุ่มส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 18. กลุ่มเกษตรรมทางเลือก หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง (เพาะเห็ดฟางฯ) หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 20. กลุ่มจักสานผักตบชวา , ตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 5 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 21. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 22. กลุ่มจิ้งหรีด หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 23. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 24. กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 25. กลุ่มผ้าเช็ดเท้า หมู่ 9 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 26. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 27. กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 28. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 29. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 30. กองทุนหมู่บ้านต๋อมดง หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 31. กลุ่มปลูกถ่ัวลิสง หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 32. ธนาคารข้าวหมู่ที่ 6 บ้านต๋อมดง หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 33. ชมรม อสม. ต าบลบ้านต๋อม  หมู่ 12 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 



 
 

  

 

 34. กลุ่มไม้กวดดอกหญ้าผู้สูงอายุ หมู่ 9 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 35. เยาวชนคนรักษ์ร่องไผ่ หมู่ 9 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 36. กลุ่มออมทรัพย์จักสานผักตบชวา หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 37. กลุ่มฮักไก่ชน หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 38. กลุ่มกองทุนปุ๋ยชีวภาพ หมู่ 8 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 39. กลุ่มสวัสดิการชุมชน หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 40 กลุ่มเบเกอรี่ / แปรรูปอาหาร หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 41. กลุ่มเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 42. กองทุนเงินล้าน หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 43. กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 44. กลุ่มนาบัว หมู่ 2 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 45. ผู้สูงอายุอายุต าบลบ้านต๋อม หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 46. สภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านต๋อม หมู่ 9 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 47. ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลบ้านต๋อม หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 48. กลุ่มแม่บ้านต าบลบ้านต๋อม หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม  อ.เมือง จ.พะเยา 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 

สถาบันและองค์การทางศาสนา 
ประชาชนในต าบลร้อยละ  98  นับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอ่ืนประมาณร้อยละ  2  โดย 

มีวัดจ านวน 7 แห่ง   ส านักสงฆ์  จ านวน 1 แห่ง   และโบสถ์คริสตจักร จ านวน  1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับที่ สถานที่ ที่ตั้ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

วัดบ้านร่องห้า   

วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล 

วัดต๋อมกลาง 

วัดต๋อมดง  

วัดห้วยทรายค า   

วัดบ้านร่องไผ่ 

วัดพระธาตุจอมทอง 

ส านักสงฆ์ปฏิรูป 

โบสถ์คริสตจักร 

ม.1  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.3  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.4  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.5  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.8  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.10  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.11  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.16  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

ม.17  ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา 

 



 
 

  

 

     7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 1. ประเพณีไหว้พระธาตุจอมทอง  จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 4 ของทุกปี 
 2. ประเพณีไหว้พระเจ้าตนหลวง จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ประมาณเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 
 3. ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ า จัดขึ้นในวันที่ 16 เดือน เมษายน ของทุกปี 
 4. ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่เหนือ (เดือน พฤศจิกายน) 
 5. งานประเพณีสลากภัต จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ จนถึงเดือนเกี๋ยงดับ ประมาณเดือนกันยายน 

    จนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
6. แห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาหรือ วันเพ็ญเดือนแปด ของทุกปี 
7. งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง จัดขึ้นในวันที่ 5 เดือน มีนาคม ของทุกปี 
8. งานประเพณีกินข้าวใหม่น้ าหวาน จัดขึ้นในเดือนมกราคม ของทุกปี  
 

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 1. หมอเมืองพ้ืนบ้าน การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยใช้สมุนไพร โดยนายแต๋ว ค าลือ อายุ 86 ปี  
     ที่ตั้ง 14 หมู่ 13 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ. พะเยา 
 2. ลานผะญ๋าสืบสานศิลปะล้านนาต าบลบ้านต๋อม  สอนศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวโบราณ 
              โดยนายสุรชัย มูลเชื้อ อายุ 66 ปี ที่ตั้ง 98 หมู่ 4 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 3. ปราชญ์พ้ืนบ้าน สอนภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยนายน้อย ศรีนิล อายุ 79 ปี 
     ที่ตั้ง 95 หมู่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

     7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 1. ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จ าหน่ายกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผักตบชวา 
     ที่ตั้ง 62/1 หมู่ 7 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 2. พรมเช็ดเท้ารูปการ์ตูน จ าหน่ายพรมเช็ดเท้ารูปการ์ตูนต่างๆ 
     ที่ตั้ง บ้านร่องไผ่หมู่ที่ 10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ า 

8.1.1 แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่  กว๊านพะเยา 
8.1.2 อ่างเก็บน้ า 

 - อ่างเก็บน้ าห้วยส้ม 
 - อ่างเก็บน้ าห้วยลึก 
 - อ่างเก็บน้ าห้วยบง 

8.1.3 ล าน้ า 
 - ล าน้ าห้วยบง 
 - ล าน้ าห้วยลึก 
 - ล าน้ าร่องอ้อ 
 - ล าน้ าแม่ต๋อม 
 - ล าน้ าห้วยเคียน 
 - ล าน้ าห้วยส้ม 



 
 

  

 

 - ล าน้ าร่องห้า 
 - ล าน้ าห้วยเกี๋ยง 

8.1.3 สระประปา  สระประปาหมู่ที่ 16 ต าบลบ้านต๋อม 
 
     8.2 ป่าไม้ 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
 

     8.3 ภูเขา 
 ดอยหลวง 
 
     8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยสภาพทั่วไปพ้ืนที่ต าบลบ้านต๋อมมีความ อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย คือ 

“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ม่ันคง  

 มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่

อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

ม่ังคั่ง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงินและทุนอ่ืน ๆ 



 
 

 
 

ยั่งยืน 

 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย
ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่
ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด  

(1) ความสุขของประชากรไทย 
(2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
(3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
(4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

 



 
 

 
 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง 
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และปูองกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดข้ึน 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน
แนวคิด  3  ประการ  ได้แก่  (1) ต่อยอดอดีต (2) ปรับปัจจุบัน (3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต 

ตัวช้ีวัด  

(1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได ้
(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น 
ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง 



 
 

 
 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน 
 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก ่

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 



 
 

 
 

ตัวชี้วัด  

(1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
(3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีและ 
(4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ   

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 
ประเด็น ได้แก่ 
1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 

ตัวช้ีวัด  

(1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
(3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย  6  ประเด็น 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 



 
 

 
 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัด  

(1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
(3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
(4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 
8 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

 



 
 

 
 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

****************************************************************************** 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
(10 ยุทธศาสตร์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยามตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้าแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
 1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
              ต่อเนื่อง 
 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

 

เป้าหมายที่  1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่  2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่  3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง     
เป้าหมายที่  4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่  5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 



 
 

 
 

                   โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน  
                   และภาคเอกชน 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 

เป้าหมายที่  1  ลดปัญหาความเลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและ  
                   แก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าหมายที่  2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
เป้าหมายที่  3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 
                   และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์  
1.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 
  1.1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการ 
                   เพ่ิมรายได้ต่อหัว 

1.1.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและ 
         รายได้ใหม ่
1.1.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน 
         ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.1.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน 
        การคลังและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
      ภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 
         สินค้าและบริการ 
1.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ 
         การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ 
         สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 
1.2.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
         มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 



 
 

 
 

1.2.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง 
        อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา 
        อุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1.2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ 
        เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต 
        อย่างสมดุลและยั่งยืน 
1.2.6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
        สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง 
        พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 
1.2.7 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
         แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 
1.2.8 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน 
         บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 
 

เป้าหมาย 
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าหมายที่ ๒ การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๕ รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                  ของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๗ ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
เป้าหมายที่ ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

 
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง 
                  เศรษฐกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การท าเกษตรกรรม 
                  ยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                  ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
เป้าหมายที่ ๕ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                  และสังคม 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 

                 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 

เป้าหมายที่ 1 รักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มี 
                 ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ 
                 ระบบนิเวศ 
เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
                 เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและ   
                 ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหาภัย 

               คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

                ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดจากภัยคุกคามทั้งภัย 
                ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  

๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ 
                สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

๑.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
                ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
 
เป้าหมายที่  ๑ ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เป้าหมายที่  ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
                   ประชาชนมีสว่นร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
เป้าหมายที่  ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน  
                  การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  



 
 

 
 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
                  มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ         
                  รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม   
                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

                ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ 

                รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

เป้าหมายที่ ๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ  
                  ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
เป้าหมายที่ ๔ ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก 

               ก ากับดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม 
                ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

๑.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน 
                ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง 
                 ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง 
                 พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ 
                 ผู้ใช้บริการ 

๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง 



 
 

 
 

                 ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้าง 
                  กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการน าเข้าจาก 
        ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๔ การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

๑.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

๑.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ  
                  ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
๑.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
๑.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 



 
 

 
 

 
เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน 
เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
เป้าหมายที่ ๓ พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว

ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
๑.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ

ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น  
๑.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความ

ร่วมมือต่าง ๆ  รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable   Development Goals: SDGs) 

 
เป้าหมายที่ ๑ เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม 
                  ศักยภาพ 
เป้าหมายที่ ๒ ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน     
                  และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ 
                  ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 

 

************************************************************ 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 – 2565) 
ฉบับทบทวน เมื่อวันที่  6 มีนาคม  2562 

 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต
เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า
การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถ
ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก



 
 

 
 

รวมถึงเป็นพ้ืนที่ปุาต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพื้นที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือ
สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ 
                                 ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ 

2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3 .เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ
พ่ึงพากันในชุมชนได้ 

4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า  ปุาต้นน้ า 
และปัญหาหมอกควัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม         
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง          
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC  
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่าง 
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง  
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคเหนือที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้ าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างท่ัวถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
*********************************************************** 

 
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 

วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวดั 

“ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 
สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้มี
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก ด ารงไว้

ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 

1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้า
ไปยังต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และประเทศอ่ืน ๆ ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการ 

2. เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้
มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 



 
 

 
 

3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ได้รับบริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการค้าและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้สู่ชุมชน 
4. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน

และเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน  
4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

************************************************************** 
 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวดัพะเยา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

วิสัยทัศน์ 

 “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย  ในพ้ืนที่เปูาหมายเดิมและขยายในพ้ืนที่เปูาหมายใหม่ เพ่ือ
การส่งออก 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  และขยาย 
     มูลค่าการค้าชายแดน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 



 
 

 
 

4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง  ชุมชน
เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมทักษะและสมรรถนะ  ของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

 

เป้าประสงค์รวม 
 จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชน
มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย 
ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Target) 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด (ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 20) 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 3) 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 5) 
4. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟูาและประปาใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 80) 
5. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ)  

(ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 5) 
6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ค่าเปูาหมาย : ระดับ 5) 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 10) 
8. ร้อยละของครัวเรือนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

(ค่าเปูาหมาย : ร้อยละ 80) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (6  ยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และการค้า  การลงทุน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
                        มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 3. จังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 
 

กลยุทธ์  1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
        ในการแข่งขัน 
 4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 



 
 

 
 

 
แนวทาง 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิสาหกิจ/SMEs ใช้เทคโนโลยี  
                          และนวัตกรรมแบบบูรณาการ (ข้าวหอมมะลิ/ล าไย/ลิ้นจี่/แคนตาลูป/ปลานิล/โคเนื้อ/ 
                          พืชผัก/พืชสมุนไพร) 

2.  ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ (ข้าว) 
3.  ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดพะเยาหมู่บ้าน 
    ต้นแบบ , แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.  พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
     แข่งขัน 
5. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดน 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ 
                     สร้างสรรค์ 
 
เป้าประสงค์ 1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  2. แหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
กลยุทธ์  1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 

แนวทาง 1. ขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
  2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ 
  3. พัฒนาสร้างศูนย์ OTOP แหล่งท่องเที่ยวข่วงวัฒนธรรมต้นน้ ายม 
  4. พัฒนาปุาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพะเยา 
  5. เทศกาลนับนกยูงไทยเพ่ือการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา 
  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  7. ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว 
  8. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยว 



 
 

 
 

  9. ก่อสร้างอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  10. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับการบริการและการท่องเที่ยว 
  11. ส่งเสริมแรงงานเพื่อการมีมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 
  12. พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับการคุ้มครองด้านแรงงาน 
  13. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  14. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับการ 
                         เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
  2. ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  3. ประชาชนมีไฟฟูา ประปา ใช้อย่างทั่วถึง 
  4. จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
  5. จังหวัดมีความพร้อมในการรองรับโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาเมือง 
 
กลยุทธ์  1. พัฒนาเมือง 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5. วางโครงการระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
6. ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ 
 

แนวทาง 1. ศึกษาออกแบบพร้อมวางผังแม่บทให้สอดคล้องกับผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและเมือง 
                         ชายแดน ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและ 
                         สิ่งก่อสร้างประกอบ 
  2. ส ารวจพื้นที่ขาดแคลนน้ าประปาและเพ่ิมระบบผลิตประปาที่ได้มาตรฐาน 
  3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างคุณคา่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2. สร้างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน 
 

แนวทาง 1. สร้างอาชีพเพ่ือรายได้และการออมของครัวเรือน 
  2. สร้างและพัฒนาบุคลากรบริการทางด้านสุขภาพรองรับบริการทางการแพทย์ 
  3. ส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดี 
                        วิถีพะเยา 
  4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสุขภาพดี ด้วยพระบารมี วิถีพะเยา 
  5. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี จังหวัดพะเยา 
  6. พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 
  7. การพัฒนาการจัดการระบบสุขภาวะชุมชน 
  8. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ พ่ึงพิงระยะยาว 
  9. จัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  10. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายส่วนร่วมสถาบันฯ 
  11. ส่งเสริมสังคมเอ้ืออาทร คุณค่า อัตลักษณ์ฯ 
  12. แรงงานคุณภาพทักษะสูงมุ่งสู่ตลาดอาเซียน 
  13. พัฒนาระบบเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพใต้แนวคิดจังหวัดสุขภาพหนึ่งเดียว 
  14. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาที่มีมาตรฐานฯ 
  15. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับกลุ่ม GMS และอาเซียน 
  16. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและ 
                         ลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ า 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับปุาอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 

แนวทาง 1. ฟื้นฟูและเพ่ิมความหลากหลายของระบบนิเวศ 



 
 

 
 

  2. บ ารุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ 
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
  4. ส่งเสริมการปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีปุาต้นน้ าเสื่อมสภาพและปุาอนุรักษ์ 
  5. จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ปุาไม้ 
  6. จัดท าแนวเขตพ้ืนที่ปุาไม้ใน/นอก พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ 
                         โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  7. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศแบบมีส่วนร่วม 
  8. การบริหารจัดการน้ าเสียจากโรงพยาบาล 
  9. การบริหารจัดการขยะ 
  10. ปลูกต้นไม้เสริมแนวเขตปุาอนุรักษ ์
  11. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือความมั่นคง 
                          ด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  12. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงาน 
  13. อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  14. ส่งเสริมคนอยู่ร่วมกับปุาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
2. ปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
3. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 

 
แนวทาง 1. สร้างการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
  2. ปูองกันปราบปรามและบ าบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ 
  3. พัฒนากลไกอ านวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
 
 

*************************************************** 
 

 



 
 

 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ( พ.ศ.2561 – 2564 )  
 

 
วิสัยทัศน์ 

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 
 

ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ การท างานแบบบูรณาการร่วมกันใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น เป็นแหล่งผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัยและผลผลิตทางการ
เกษตรที่ก่อให้ เกิดรายได้ที่สู งขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง วัฒนธรรม เป็นท้องถิ่น ชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง ภายใต้การ
เป็นประชาคมอาเซียน 

 

 
ประกอบด้วย  5  ด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

          แนวทางพัฒนา  

          1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
          1.2  พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
           1.3  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
           1.4  พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

           แนวทางพัฒนา 

2.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น  
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 
 

 
 

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเปูาหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน    
ความมั่นคง 

2.6 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางพัฒนา 

3.1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน 
3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางพัฒนา 

4.1 ปกปูอง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

4.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
4.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
4.4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางพัฒนา 

5.1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************** 
 



 
 

 
 

 
1.5 นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต้าบลบ้านต๋อม  ประกอบด้วย  12  ด้าน  คือ 

1. นโยบายด้านสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและการอบรม 

1.1  สนับสนุนให้มีการพัฒนาการเด็กเล็ก ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเด็กโต เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ครอบครัวอบอุ่นอย่างเป็นระบบ 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนและผู้ดูแลเด็ก เพ่ือรองรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน 

1.3  สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษา การกีฬาให้เด็กและเยาวชน 
1.4  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมปูองกันการแพร่ระบาดภัยยาเสพติด 
1.5  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจ้างงานนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน และจ้างวิทยากรช่วยสอนพิเศษ   

ให้กับนักเรียนและเยาวชน 
1.6  สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 

 

2.นโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพประชาชนและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

2.1  สนับสนุนส่งเสริมให้ อสม. และประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการปูองกันและควบคุมปัญหาที่เป็นภัย
คุกคามสุขภาพ เช่นโรคติดต่อ ต่าง ๆ และดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

2.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างสุขภาพและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 

2.3  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ การปฐมพยาบาล การดูแลสุขภาพให้ อสม. 
      และประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกชุมชน 
2.4  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การก าจัดลูกน้ ายุงลาย การพ่น

หมอกควัน ปูองกันโรคไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออ่ืน ๆ 
 

3. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

3.1  สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
3.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ได้รับทุกคนตามหลักเกณฑ์

อย่างทั่วถึง 
3.3  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น    

การแข่งขันกีฬา การออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 
3.4  สนับสนุนส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัยแก่คนยากจนไร้ที่อยู่

อาศัย 
3.5  สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น เช่นการจัดอบรมศีลธรรม จริยธรรม และ

กิจกรรมด้านอ่ืน ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
 



 
 

 
 

4. นโยบายด้านแหล่งน้้า 

4.1  สนับสนุนให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงดาดคอนกรีต ล าเหมือง คลองส่งน้ าฝายกั้นน้ าในพ้ืนที่
การเกษตร ได้รับน้ าอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

4.2  สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันโครงการขุดลอก แก้มลิงกว๊านพะเยาเพ่ือกักเก็บน้ าและเป็นที่ท า
มาหากินของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านทั่วไป 

4.3  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านเพ่ือกักเก็บน้ าและใช้สัญจรข้ามล าเหมืองไปมา
ได้ในพ้ืนที่การเกษตร 

4.4  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างล าเหมืองในพ้ืนที่นาที่ยังไม่มี และขุดลอกล าเหมือง คลองส่ง
น้ าเพื่อแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน 

4.5  สนับสนุนส่งเสริมและผลักดันโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูาเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
 

5. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.1  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ลาดยาง ถนนคอนกรีตใน
หมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน 

5.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างท่อและรางระบายน้ าในหมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

5.3  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ และขยายเขตไฟฟูา ให้ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน 
เพ่ือสะดวกในการสัญจรตอนกลางคืน 

5.4  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาภูมิภาค ทุกหมู่บ้านทุก
ชุมชน 

5.5  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกแห่ง 
5.6  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างสะพานหรือท่อลอดล าเหมืองและล าห้วยเพ่ือความสะดวกใน

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเดินทางของประชาชน 
 

6.นโยบายด้านการกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

6.1  สนับสนุนส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กีฬา และวิทยากรฝึกสอนกีฬา ประเภทต่าง ๆ ให้นักเรียนและ
เยาวชน 

6.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดทุก
หมู่บ้านเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด 

6.3  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการจัดการแข่งขัน 
6.4  สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน  เยาวชน และกีฬาพ้ืนบ้านของประชาชน เพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการด้านกีฬา การออกก าลังกาย การสร้างสุขภาพ และสร้างความสามัคคีในชุมชน 
6.5  สนับสนุนส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหาดอิงกว๊าน วังมัจฉา พระธาตุจอมทอง และบ่อสิบ

สอง และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายที่พักผ่อนหย่อนใจ และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 



 
 

 
 

7.นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้เพิ่ม 

7.1  สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านมีการผลิตข้าวพันธุ์ดี เมล็ดพันธุ์ และพืชไร่ 
7.2  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เช่น การผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  

การปูองกันก าจัดศัตรูพืชจากวัสดุธรรมชาติ  การไถกลบตอชังข้าว เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
7.3  สนับสนุนส่งเสริมจัดให้มีการอบรมทางวิชาการ เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพอย่าง

ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.4  สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการผลิตให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มตัด

เย็บเสื้อผ้า และพรมเช็ดเท้า  กลุ่มไม้กวาดและกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ OTOP 
7.5  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชและการประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

8.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.1  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
8.2  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกปุา บวชปุา และอนุรักษ์ปุาชุมชน เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ธรรมชาติ 
8.3  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนทุกหมู่บ้าน 
8.4  สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีการก าจัดขยะในครัวเรือนดูแลรักษาความสะอาดของถนนคู 

คลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ ที่สาธารณะ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
8.5  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นระบบการจัดการขยะในชุมชน 
8.6 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ปุาต้นน้ า เพ่ือสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนปุา 

 

9.ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9.1   สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นและ 
       สภาวัฒนธรรมต าบลอย่างบูรณาการ 
9.2  สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.3  สนับสนุนส่งเสริมการอบรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน 

 

10.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

10.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าทุกกลุ่มในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน        
ของการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

10.2  สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างเป็นธรรม  โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ 

10.3 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ 
    การบริหารให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 



 
 

 
 

10.4 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความรู้ให้กับผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรและบุคลากร   
ในระดับผู้น าทุกหมู่บ้าน ชุมชน 

10.5 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ใน 
ทุกหมู่บ้าน ชุมชน  

 

11.นโยบายด้านบรรเทาสาธารณภัย 

11.1  สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมและทบทวนบทบาทหน้าที่ให้อาสาสมัคร ชรบ. สตบ. 
       อปพร. ทุกหมู่บ้าน 
11.2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการก่อสร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

เครือ่งมือดับเพลิง ก าลังคน เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ อย่างเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ 

11.3 สนับสนุนส่งเสริมจัดให้มียามท้องถิ่น เพื่อเฝูาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ  
ประชาชนในทุกหมู่บ้าน 
 

12.นโยบายด้านป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย 

12.1  สนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมผู้น าท้องที่และท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

12.2  สนับสนุนส่งเสริมการประสานงานกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร(ชรบ.) ,(สตบ.)  
อปพร. เพ่ือจัดตั้งจุดตรวจเฝูาระวังภัย ยาเสพติดและความปลอดภัยด้านอื่น ๆ    

 
***************************************** 

 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

     2.1 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  “บ้านต๋อมเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน” 

 
     2.2 ยุทธศาสตร์ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อย 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 
     2.3 เป้าประสงค์ 
 

(1)  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีความสะดวก 
     รวดเร็ว ปลอดภัย 
(2)  สังคมชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 
(3)  ต าบลบ้านต๋อมมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 
     และลดการเกิดภาวะโลกร้อน  
(4)  ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขมีความมั่นคงปลอดภัย  
(5)  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 

 
     2.4 ตัวช้ีวัด  

  1. จ านวนครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากข้ึน 
  2. จ านวนถนน  รางระบายน้ า  ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
  3. จ านวนประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  4. มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้าราชการ/พนักงาน เจ้าหน้าที่  
     ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  7. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของราชการ/พนักงาน 
     เจ้าหน้าที่  
 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

- ร้อยละของความส าเร็จของเปูาหมาย/ผลผลิตโครงการ 
- จ านวนกิจกรรม/โครงการ ของเปูาหมาย/ผลผลิตโครงการ ตามตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

2.6 กลยุทธ์ 
 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนและชุมชน 
       หรือตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1.2  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคมและไฟฟูา 
1.3  พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ า  และระบบการส่งน้ าทางการเกษตรและ 
       ระบบประปา 
1.4  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 
2.1  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบ 
2.2  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
       ทางสาธารณสุข 
2.3 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคม  และพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา   
2.5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 
2.7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน 

 
(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการปูองกันการบุกรุก 
       ท าลายแหล่งน้ า  ดิน  ปาุไม้  แร่ธาตุฯ  อ่ืนๆ 
3.2 บ้านเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย 
       หมอกควัน  ไฟปุาและแหล่งน้ าส าคัญอย่างมีส่วนร่วม 

 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคง  และความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์ 
4.1 การปกปูองและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4.2 ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.3 การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และอ านวยความเป็นธรรม 
       ให้แก่ประชาชน 
4.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
 



 
 

 
 

 
(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 
5.1  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร  และส่งเสริม

สนับสนุนการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.2  พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
5.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 
 
     2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 - พัฒนาต าบลบ้านต๋อมให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและการ
สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง ไฟฟูา ประปา เป็นต้น 
       - ส่งเสริมการศึกษาและการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

 - มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
       - ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยด้วยการจัดการระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
ทั่วถึง 
     -   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

     2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 เทศบาลต าบลบ้านต๋อมได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีความสอดคล้อง ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ.2560 – 2565) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2561 – 2565) 
 



 
 

 
 

 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคต 

ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

จดุแข็ง ( Strength ) 

 1. ต าบลบ้านต๋อมตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของจังหวัด ท าให้การติดต่อและการคมนาคมขนส่งได้รับ 
              ความสะดวก 
 2. ต าบลบ้านต๋อมมีพ้ืนที่เหมาะสมกับภาคการเกษตร เนื่องจากเป็นที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ าไหล
ผ่าน 
              ในพ้ืนที ่

3.  มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น วัดพระธาตุจอมทอง ปุาหินบ่อสิบสอง สวนบัวหาดอิงกว๊าน 
              เป็นต้น  สามารถพัฒนา  ฟื้นฟูและบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
 4.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความเอ้ืออาทรต่อกันระหว่างชุมชน 
 5. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบายการเงิน การคลัง การจัดท างบประมาณตาม
ระเบียบ ที่ก าหนดไว้  ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น 
               
 

จุดอ่อน ( Weakness ) 

1.  กิจกรรมภาคการเกษตรโดยรวมยังใช้สารเคมีเกินความจ าเป็น  และยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการ 
    ในการท าการเกษตร  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  และสุข
ภาวะ              

               ของประชาชน 
 2.  กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง  เนื่องจากขาดความรู้ความช านาญในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม  
 3. เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ก่อให้เกิดธุรกิจหอพักจ านวนมาก   
              ท าให้เกิดปัญหาการมั่วสุมของเยาวชน  การติดเกมส์  และการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 4.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด 
 
 
 



 
 

 
 

โอกาส ( Opportunity ) 

1.  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนา
ประชาชนในด้านต่างๆ 

2.  กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น  
3. นโยบายของรัฐบาล  กรอบการพัฒนาของจังหวัดและอ าเภอที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  และท าให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 
4.  มีหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ  ที่เข้ามาช่วยพัฒนาภายในพ้ืนที่ต าบล 
5.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากหน่วยงานส่วนกลาง 
 

อุปสรรค ( Threat ) 

 1.  ภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น 
 2. กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทาง
คุณธรรมจริยธรรม 
 3.  ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย หมอกควัน ไฟปุา มีแนวโน้มของความถี่และ  
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึน 

     เทศบาลต าบลบ้านต๋อม จะต้องใช้โอกาสภายนอก (Opportunities) และจุดแข็ง (Strengths) 
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พยายามให้ตัวกระท าภายนอก ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threats) ท าความเสียหาย
ให้กับต าบลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน (Weakness) ของต าบลเพ่ือโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

 
     3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น 

ขอบข่ายของปัญหา 

1.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

     1.1  ประชาชนบางกลุ่มว่างงานหลังเสร็จจากงานประจ า 
     1.2  ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบล 
     1.3 ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า 

 และผลิตภัณฑ์ 
1.4 แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาแบบครบวงจร 



 
 

 
 

 

2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     2.1 การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรบางช่วงยังไม่สะดวก 
     2.2 ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 
 

3.  ปัญหาด้านแหล่งน้้า 

     3.1 แหล่งน้ าธรรมชาติตืน้เขินและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
     3.2 ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
 

4.  สภาพปัญหาด้านสังคม 

      4.1 การมั่วสุมของเยาวชน  ติดเกมส์  ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
      4.2 การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      4.3 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มีการปฏิสัมพันธ์ 
            กับบุคคลรอบข้างและครอบครัวลดลง 
 
 

5.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

       5.1 ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่เพียงพอ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุด
ประชาชน เป็นต้น 
       5.2 ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย เพราะถูกละเลยและไม่มีผู้สืบทอด 
 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     6.1 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปูองกันโรคต่างๆ 
     6.3 ขาดสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
 

7.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     7.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้  
     7.2 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะ และไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 
     7.3 การใช้สารเคมีในการเกษตรท าให้เกิดสารพิษตกค้างและไหลลงสู่แหล่งน้ า 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

8.  ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ 
 

     8.1  การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัยท าให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร 
           และบ้านเรือนราษฎร 
     8.2  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 
 

9.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

     9.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
     9.2 บุคลากรยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ ของภารกิจ 
            ที่ได้รับการถ่ายโอน 

9.3  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนจ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

1 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ส านักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

กองช่าง  

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง ส านักปลัด/ 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ 

 
กองช่าง  

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

ส านักปลัด กองช่าง 

2 ด้านการพัฒนา
สังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 
 

ส านักปลัด กองช่าง 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 
 
 

ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

ส านักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ส านักปลัด กองช่าง 

3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

ส านักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

4 ด้านความม่ันคง  
และความสงบ

เรียบร้อย 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

ส านักปลัด  

บริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

ส านักปลัด   

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

ส านักปลัด 

5 ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

ส านักปลัด กองคลัง/กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 

ส านักปลัด  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

กองช่าง  

 



 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
บัญชีสรุปโครงการ 



แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)

1   ด้านเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2        15,000           1         20,000           0 0 1          10,000           1          10,000          5         55,000           

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 22       6,340,600       28       8,173,000       14       4,063,000      15        6,400,000       14        5,900,000      93       30,876,600     

   1.3 แผนงานการเกษตร 5        1,293,600       5         1,684,000       4        1,355,000      3          1,200,000       4          1,600,000      21       7,132,600       

   1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1        107,900         0 0 0 0 0 0 0 0 1         107,900         

   1.5  แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0 4 421,500        0 0 0 0 4         421,500         

รวมยุทธศาสตร์ที่  1 30      7,757,100      34      9,877,000     22      5,839,500     19       7,610,000     19       7,510,000     124     38,593,600    
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  2.1  แผนงานการศึกษา 7 3,058,300       4         2,286,170       5        2,874,390      2          1,807,390       2          1,807,390      20       11,833,640     

  2.2 แผนงานงบกลาง 3 19,897,800     3         20,859,600     3        21,771,600    3          21,771,600     3          21,771,600     15       106,072,200   

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 80,000           1 50,000           1 50,000          1 50,000           1          50,000          6         280,000         

  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นนัทนาการ 9 289,000         7         292,000         2 150,000        7          262,000         7          262,000         32       1,255,000       

  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 65,000           2         45,000           0 0 3          335,000         2          35,000          9         480,000         

  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมยุทธศาสตร์ที่  2 23      23,390,100    17      23,532,770    11      24,845,990   16       24,225,990    15       23,925,990    82       119,920,840  
3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3.1 แผนงานการเกษตร 3        273,000         3         275,000         2        150,000        3          175,000         2          150,000         13       1,023,000       

 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1        30,000           1         30,000           1        20,000          1          20,000           1          20,000          5         120,000         

  3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 5        1,070,700       4 491,000         3 1,136,000      0 0 0 0 12       2,697,700       

รวมยุทธศาสตร์ที่  3 9       1,373,700      8        796,000        6       1,306,000     4         195,000        3         170,000        30       3,840,700     

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 -  2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม  อ าเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)

4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3        240,000         3         140,000         2        60,000          3          70,000           3          70,000          14       580,000         

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        20,000           2         30,000           1        10,000          1          10,000           1          10,000          6         80,000           

  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2        80,000           2         130,000         1        70,000          1          70,000           1          70,000          7         420,000         

รวมยุทธศาสตร์ที่  4 6       340,000        7        300,000        4       140,000       5         150,000        5         150,000        27       1,080,000     
 5   ด้านการบริหารจัดการที่ดี

  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8        1,007,000       9         1,873,000       5        1,680,000      9          1,001,000       6          430,000         37       5,991,000       

  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1 50,000           0 0 1 50,000           1 50,000          3         150,000         

  5.3 แผนงานสาธารณสุข 0 0 1 20,000           0 0 1 20,000           1          20,000          3         60,000           

รวมยุทธศาสตร์ที่  5 8       1,007,000      11      1,943,000     5       1,680,000     11       1,071,000     8         500,000        43       6,201,000     

รวมทั้งสิ้น 76      33,867,900    77      36,448,770    48      33,811,490   55       33,251,990    50       32,255,990    306     169,636,140  

ปี 2565 รวม  5  ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)

1   ด้านเศรษฐกิจ

   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1        100,000         2         181,000         5        1,600,000      4          1,300,000       6          2,300,000      18       5,481,000       

   1.3 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 2 104000 2         104,000         

รวมยุทธศาสตร์ที่  1 1       100,000        2        181,000        5       1,600,000     4         1,300,000     8         2,404,000     20       5,585,000     
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  2.1  แผนงานการศึกษา 6 1,731,000       2         1,248,000       1        1,360,000      6          1,660,000       3          1,460,000      18       7,459,000       

  2.2 แผนงานงบกลาง 1 290,000         1         300,000         1        300,000        1          300,000         1          300,000         5         1,490,000       

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 360,000         1         360,000         1        360,000        1          360,000         1          360,000         5         1,800,000       

  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นนัทนาการ 1 100,000         1         100,000         1 100,000        0 0 0 0 3         300,000         

รวมยุทธศาสตร์ที่  2 9       2,481,000      5        2,008,000     4       2,120,000     8         2,320,000     5         2,120,000     31       11,049,000    
4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000           1 10,000           1 12,000          1 12,000           1 12,000          5         56,000           

รวมยุทธศาสตร์ที่  4 1       10,000          1        10,000         1       12,000         1         12,000         1         12,000         5        56,000         

รวมทั้งสิ้น 11      2,591,000      8        2,199,000     10      3,732,000     13       3,632,000     14       4,536,000     56       16,690,000    

เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม  อ าเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

ยุทธศาสตร์
ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ.2561 -  2565)

ส าหรับ อุดหนุนสว่นราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ 
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แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)  โครงการ (บาท)

1   ด้านเศรษฐกิจ

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 176,000         0 0 0 0 0 0 0 0 1         176,000         

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 23 58,174,900     35       53,840,618     28       51,047,618    52        71,748,218     47        57,575,218     185      292,386,572   

  1.3 แผนงานการเกษตร 7 36,737,000     12       14,037,500     14 12,037,500    19 13,733,000     14        5,570,000      66       82,115,000     

รวมยุทธศาสตร์ที่  1 31      95,087,900    47      67,878,118    42      63,085,118   71       85,481,218    61       63,145,218    252     374,677,572  
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

  2.1 แผนงานการศึกษา 0 0 1         30,700           0 0 1 34,000           0 0 2         64,700           

  2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 4,200,000       2 4,200,000       0 0 0 0 0 0 4         8,400,000       

  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 2 1,200,000       0 0 0 0 0 0 0 0 2         1,200,000       

  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 1         200,000         1 200,000        1 200,000         1          200,000         4         800,000         
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 4 5,400,000      4        4,430,700     1        200,000       2         234,000        1         200,000        12       10,464,700    

3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3.1 แผนงานการเกษตร 2        700,000         1 500,000         0 0 0 0 0 0 3         1,200,000       

  3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 51,518,000     1 51,518,000    1 51,518,000     1          51,518,000     4         206,072,000   

รวมยุทธศาสตร์ที่  3 2       700,000        2        52,018,000    1       51,518,000   1         51,518,000    1         51,518,000    7        207,272,000  

4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 1         1,000,000       1        1,000,000      1          1,000,000       1          1,000,000      4         4,000,000       

รวมยุทธศาสตร์ที่  4 -     -               1        1,000,000     1       1,000,000     1         1,000,000     1         1,000,000     4        4,000,000     

รวมทั้งสิ้น 37      101,187,900   54      125,326,818  45      115,803,118 75       138,233,218  64       115,863,218   275     596,414,272  

รวม  5  ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2561 -  2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านตอ๋ม  อ าเภอเมืองพะเยา  จงัหวดัพะเยา

ยุทธศาสตร์
ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(ส าหรับ อปท.ด าเนินการเอง) 

 
 
 



ผ.02

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
     ยทุธศาสตร์ที่  1   ด้านเศรษฐกิจ 
       1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสํงเสริม เพิ่ม

ทกัษะด๎านอาชีพและ
การตลาด

เพื่อใหป๎ระชาชนมีอาชีพ 
มีความมั่นคงทางรายได๎ มี
ชํองทางการจ าหนําย
สินค๎าหรือผลิตภณัฑ๑ของ
ชุมชนและสํงเสริมการ
ทอํงเที่ยวของชุมชน

 -อบรมใหค๎วามร๎ู  เพิ่ม
ทกัษะ พฒันาศักยภาพ
ด๎านอาชีพ การตลาด การ
ลงทนุ

10,000            20,000          - 10,000          10,000           ระดับความร๎ู 
ความเข๎าใจร๎อย

ละ 70

กลํุมอาชีพ เกษตรกร 
สตรี เยาวชน ผ๎ูสูงอายุ
และประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึน้และเพยีงพอแกํ
การด ารงชีพ

ส านักปลัด/
งานพฒันา

ชุมชน

2 โครงการพฒันาและ
สํงเสริมการทอํงเที่ยว

เพื่อสํงเสริมการทอํงเที่ยว
ในพื้นที่ต าบลบา๎นต๐อม

 -จัดอบรมใหค๎วามร๎ู / -
ประชาสัมพนัธ๑ ฯลฯ

5,000              -  -  -  - 1 คร้ัง เพื่อสํงเสริมการ
ทอํงเที่ยวในต าบลบา๎น
ต๐อมใหเ๎ปน็ที่ร๎ูจักมากขึน้

ส านักปลัด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ยทุธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ
         1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟลัท๑ติก คอนกรีต ม .1
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีตพร๎อมปูาย
โครงการ ขนาดกว๎าง 5  
เมตร ยาว 250  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  1,250 
ตร.ม.

- 470,000        - - -  1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

2 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า หมูํที่  1 ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 กํอสร๎างรางระบายน้ า รูป
ตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขนาด
กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

- 450,000        - - - 1 สาย สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

3 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. หมูํที่ 1 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.
 (รูปตัวยู) พร๎อมฝาปิด 
ขนาดปากกว๎าง 0.30 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.40 ม. หนา 0.10 ม.
 ยาว 189 ม. (ทางเข๎า 
อสจ.พะเยา)

- - 404,000         - - 1 สาย สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

4 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 1  ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
ปูายโครงการ

- - - 400,000        - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

5 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 2  ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
ปูายโครงการหมูํที่ 2 ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 210 ม. 
หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 840 ตาราง
เมตร (มีไหลํทาง)

467,000          - - - - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง  ม.2

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

 -กํอสร๎างถนนลูกรัง 
(ซอยบา๎นทติยนต๑)

- - 400,000         - - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชําง

7 โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร  ม.2

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร (เส๎นหลังบา๎น
นายตา  สอนใจ)

- - - 200,000        - 1 สาย เกษตรกรจะได๎รับ
ความสะดวกในการ
ขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร

กองชําง

8 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล. ม.3

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทํอระบายน้ า จ านวน 2 
ชวํง ชวํงที่ 1 วางทํอระบายน้ า
 คสล.ขนาด Dia  0.40 เมตร 
จ านวน 226 ทํอน พร๎อมบํอ
พัก 24 บํอ ชวํงที่ 2 วางทํอ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Dia 
0.40 เมตร จ านวน 27 ทํอน 
พร๎อมบํอพัก 3 บํอ

422,000          - - - - 2 ชํวง สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

9 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล. พร๎อมบอํพกั ม.3 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทอํระบายน้ า คสล.Dai
 0.30 เมตร จ านวน 240 
ทอํน พร๎อมบอํพกั จ านวน
 25 บอํ

- 335,000        - - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

10 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร หมูํที่  3 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว๎าง 3.50 เมตร ยาว
 620 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 
เมตร

- 144,000        - - - 1 สาย เกษตรกรจะได๎รับ
ความสะดวกในการ
ขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร

กองชําง

11 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรังพร๎อมวางทอํระบาย
น้ า ม.3 เชื่อม ม.2

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง/และแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวมขัง

กํอสร๎างถนนลูกรังพร๎อม
วางทอํระบายน้ า

- - - - 300,000        1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง/แก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังในพื้นที่

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

12 โครงการวางทอํท าถนน
บนล าเหมืองสาธารณะ  
หมูํที่ 4 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร/
เกษตรกรมีน้ าใช๎เพื่อ
การเกษตร

วางทอํท าถนนบนล า
เหมืองสาธารณะ

- - 500,000         - - 1 แหงํ เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทาง
การเกษตร/กษตรกรมี
น้ าใช๎เพื่อการเกษตร

กองชําง

13 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 4 
เชื่อมหมูํที่ 12 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
415  เมตร หนาเฉล่ีย 
0.30 เมตร

- 107,000        - - - 1 สาย เกษตรกรจะได๎รับ
ความสะดวกในการ
ขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร

กองชําง

14 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 5 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,200  เมตร หนา
เฉล่ีย 0.07 เมตร

- 253,000        - - - 1 สาย เกษตรกรจะได๎รับ
ความสะดวกในการ
ขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

15 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 6 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.  พร๎อม
ปูายโครงการ  หมูํที่ 6 
จ านวน 2 ชํวง ช่วงที่ 1 
ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ความยาว 
78.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 312 ตร.ม. และ
วางทํอระบายน้ า คสล.Ø 
0.30 เมตร จ านวน 7 ทํอน 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 34.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 102
 ตร.ม. และขนาดกว๎าง 2.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 2.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 5 ตร.ม.

234,800          - - - - 2 ชํวง ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

16 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 6
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทอํระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.30 เมตร 
จ านวน 47 ทอํน พร๎อม
บอํพกั 5 บอํ

- 117,000        - - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

17 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 6
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 วางทอํระบายน้ า คสล.
Dai 0.30 เมตร จ านวน  
44  ทอํน พร๎อมบอํพกั  
จ านวน 5 บอํ

- - 64,000           - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

18 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 6
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

(1) วางทํอระบายน้ า คสล.
Dai 0.40 เมตร จ านวน  35
  ทํอน พร๎อมบํอพัก  
จ านวน 4 บํอ (2) วางทํอ
ระบายน้ า คสล.Dai 0.30 
เมตร จ านวน  76  ทํอน 
พร๎อมบํอพัก  จ านวน 7 บํอ

- - 163,000         - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

19 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 6 
เชื่อมหมูํที่ 7 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
670  เมตร หนาเฉล่ีย 
0.20 เมตร

- 114,000        - - - 1 สาย เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชําง

20 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมวางทอํระบาย
น้ า คสล. ม.7 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/ระบายน้ า
และแก๎ไขปญัหาน้ าทวํมขัง
ในหมูํบา๎น

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 4  
 เมตร ยาว 177  เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 708  ตร.ม./
กํอสร๎างถนน คสล.ทางเชื่อม
 กว๎าง 5 เมตร ยาว 5  เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 25  ตร.ม.
 พร๎อมวางทํอ คสล.Dai 
0.60 เมตร จ านวน 8 ทํอน

- 412,000        - - - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/
สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

83



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

21 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร๎อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 7 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรพร๎อมปรับปรุง
ฝารางระบายน้ า คสล.
จ านวน 2 ชํวง- ชํวงที่ 1 
ถมดินพร๎อมปรับเกล่ีย 
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 87 
เมตร พร๎อมฝารางระบาย
น้ า คสล. จ านวน 281 ฝา
 - ชํวงที่ 2 ถมดินพร๎อม
ปรับเกล่ีย กว๎าง 3.00 
เมตร ยาว 25 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.70 เมตร พร๎อม
ฝารางระบายน้ า คสล.
  จ านวน 17 ฝา

- 270,000        - - - 1 สาย เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชําง

22 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล ม.7

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
คสล.(ซอย 9 เข๎าบา๎นนาย
สุกิจ)

- - - 300,000        - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชําง

23 โครงการซํอมแซมทอํ
ประปาภเูขา  ม.7

เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยําง
พอเพยีง

ปรับปรุงซํอมแซมทอํ
ประปาภเูขา (ที่ช ารุด)

- 400,000        - - 500,000        2 แหงํ ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยําง
พอเพยีง

กองชําง

24 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝา
ปดิ ม.8 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.
(รูปตัวยู) แบบมีฝาปิด
พร๎อมปูายโครงการ ม.8 
ขนาดกว๎าง 0.30 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.40 ม. หนา 0.10 ม.
 ยาว 167 ม.

385,000          - - - - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

25 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.8

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. 1 สาย - 400,000        - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชําง

26 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล. พร๎อมฝาปิด ม.8 
ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. พร๎อมฝาปดิ

- - - 400,000        - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

27 โครงการขยายสะพาน ม.8
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ขยายสะพาน/ขยาย
ชํองทางจราจร

- - - - 400,000        1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชําง

28 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.9

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. 1 สาย 
 กว๎าง  4 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร

400,000          - - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชําง

29 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.และกํอสร๎างก าแพง
ปากทอํระบายน้ า คสล.ม.
9 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
ปูายโครงการหมูํที่ 9 ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว 120 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 480 ตารางเมตร 
และกํอสร๎างก าแพงปากทํอ
ระบายน้ า คลส.จ านวน 2 จุด

278,800          - - - - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชําง

30 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 9 
เชื่อมหมูํที่ 10 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,520  เมตร หนา
เฉล่ีย 0.07 เมตร

- 318,000        - - - 1 สาย เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

31 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมกํอสร๎างพนัง
ปากทอํระบายน้ า หมูํที่ 9
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/ระบายน้ า
และแก๎ไขปญัหาน้ าทวํมขัง
ในหมูํบา๎น

กํอสร๎าง ถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 35  
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 พร๎อมกํอสร๎างพนังปากทํอ
ระบายน้ า จ านวน 1 จุด

- 86,000         - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/
สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

32 โครงการกํอสร๎างทอํ
เหล่ียม คสล. ม.10

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างทํอเหล่ียม  1 สาย 
ขนาด 4 x 2.20 เมตร ยาว 
5 เมตร

390,000          - - - -  1 สาย สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

33  โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 10 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

 กํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตรโดยลงดิน
ลูกรังพร๎อมปรับเกล่ียเรียบ
 จ านวน 1 สาย

- - 281,000         - - 1 สาย เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชําง

34 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยาง ม.10 เชื่อม 
ต.บา๎นต๊ า

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

กํอสร๎างถนนลาดยาง - - - 800,000        - 1 สาย เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชําง

35 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีต ม.11

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนนคอนกรีต 1 สาย 263,000          700,000        - - -  2 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชําง

36 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.11  ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
ปูายโครงการหมูํที่ 11 
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 120 
ม. หนา 0.15 ม.  หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 480 ตร.ม.

265,000          - - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

37 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.  หมูํที่ 11 ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทอํระบายน้ า คสล.  
ขนาด Ø 0.30 เมตร 
ความยาวรวม 27 เมตร

- 33,000         - - - 1 แหงํ สามารถแก๎ไขน้ าทวํม
ขังและระบายน้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

38 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. หมูํที่ 11
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 กอํสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
(รูปตัวยู) พร๎อมฝาปิด ขนาด
ปากกวา๎ง 0.30 ม. ลึก 0.40 
ม. หนา 0.10 ม. ยาว 171 ม.
 พร๎อมวางทํอระบายน้ า คสล.
Dai 0.40 ม. จ านวน 9 ทํอน

- - 445,000         - - 1 แหงํ สามารถแก๎ไขน้ าทวํม
ขังและระบายน้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

39 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า ม.11

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังในหมูํบ๎าน

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
(ซอยศุภวาร)

- - - 400,000        - 1 แหงํ สามารถแก๎ไขน้ าทํวมขัง
และระบายน้ าได๎ดีขึ้น

กองชําง

40 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า ม.11

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังในหมูํบ๎าน

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
(ซอยแซมสนธ๑)

- - - - 400,000        1 แหงํ สามารถแกไ๎ขน้ าทํวมขงั
และระบายน้ าได๎ดีขึ้น

กองชําง

41 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า ม.12

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปัญหาน้ าทํวมขังในหมูํบ๎าน

กํอสร๎างรางระบายน้ า  
จ านวน 1 แหงํ

- 400,000        - - - 1 แหงํ สามารถแกไ๎ขน้ าทํวมขงั
และระบายน้ าได๎ดีขึ้น

กองชําง

42 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง
พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 12 ต าบลบ๎าน
ต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง/แกไ๎ขปัญหาน้ าทํวมขงั

 กํอสร๎างถนนโดยลงดินลูกรัง
พร๎อมปรับเกล่ียเรียบ ขนาดกวา๎ง
เฉล่ีย 2.5 - 4.00 เมตร ความ
ยาว 128.00 เมตร ฯ พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ า คสล.Dai 0.40 
เมตร จ านวน 118 ทํอน พร๎อม
บํอพัก 13 บํอ

- - 246,000         - - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง /สามารถ
แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง

กองชําง

43 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
พร๎อมวางทํอระบายน้ า  ม.
12 ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง/แกไ๎ขปัญหาน้ าทํวมขงั

กอํสร๎างถนน คสล.พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ า (ขา๎งบ๎านพํอตา 
 ออ๎ยบ ารุง)

- - - 400,000        - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การเดินทาง /สามารถ
แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง

กองชําง

87



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

44 โครงการกํอสร๎างถนนหนิ
คลุก ม.12

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

กํอสร๎างถนนหนิคลุก - - - - 400,000        1 สาย เกษตรกรได๎รับความ
สะดวกในการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองชําง

45 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.13

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. 1 สาย 
 กว๎าง  4 เมตร ยาว 72 
เมตร หนา 0.15 เมตร

170,000          - - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชําง

46 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมวางทอํระบาย
น้ า  ม.13  ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/แก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขัง

กอํสร๎างถนน คสล.พร๎อมวาง
ทํอระบายน้ าและปูายโครงการ
 ม.13 จ านวน 2 ชวํง ช่วงที่ 1
 กอํสร๎างถนน คสล. ขนาด
กวา๎ง 3.50 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 350 ตาราง
เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
คสล.Dai  0.30 เมตร จ านวน 
95 ทํอน และบํอพัก จ านวน 9
 บํอ ช่วงที่ 2 กอํสร๎างถนน 
คสล.ขนาดกวา๎ง 3.50 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 
262.50 ตารางเมตร

466,000          - - - - 2 ชํวง ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง /
สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขัง

กองชําง

47 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 
13 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทํอระบายน้ า คสล. พร๎อม
ปูายโครงการ หมูํที่ 13 ขนาด
 Dai 1.00 เมตร จ านวน 40 
ทํอน พร๎อมบํอพัก จ านวน 4 
บํอ ยาวรวม 44.00 เมตร

239,000          - - - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

88



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

48 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต ม.
13 เชื่อม ม.15 ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต ขนาดกว๎าง 4  
เมตร ยาว 70  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  280 ตร.ม.

- 88,000         - - -  1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

49 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า หมูํที่  13 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ ารูป
ตัวยู (แบบมีฝาปดิ) ขนาด
กว๎าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย
 0.30 เมตร ยาว 105 
เมตร

- 210,000        - - -  1 สาย สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

50 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. หมูํที่ 13
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. (รูปตัวย)ู พร๎อมฝา
ปดิ ขนาดกว๎าง 0.30 ม. 
ลึก 0.30 ม. หนา 0.10 ม.
 ยาว 103 ม.

- - 210,000         - -  1 สาย สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

51 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมรางระบายน้ า
 ม.13

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/แก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขัง

กํอสร๎างถนน คสล. (หน๎า
บา๎นครูอ๎อยกับครูแมว
,หน๎าบา๎นผ๎ูชํวยหนิง)

- - - 400,000        400,000         2 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/แก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขัง

กองชําง

52 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต ม.
14 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5
  เมตร ยาว 113 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
565 ตารางเมตร

203,000          - - - - 1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

89



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

53 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล. ม.14

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทอํระบายน้ า ขนาด 
Dia 0.60 เมตร จ านวน 
154 ทอํน พร๎อมบอํพกั 
14 บอํ

284,000          - - - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

54 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟลัท๑ติก คอนกรีต ม .
14 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกว๎าง 5
  เมตร ยาว 124 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
620 ตร.ม.

- 225,000        - - -  1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

55  โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.พร๎อมซํอมแซมราง
ระบายน้ า หมูํที่  14 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังใน
หมูํบา๎น/ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

 - ปรับปรุงถนน คสล. กว๎าง
 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร /- 
ขยายผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 322
 ตารางเมตร
/ - ซํอมแซมฝารางระบาย
น้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 80 ฝา
 /- กํอสร๎างฝาตะแกรงเหล็ก
 จ านวน 30 ฝา

- 453,000        - - -  1 สาย  สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้/ประชาชน
ได๎รับความสะดวกและ
ปลอดภยัในการเดินทาง

กองชําง

90



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

56 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.14

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. (ซอย 
2 ซอยรวมดาวคาร๑แคร๑)

- - 400,000         - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

57 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ม.14

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล. (ซอย
 5 เชื่อม ซอย 4) หน๎า
บา๎นนายตํวน  ละม๎าย

- - - 400,000        -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

58 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. พร๎อมวางทอํระบาย
น้ าและบอํพกั ม.14

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
วางทอํระบายน้ าและบอํ
พกั (ข๎างวิทยาลัยพยาบาล)

- - - - 400,000         1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

59 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.15

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. 1 สาย 
 กว๎าง  3.50 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร

162,000          - - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

91



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

60 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมวางทอํระบาย
น้ า  ม.15  ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/แก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขัง

กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
วางทํอระบายน้ าและปูาย
โครงการ ม.15 จ านวน 2 
ชํวง ช่วงที่ 1 กํอสร๎างถนน 
คสล.ขนาดกว๎าง 3.45 เมตร
 ยาว 46 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
 158.70 ตารางเมตร (ไมํมี
ไหลํทาง) พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า คสล.Dai 0.30 
เมตร จ านวน 43 ทํอน 
และบํอพัก จ านวน 4 บํอ 
ช่วงที่ 2 กํอสร๎างถนน 
คสล.ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว  55 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
 220 ตารางเมตร (มีไหลํ
ทาง)

278,000          - - - - 2 ชํวง ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง /
สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขัง

กองชําง

61 โครงการปรับปรุงผิวทาง
แอสฟลัท๑ติกคอนกรีต ม.
15  ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัท๑
ติกคอนกรีตพร๎อมปาูย
โครงการ ขนาดกว๎าง 4  
เมตร ยาว 80  เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา  320 
ตร.ม.

- 101,000        - - -  1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

62 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั  หมูํที่ 
15 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

วางทอํระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 115 ทอํน พร๎อม
บอํพกัจ านวน 12 บอํ

- 189,000        - - - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

63 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมูํที่ 15 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

ปรับปรุงถนน คสล. โดย
การขยายทาง คสล.กว๎าง
เฉล่ีย ข๎างละ  0.30 - 0.80 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ 364 ตารางเมตร

- - 221,000         - -  1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

64 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 15  ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.(ชํวงที่ 
1 ข๎างบา๎นนายจ านงค๑ 
วงค๑วาลเรือน ชํวงที่ 2 ตํอ
จากบา๎น สท.ณัฐกรณ๑)

- - - - 400,000         2 ชํวง ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

65 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 16  ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
ปูายโครงการหมูํที่ 16 
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 128 
ม. หนา 0.15 ม.  หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 512 ตาราง
เมตร (มีไหลํทาง)

305,000          - - - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

66 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 16 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ 672 ตารางเมตร

- - 379,000         - -  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

67 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมูํที่ 16  ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยําง
พอเพยีง

ปรับปรุงระบบประปา - - - 400,000        -  1 แหงํ ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยําง
พอเพยีง

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

68 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 16  ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กอํสร๎างถนน คสล. (ถนน
หมายเลข 2 จากบ๎านนาย
ด าเนินถงึศาลเจา๎)

- 400,000        - - 400,000         2 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองชําง

69 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 17 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กอํสร๎างถนน คสล. พร๎อมปูาย
โครงการ หมูํที่ 17 จ านวน 2 
ชวํง ช่วงที่ 1  ขนาดกวา๎ง 
4.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 53.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 212 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2  ขนาดกวา๎ง 
3.50  เมตร หนา 0.15 เมตร 
ความยาว 34.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนํ๎อยกวาํ 119 ตาราง
เมตร

179,000          - - - - 2 ชํวง ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

70 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. ม.17

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กอํสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
กวา๎ง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ยาว 220 เมตร และวาง
ทํอ คสล.Dai 0.40 ม. จ านวน
 17 ทํอน

209,000          - - - - 1 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

71 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝา
ปดิ ม.17 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.(รูป
ตัวย)ู แบบมีฝาปิดพร๎อมปูาย
โครงการ ม.17 ขนาดกวา๎ง 0.30
 ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. หนา 0.10
 ม. ยาว 110 ม.

253,000          - - - - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

72 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า หมูํที่  17 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู (แบบมีฝาปิด) ขนาดกว๎าง
 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 
เมตร ยาว 87 เมตร

- 198,000        - - - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

94



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

73 โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 
17 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 วางทอํระบายน้ า คสล.
Dai 0.40 เมตร จ านวน  
84  ทอํน พร๎อมบอํพกั  
จ านวน 9 บอํ

- - 133,000         - - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

74 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝา
ปดิ ม.17 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.  แบบมีฝาปดิ (ซอย 
12, ซอย 13)

- - - 400,000        400,000        2 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

75 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล. พร๎อมฝา
ปดิ ม.17 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.  แบบมีฝาปดิ (สาย
หมอมานะ)

- - - - 400,000        1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

76 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ม.18

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/เพื่อ
ระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

กํอสร๎างถนน คสล. 2 สาย 
สายที่ 1 กว๎าง 4 เมตร ยาว
 37 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที่ 2 กว๎าง 4 เมตร ยาว
 140 เมตร หนา 0.15 เมตร

400,000          - - - -  1 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง/ระบาย
น้ าและแก๎ไขปญัหาน้ า
ทวํมขังในหมูํบา๎น

กองชําง

77 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 18 ต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล.  หมูํที่ 
18 ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร
 หนา 0.15 เมตร ความยาว
 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 160 ตารางเมตร

87,000            - - - - 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

78  โครงการวางทอํระบายน้ า
 คสล.พร๎อมบอํพกั หมูํที่ 
18 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 วางทอํระบายน้ า คสล.
Dai 0.30 เมตร จ านวน  
210  ทอํน พร๎อมบอํพกั  
จ านวน 23 บอํ

- - 217,000         - - 1 สาย สามารถแก๎ไขปญัหา
น้ าทวํมขังและระบาย
น้ าได๎ดีขึน้

กองชําง

79 โครงการกํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร  ม.18

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร (เชื่อม ต.
บา๎นต๊ า)

- - - 400,000        - 1 สาย เกษตรกรจะได๎รับ
ความสะดวกในการ
ขนสํงสินค๎าทางการ
เกษตร

กองชําง

80 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เพื่อใหป๎ระชาชนได๎รับ
ความสะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กํอสร๎างถนน คสล. /
ปรับปรุงซํอมแซมถนนที่
ช ารุด

- 300,000        - 500,000        500,000         3 สาย  ประชาชนได๎รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองชําง

81 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ า

เพื่อระบายน้ าและแก๎ไข
ปญัหาน้ าทวํมขังในหมูํบา๎น

 -วางทอํระบายน้ า/ -
กํอสร๎างรางระบายน้ า  
ฯลฯ

- 500,000        - 500,000        500,000        3 แหงํ สามารถแก๎ปญัหาน้ า
ทวํมขังและระบายน้ า
ได๎ดีขึน้

กองชําง

82 โครงการกํอสร๎างถนน 
เพื่อการเกษตรต าบลบา๎น
ต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรได๎รับ
ความสะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กํอสร๎างถนนเพื่อ
การเกษตร

- 500,000        - 500,000        500,000        3  สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    ยทุธศาสตร์ที่  1   ด้านเศรษฐกิจ 
       1.3 แผนงานการเกษตร

1 โครงการกํอสร๎างพนังกัน
ดิน คสล. หมูํที่ 4 ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตร
ของชาวบา๎นในพื้นที่

กํอสร๎างพนังกันดิน คสล. 
 ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว
 30 เมตร

263,800          - - - - 1 แหงํ สามารถปอูงกันความ
เสียหายจากน้ าเซาะตล่ิง

กองชําง

2  โครงการกํอสร๎างพนังกัน
ดิน คสล.  หมูํที่  4 ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะ
ตล่ิงในพื้นที่ บา๎นต๐อม
กลาง ม.4 (ข๎างตลาดบา๎น
ต๐อม)

กํอสร๎างพนังกันดิน คสล.
ล าหว๎ยแมํต๐อม (ข๎าง
ตลาดบา๎นต๐อม) พร๎อม
ปาูยโครงการ หมูํที่ 4  
ขนาดความสูง 2.50 เมตร
 หนา 0.20 เมตร ยาว 
30.00 ม.

260,000          - - - - 1 แหงํ สามารถปอูงกันความ
เสียหายจากน้ าเซาะตล่ิง

กองชําง

3 โครงการกํอสร๎างพนังกัน
ดิน คสล. หมูํที่  5 ต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่

กํอสร๎างพนังกันดิน คสล. 
พร๎อมปูายโครงการ หมูํที่  5
 จ านวน 2 ชํวง ช่วงที่ 1 
ขนาดความสูง 2.50 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ยาว 19.50
 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความ
สูง 3.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร ยาว 30.00 เมตร

434,000          - - - - 2 ชํวง สามารถปอูงกันความ
เสียหายจากน้ าเซาะตล่ิง

กองชําง

4 โครงการกํอสร๎างประตู
ระบายน้ า คสล ม.5

เพื่อใหเ๎กษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช๎ในการเกษตร
อยํางเพยีงพอ

กํอสร๎างประตูน้ า คสล. 
พร๎อมบานเหล็กเปดิ-ปดิ

75,800            - - - -  1 แหงํ เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยําง
เพยีงพอ

กองชําง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยนื
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการดาดคอนกรีตล า
เหมืองสาธารณะพร๎อม
วางทอํระบายน้ า คสล. 
หมูํที่ 5 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช๎ในการเกษตร
อยํางเพยีงพอ

 (1) ดาดคอนกรีตล าเหมือง 
ปากกวา๎ง 1.20 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ก๎นกวา๎ง 0.30 เมตร ยาว 
220 เมตร (2) ดาดคอนกรีตล า
เหมือง ปากกวา๎ง 1.15 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ก๎นกวา๎ง 0.30 เมตร
 ยาว 372 เมตร (3) วางทํอ
ระบายน้ า คสล.Dai 0.30 เมตร 
จ านวน 64 ทํอน พร๎อมบํอพัก 
จ านวน 7 บํอ

- - 489,000         - -  1 แหงํ เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยําง
เพยีงพอ

กองชําง

6 โครงการดาดล าเหมือง
คอนกรีต หมูํที่  5 เชื่อม ม.4
 ต.บ๎านต๐อม

เพื่อระบายน้ าสํูพื้นที่ท า
การเกษตรของทั้งสองหมูํบ๎าน

ดาดล าเหมืองคอนกรีต หมูํที่
  5 เชื่อม ม.4 ต.บ๎านต๐อม

- - - 400,000        -  1 แหงํ สามารถระบายน้ าสํูพื้นที่
ท าการเกษตรของทั้งสอง
หมูํบ๎าน

กองชําง

7 โครงการกํอสร๎างถนนน้ า
ล๎นผําน ม.6

เพื่อให๎เกษตรกรมนี้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยาํงเพียงพอ

กํอสร๎างถนนน้ าล๎นผําน 
จ านวน 1 แหงํ

- 400,000        - - - 1 แหงํ เกษตรกรมนี้ าส าหรับใชใ๎น
การเกษตรอยาํงเพียงพอ

กองชําง

8 โครงการดาดคอนกรีตล า
เหมืองสาธารณประโยชน๑
 หมูํที่  8 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรกักเก็บน้ า
ไว๎ใช๎ในการเกษตรอยําง
เพยีงพอ

ดาดคอนกรีตล าเหมอืง
สาธารณะ  - ชวํงที่ 1 ดาด
คอนกรีตล าเหมอืง ขนาด
ปากกวา๎ง 1.20 เมตร  กน๎
กวา๎ง 0.35 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 110 เมตร   
 - ชวํงที่ 2 ดาดคอนกรีตล า
เหมอืง ขนาดปากกวา๎ง 1.50 
เมตร  กน๎กวา๎ง 0.35 เมตร ลึก
 0.40 เมตร ยาว 135 เมตร  

- 131,000        - - - 1 แหงํ เกษตรกรสามารถกัก
เก็บน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพยีงพอ

กองชําง

9 โครงการกํอสร๎างประตู
ระบายน้ า คสล. หมูํที่ 8 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช๎ในการเกษตร
อยํางเพยีงพอ

กํอสร๎างประตูระบายน้ า 
คสล. Dai 0.60 เมตร 
(แก๎มลิงโมเดล)

- - 70,000           - - 1 แหงํ เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยําง
เพยีงพอ

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10 โครงการดาดคอนกรีตล า
เหมืองสาธารณะ  หมูํที่ 8
 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรกักเก็บน้ า
ไว๎ใช๎ในการเกษตรอยําง
เพยีงพอ

(1) ดาดคอนกรีตล าเหมือง 
ปากกว๎าง 0.60 เมตร ลึก 0.20 
เมตร ก๎นกว๎าง 0.20 เมตร ยาว 89 
เมตร (2) ดาดคอนกรีตล าเหมือง 
ปากกว๎าง 0.80 เมตร ลึก 0.30 
เมตร ก๎นกว๎าง 0.20 เมตร ยาว 300
 เมตร (3) ดาดคอนกรีตล าเหมือง 
ปากกว๎าง 1.20 เมตร ลึก 0.50 
เมตร ก๎นกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 390
 เมตร

- - 423,000         - - 1 แหงํ เกษตรกรสามารถกัก
เก็บน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพยีงพอ

กองชําง

11  โครงการดาดคอนกรีตล า
เหมืองสาธารณะพร๎อม
วางทอํระบายน้ า คสล. 
หมูํที่ 9 ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อใหเ๎กษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช๎ในการเกษตร
อยํางเพยีงพอ

 (1) ดาดคอนกรีตล าเหมือง 
ปากกว๎าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ก๎นกว๎าง 0.40 เมตร ยาว 64 
เมตร (2) ดาดคอนกรีตล าเหมือง 
ปากกว๎าง 1.00 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ก๎นกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 107
 เมตร (3) วางทอํระบายน้ า คสล.
Dai 0.40 เมตร จ านวน 142 ทอํน 
 พร๎อมบอํพัก  จ านวน 15 บอํ (4) 
วางทอํระบายน้ า คสล.Dai 0.30 
เมตร จ านวน 50 ทอํน  พร๎อมบอํ
พัก  จ านวน 5 บอํ

- - 373,000         - -  1 แหงํ เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยําง
เพยีงพอ

กองชําง

12 โครงการกํอสร๎างฝาย คสล. 
ม.10  ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อให๎เกษตรกรมนี้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยาํงเพียงพอ

กํอสร๎างฝาย คสล.แบบ มข.2527 
พร๎อมปาูยโครงการ  สันฝายสูง 1   
เมตร ผนังข๎างสูง 2.50 เมตร กว๎าง 
 8  เมตร

- 453,000        - - - 1 แหงํ เกษตรกรมนี้ าส าหรับใชใ๎น
การเกษตรอยาํงเพียงพอ

กองชําง

13 โครงการกํอสร๎างพนังกันดิน ม.10 เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าเซาะตล่ิง
พื้นที่ท าการเกษตรของประชาชน
ในพื้นที่

กํอสร๎างพนังกันดิน (หน๎าบ๎าน
นางดี  ไขํมุก)

- - - - 400,000              1 แหํง สามารถแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่

กองชําง

14  โครงการกํอสร๎างฝาย คสล.ล า
น้ าแมํต๐อม หมูํที่ 12

เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยํางเพียงพอ

กํอสร๎างฝาย คสล.ล าน้ าแมํต๐อม 
พร๎อมปาูยโครงการ หมูํที่ 12 
จ านวน 4 จุด ขนาดความกว๎าง 
2.60 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 
1.10 เมตร

260,000               - - - -  1 แหํง เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ

กองชําง

15 โครงการกํอสร๎างพนังกันดิน ม.13 เพื่อแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะตล่ิงพื้นที่
ท าการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

กํอสร๎างพนังกันดิน คสล.(หน๎า
บ๎านผ๎ูชํวยโจ)

- - - - 400,000              1 แหํง สามารถแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่

กองชําง

16 โครงการกํอสร๎างพนังกันดิน คสล. เพื่อแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะตล่ิงพื้นที่
ท าการเกษตรของประชาชนในพื้นที่

กํอสร๎างพนังกันดิน คสล. - 300,000            - 400,000             400,000              1 แหํง สามารถแก๎ไขปญัหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่

กองชําง99



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

17 โครงการปรับปรุงล าเหมือง
สาธารณะเพื่อการเกษตร

เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎
ในการเกษตรอยํางเพียงพอ

 -ขุดลอกล าเหมือง/-ดาด
คอนกรีตล าเหมือง/ -ซํอมบ ารุง
ล าเหมือง  ฯลฯ

- 400,000            - 400,000             400,000             3 แหํง เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ

กองชําง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
     ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านเศรษฐกิจ 
       1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1  โครงการปรับปรุงสถานที่ทอํงเที่ยว
บอํน้ าพุและปรับปรุงภมูิทศัน๑วังมัจฉา

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวเชํน  วงัมัจฉา , บํอน้ า
ผุดให๎มีความสวยงาม ฯลฯ

 ปรับปรุงภูมิทัศน๑สถานที่
ทํองเที่ยวบํอน้ าพุและปรับปรุง
ภูมิทัศน๑วงัมัจฉา

107,900               - - - - 2  แหํง แหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ต าบล
บ๎านต๐อมมีความสวยงาม ฯลฯ

ส านักปลัด/กอง
ชําง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ
         1.5  แผนงานการพาณิชย์

1 โครงการขยายเขตประปา หมูํที่ 
4 ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

ขยายเขตประปา โดยการวางทํอ
  ความยาวรวม 245 เมตร

- - 69,500                - - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

กองชําง

2  โครงการขยายเขตประปา หมูํที่
 6 ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

 ขยายเขตประปา โดยการวาง
ทํอ ความยาวรวม 1,444 เมตร

- - 150,000              - - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

กองชําง

3 โครงการขยายเขตประปา หมูํที่ 
8 ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

ขยายเขตประปา โดยการวางทํอ
  ความยาวรวม 1,044 เมตร

- - 102,000              - - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

กองชําง

4 โครงการขยายเขตประปา หมูํที่ 
10 ต าบลบ๎านต๐อม

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

ขยายเขตประปา โดยการวางทํอ
  ความยาวรวม 1,060 เมตร

- - 100,000              - - 1 แหํง ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยํางเพียงพอ

กองชําง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการศึกษา

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎รับ
สารอาหารที่เหมาะสมกับวยั

  สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ให๎
โรงเรียนและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก

874,000               817,000            911,000              911,000             911,000              โรงเรียนและศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แหงํ

เด็กได๎รับสารอาหารและมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวยั

ส านักปลัด/งาน
ศึกษา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรูว้ิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อใหเ๎ด็กเล็กได๎รับ
สารอาหารที่เหมาะสมกับ
วัย/เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.ต าบลบา๎นต๐อม

 คําอาหารกลางวัน/คํา
จัดการเรียนการสอน/คํา
หนังสือเรียน/คําอุปกรณ๑
การเรียน/คําเคร่ืองแบบ
นักเรียน/คํากิจกรรม
พฒันาผ๎ูเรียน ศูนย๑พฒันา
เด็กเล็กของ เทศบาล
ต าบลบา๎นต๐อม

952,600          966,170        896,390         896,390        896,390         ศูนย๑พฒันาเด็ก
เล็ก 3 แหงํ

เด็กได๎รับสารอาหาร
และมีพฒันาการที่
เหมาะสมกับวัย/ศพด.
ต าบลบา๎นต๐อมมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
มากยิง่ขึน้

ส านักปลัด/
งานศึกษา

3 โครงการปรับปรุงตํอเติม
อาคารศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก 
(บา๎นต๐อมดง)

เพื่อปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลให๎ได๎
มาตรฐาน

 - ตํอเติมอาคาร/ตํอเติม
หลังคา/ตํอเติมหอ๎งน้ า

570,600           -  -  -  - 1 แหงํ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กใน
ความดูแลได๎มาตรฐาน

ส านักปลัด

4 โครงการปรับปรุงศูนย๑
พฒันาเด็กเล็กบา๎นต๐อมดง

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหค๎รูและเด็กเล็กในการ
จัดการเรียนการสอน/
เพื่อใหเ๎กิดความสวยงาม
และมีส่ิงแวดล๎อมที่ดี/เพื่อ
สร๎างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
สํงผลดีตํอการเรียนการ
สอน

 ปรับปรุงศูนย๑พฒันาเด็ก
เล็ก (บา๎นต๐อมดง) 
ประกอบด๎วย งานมุง
หลังคาเชื่อมอาคาร
ศูนย๑ฯ/งานเทพื้น คสล./
งานวางทอํระบายน้ า 
คสล./งานกํอสร๎างฐาน
พระพทุธรูป/งาน
ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว

 -  - 352,000          -  - 1 แหงํ ครูและเด็กเล็กได๎รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/
ส่ิงแวดล๎อมมีความ
สวยงาม/มีบรรยากาศ
ที่ดีสํงผลดีตํอการเรียน
การสอน

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก (บา๎น
รํองไผํ)

เพื่อปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลให๎ได๎
มาตรฐาน

 - ปรับปรุงหลังคา 
เปล่ียนกระเบื้อง ฝูา
เพดาน ระบบไฟฟาู ประตู
 หน๎าตําง

395,000           -  -  -  - 1 แหงํ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กใน
ความดูแลได๎มาตรฐาน

ส านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กบา๎น
รํองไผํ

เพื่อปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลให๎ได๎
มาตรฐาน

 - ตํอเติมหลังคาอาคาร  
ศพด.บา๎นรํองไผํ

110,000           -  -  -  - 1 แหงํ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กใน
ความดูแลได๎มาตรฐาน

ส านักปลัด/
กองชําง

7 โครงการปรับปรุงศูนย๑
พฒันาเด็กเล็กบา๎นรํองไผํ

เพื่ออ านวยความสะดวกให๎
ครูและเด็กเล็กในการจัดการ
เรียนการสอน/เพื่อให๎เกิด
ความสวยงามและมี
ส่ิงแวดล๎อมที่ดี/เพื่อสร๎าง
บรรยากาศที่ดีเพื่อสํงผลดี
ตํอการเรียนการสอน

 - กํอสร๎างร้ัว คสล.พร๎อม
ประตู 2 จุด (ยาว 5 เมตร) 
ความยาวรวม 113 เมตร
 - ปรับปรุงอาคารกว๎าง 
8.50 เมตร ยาว 36 เมตร 
โดยร้ือหลังคาพร๎อมมุง
กระเบื้องหลังคา พื้นที่ 456
 ตารางเมตร

 - 446,000         -  -  - 1 แหงํ ครูและเด็กเล็กได๎รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/
ส่ิงแวดล๎อมมีความ
สวยงาม/มีบรรยากาศ
ที่ดีสํงผลดีตํอการเรียน
การสอน

กองชําง

8  โครงการปรับปรุงศูนย๑
พฒันาเด็กเล็กบา๎นรํองไผํ

เพื่ออ านวยความสะดวกให๎
ครูและเด็กเล็กในการจัดการ
เรียนการสอน/เพื่อให๎เกิด
ความสวยงามและมี
ส่ิงแวดล๎อมที่ดี/เพื่อสร๎าง
บรรยากาศที่ดีเพื่อสํงผลดี
ตํอการเรียนการสอน

 ปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
 (บ๎านรํองไผํ) ประกอบด๎วย
 งานมุงหลังคา+ประตู
ทางเข๎า-ออก/งานร้ัวตาขําย
ฯ/งานถนน คสล./งาน
ปรับปรุงประตูหน๎าตําง

 -  - 176,000          -  - 1 แหงํ ครูและเด็กเล็กได๎รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/
ส่ิงแวดล๎อมมีความ
สวยงาม/มีบรรยากาศ
ที่ดีสํงผลดีตํอการเรียน
การสอน

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก (บา๎น
รํองหา๎)

เพื่อปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลให๎ได๎
มาตรฐาน

 - ปพูื้นกระเบื้อง/ตํอเติม
หลังคา/กํอสร๎างฐาน
พระพทุธรูป

98,100             -  -  -  - 1 แหงํ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กใน
ความดูแลได๎มาตรฐาน

ส านักปลัด

10 โครงการปรับปรุงศูนย๑
พฒันาเด็กเล็ก (บา๎นรํอง
หา๎)

เพื่อปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลให๎ได๎
มาตรฐาน

 - กํอสร๎างปาูย ศพด.บา๎น
รํองหา๎ ขนาดกว๎าง 1.20 
ม. ยาว 2.20 ม. และ
ติดต้ังสัปทนบริเวณแทนํ
พระ

58,000             -  -  -  - 1 แหงํ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กใน
ความดูแลได๎มาตรฐาน

ส านักปลัด/
กองชําง

11 โครงการปรับปรุงศูนย๑
พฒันาเด็กเล็ก (บา๎นรํอง
หา๎)

เพื่อปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในความดูแลให๎ได๎
มาตรฐาน

   ปรับปรุงภมูิทศัน๑ ศูนย๑
พฒันาเด็กเล็กบา๎นรํองหา๎

 - 57,000          -  -  - 1 แหงํ ศูนย๑พฒันาเด็กเล็กใน
ความดูแลได๎มาตรฐาน

ส านักปลัด

12 โครงการปรับปรุงศูนย๑
พฒันาเด็กเล็กบา๎นรํองหา๎

เพื่ออ านวยความสะดวก
ใหค๎รูและเด็กเล็กในการ
จัดการเรียนการสอน/
เพื่อใหเ๎กิดความสวยงาม
และมีส่ิงแวดล๎อมที่ดี/เพื่อ
สร๎างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
สํงผลดีตํอการเรียนการ
สอน

 ปรับปรุงศูนย๑พฒันาเด็ก
เล็ก (บา๎นรํองหา๎) 
ประกอบด๎วย งานมุง
หลังคาสนามเด็กเลํน/งาน
เทพื้น คสล./งานปรับปรุง
ประตูหน๎าตําง (ร้ือพร๎อม
ติดต้ังใหมํ)

 -  - 539,000          -  - 1 แหงํ ครูและเด็กเล็กได๎รับ
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน/
ส่ิงแวดล๎อมมีความ
สวยงาม/มีบรรยากาศ
ที่ดีสํงผลดีตํอการเรียน
การสอน

กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       2.2 แผนงานงบกลาง

1 โครงการสงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผ๎ูปวุยเอดส๑

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผ๎ูปวุยเอดส๑

ผ๎ูปวุยเอดส๑ในเขตต าบล
บา๎นต๐อม

          600,000        600,000          570,000         570,000         570,000  12 คร้ัง ผ๎ูปวุยเอดส๑เอดส๑มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ส านักปลัด/
งานพฒันา

ชุมชน

2 โครงการสงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผ๎ูสูงอายุ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผ๎ูสูงอายุ

ผ๎ูสูงอายุที่มีคุณสมบติัใน
เขตต าบลบา๎นต๐อม

15,937,800      16,659,600   17,553,600     17,553,600    17,553,600    12 คร้ัง ผ๎ูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านักปลัด/
งานพฒันา

ชุมชน

3 โครงการสงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพคนพกิาร

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนพกิาร

คนพกิารในเขตต าบลบา๎น
ต๐อม

       3,360,000      3,600,000       3,648,000       3,648,000       3,648,000  12 คร้ัง คนพกิารมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึน้

ส านักปลัด/
งานพฒันา

ชุมชน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
  ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการจัดกิจกรรม
ปอูงกันควบคุมโรคตํางๆ

เพื่อควบคุมและปอูงกัน
โรคติดตํอ เชํน โรค
ไข๎เลือดออก โรคเอดส๑  
ไข๎หวัดนก ฯลฯ

 -จัดหาน้ ายาเคมีและ 
เวชภณัฑ๑และสมุนไพร/-
รณรงค๑ประชาสัมพนัธ๑

           50,000          50,000           50,000           50,000           50,000  2 คร้ัง พื้นที่ต าบลบา๎นต๐อม
ปลอดจากโรคติดตํอ
และโรคระบาด

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการอบรมพฒันา
ผ๎ูประกอบการสุขาภบิาล
อาหาร

เพื่อพฒันาสถานที่
จ าหนํายอาหารใหผํ๎าน
มาตรฐานด๎านสุขาภบิาล
อาหาร

 -จัดอบรมผ๎ูประกอบการ
ด๎านสุขาภบิาลอาหาร ฯลฯ

           30,000   -   -   -   -  1  คร้ัง สถานที่จ าหนํายอาหาร
ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน
ด๎านสุขาภบิาลอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการสานฝันวันเด็ก
แหงํชาติ

เพื่อสํงเสริมพฒันาการของ
เด็ก

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงํชาติ 30,000            20,000         - 20,000          20,000          1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมีเวที
แสดงออกมากขึน้

ส านักปลัด/
งานศึกษา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการแขํงขันกีฬาบา๎น
ต๐อมเกมส๑

เพื่อสํงเสริมใหป๎ระชาชน
ต าบลบา๎นต๐อมเลํนกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

จัดการแขํงขันกีฬาบา๎น
ต๐อมเกมส๑

           50,000          80,000           80,000           80,000           80,000  1 คร้ัง ประชาชนต าบลบา๎น
ต๐อมมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง

ส านักปลัด/
งานศึกษา

3 โครงการแขํงขันกีฬา
ฟตุบอลต าบลบา๎นต๐อม
ต๎านยาเสพติด

เพื่อสํงเสริมใหเ๎ยาวชนเลํน
กีฬาและออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ

จัดการแขํงขันกีฬาฟตุบอล
เยาวชน

           40,000          40,000 -           40,000           40,000  1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง

ส านักปลัด/
งานศึกษา

4 โครงการสํงเสริมและ
พฒันาทกัษะด๎านกีฬา

เพื่อยกระดับมาตรฐาน
กีฬาใหแ๎กํเด็กและเยาวชน

วิทยากรสอนกีฬา
ประเภทตําง ๆ เชํน  
ฟตุบอล วอลเลย๑บอล 
ตะกร๎อ มวยไทย ฯลฯ

           22,000          22,000 -           22,000           22,000  1  กิจกรรม มาตรฐานด๎านกีฬาของ
เด็กและเยาวชนดีขึน้

ส านักปลัด/
งานศึกษา

5 โครงการสืบสานภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่

เพื่ออนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่ไมํใหสู๎ญหาย

 - ดนตรีพื้นบา๎น/
นาฎศิลปไ์ทย/ภมูิปญัญา
ทอ๎งถิน่

           20,000          20,000 -           20,000           20,000  1  กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิน่ได๎รับ
การสืบทอดไมํสูญหาย

ส านักปลัด/
งานศึกษา

6 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ๑และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีใน
ทอ๎งถิน่

จัดงานประเพณีลอยกระทง  -        100,000           70,000           70,000           70,000  1 คร้ัง ประเพณีได๎รับการสืบ
ทอดไมํสูญหาย

ส านักปลัด/
งานศึกษา

7 โครงการสืบสานศาสนา
และประเพณีวัฒนธรรม
ทอ๎งถิน่

เพื่ออนุรักษ๑และสืบสาน
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
ในทอ๎งถิน่

จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา
และประเพณีตํางๆ เชํน 
ประเพณีแหํเทียน
เข๎าพรรษาประเพณีแหํไม๎
ค้ าสี ฯลฯ

             5,000          10,000 -           10,000           10,000  3 กิจกรรม พระพทุธศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
ได๎รับการสืบสานให๎
ด ารงอยูํ

ส านักปลัด/
งานศึกษา

8 โครงการวิทยากรสอน
นาฎศิลปป์ระยุกต๑

เพื่อสํงเสริมเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในการอนุรักษ๑
และสืบสานวัฒนธรรม
ล๎านนาให๎คงอยูํ

วิทยากรสอนนาฎศิลป์
ประยุกต๑ เชํน ฟอูนเล็บ 
ฟอูนประยุกต๑ ฯลฯ

22,000             -  -  -  - 2 กิจกรรม วัฒนธรรมล๎านนาได๎รับ
การอนุรักษ๑และสืบสาน
ใหค๎งอยูํ

ส านักปลัด
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 โครงการสํงเสริมและ
อนุรักษ๑ศิลปะแมํไม๎มวย
ไทย

เพื่ออนุรักษ๑ศิลปะแมํไม๎
มวยไทยใหค๎งอยูํ

จัดการแขํงขันกีฬาชกมวย/
สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ๑/
ฝึกสอนให๎ความร๎ู

50,000             -  -  -  - 1 คร้ัง ศิลปะแมํไม๎มวยไทย
ได๎รับการสืบทอด

ส านักปลัด

10 โครงการแขํงขันกีฬา 
อปท.สัมพนัธ๑

เพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
อปท.สัมพนัธ๑

50,000             -  -  -  - 1 คร้ัง องค๑กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิน่มีความเข๎มแข็ง

ส านักปลัด

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการสํงเสริมสถาบนั 
ครอบครัวในชุมชน 
"ครอบครัวจิตอาสา 
พฒันาชุมชน"

เพื่อใหค๎รอบครัวมี
สัมพนัธภาพที่ดี มีความรัก
 ความสามัคคี มีจิตอาสา 
มีสํวนรํวมในการพฒันา
ชุมชนทอ๎งถิน่

กิจกรรม
สาธารณประโยชน๑
สํงเสริมสถาบนั ครอบครัว
ในชุมชน "ครอบครัวจิต
อาสา พฒันาชุมชน"

           40,000          20,000  -           10,000           10,000  1 กิจกรรม ครอบครัวมีสัมพันธภาพ
ที่ดี มีความรัก ความ
สามัคคี มีจิตอาสา มีสํวน
รํวมในการพัฒนาชุมชน
ท๎องถิ่น

ส านักปลัด/
ศูนย๑พฒันา
ครอบครัว 

ทต.บา๎นต๐อม/
งานพฒันา

ชุมชน

2 โครงการสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน

เพื่อปลูกฝังด๎านคุณธรรม
จริยธรรมแกํเด็ก เยาวชน
ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานเทศบาล

 - จัดกิจกรรมเข๎าคําย
พทุธบตุร อบรมใหค๎วามร๎ู

           25,000          25,000  -           25,000           25,000  1 คร้ัง เด็ก เยาวชน ผ๎ูบริหาร 
สมาชิกสภาและพนักงาน
เทศบาลด าเนินชีวิตอยูํ
ในสังคมอยํางปรกติสุข

ส านักปลัด/
งานศึกษา

3 โครงการกํอสร๎างอาคาร
แสดงสินค๎า ม.3

เพื่อเปน็สถานที่จ าหนําย
สินค๎าใหก๎ับนักทอํงเที่ยว
และประชาชนโดยทั่วไป

 กํอสร๎างอาคารแสดง
สินค๎าชุมชน

- - - 300,000        - 1 แหงํ สร๎างรายได๎เสริมใหก๎ับ
ประชาชนในหมูํบา๎น

กองชําง

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
    ยุทธศาสตร์ที่  3   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3.1 แผนงานการเกษตร

1 โครงการปอูงกัน ก าจัด
ผักตบชวาและวัชพชื

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน๑
กว๏านพะเยาใหม๎ีความ
สวยงาม

 -ก าจัดผักตบชวา/ก าจัด
วัชพชืในกว๏านพะเยา,ล า
น้ าคูคลองในพื้นที่ต าบล
บา๎นต๐อม จัดหาเรือตัด
ผักตบชวา ฯลฯ

          200,000        200,000          100,000         100,000         100,000  1  คร้ัง ภมูิทศัน๑บริเวณกว๏าน
พะเยา,ล าน้ าคูคลองใน
พื้นที่ต าบลบา๎นต๐อมมี
ความสวยงาม

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการอนุรักษ๑ทรัพยากร
 ธรรมชาติและบริหาร
จัดการส่ิงแวดล๎อม

เพื่ออนุรักษ๑ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล๎อมในพื้นที่และ
ลดปญัหาภาวะโลกร๎อน

 -บวชปาุและสืบชะตา
หาด อิงกว๏าน/ กํอสร๎าง
ฝายกัน้น้ าขนาดเล็ก/ 
สํงเสริมการปลูกหญ๎าแฝก

           50,000          50,000           50,000           50,000           50,000  2  กิจกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมใน
พื้นที่มีความอุดม
สมบรูณ๑

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ู
การผลิตสารชีวภาพฯ

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกร
สามารถผลิตและใช๎เชื้อรา
ไตรโคเดอร๑มําและเชื้อราบิว
เวอร๑เรียได๎,ควบคุมศัตรูพืช
ในนาข๎าว,ลดความเส่ียงจาก
สารพิษ,ลดต๎นทุนการผลิต

 -อบรมใหค๎วามร๎ู
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั

23,000            - - - - 1  คร้ัง เกษตรกรสามารถผลิต
และใช๎เชื้อราไตรโคเดอร๑
มําและเชื้อราบิวเวอร๑เรีย
ได๎,สามารถควบคุม
ศัตรูพืชในนาข๎าว,ลด
ความเส่ียงจากสารพิษ
,ลดต๎นทุนการผลิต

ส านักปลัด/
งานสํงเสริม
การแกษตร

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยนื 

108



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ู
การผลิตสารชีวภณัฑ๑เพื่อ
ควบคุมและปอูงกันโรคพชื

เพื่อสํงเสริมใหเ๎กษตรกร
สามารถผลิตและใช๎สาร
ชีวภณัฑ๑/สามารถควบคุม
โรคและศัตรูพชืในนาข๎าว/
ลดความเส่ียงจากสารพษิ/
ลดต๎นทนุด๎านการผลิต

 -อบรมการผลิตและใช๎
สารชีวภณัฑ๑ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิติั

- 25,000         - - - 1  คร้ัง เกษตรกรสามารถผลิต
และใช๎สารชีวภณัฑ๑/
สามารถควบคุมโรค
และศัตรูพชืในนาข๎าว/
ลดความเส่ียงจาก
สารพษิ/ลดต๎นทนุด๎าน
การผลิต

ส านักปลัด/
งานสํงเสริม
การแกษตร

5 โครงการอบรมการจัดการ
ดินปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน

เพื่อสํงเสริมใหเ๎กษตรกร
สามารถจัดการดินและใช๎
ปุ๋ยที่บริหารจัดการโดย
เกษตรกร/สามารถบริการ
ตรวจวิเคราะห๑ดินและการ
ใช๎ปุ๋ยเบื้องต๎น/สามารถลด
ต๎นทนุด๎านการผลิตใหต่๎ าลง

 -อบรมใหค๎วามร๎ู
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั

- - - 25,000          - 1  คร้ัง เกษตรกรสามารถ
สามารถจัดการดินและ
ใช๎ปุ๋ยที่บริหารจัดการ
โดยเกษตรกร/สามารถ
บริการตรวจวิเคราะห๑
ดินและการใช๎ปุ๋ย
เบื้องต๎น/สามารถลด
ต๎นทนุด๎านการผลิตให๎
ต่ าลงได๎

ส านักปลัด/
งานสํงเสริม
การแกษตร
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
    ยุทธศาสตร์ที่  3   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการปอูงกันหมอก
ควันและไฟปาุ

เพื่อใหต๎ าบลบา๎นต๐อมเกิด
ความสวยงาม  เปน็
ระเบยีบ ปลอดมลพษิ

 - รณรงค๑ปอูงกันปญัหา  
ไฟปาุ ฯลฯ

30,000            30,000         20,000           20,000          20,000          1  คร้ัง ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อมได๎รับ
การดูแล

ส านักปลัด/
งานปอูงกันฯ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการอบรมการคัด
แยกขยะต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อลดปริมาณขยะใน
ต าบลบา๎นต๐อม

 -อบรมการคัดแยกขยะ 20,000             -  -  -  - 1  คร้ัง การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบา๎นมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กอง
สาธารณสุขฯ

2 อาคารคัดแยกขยะ
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในต าบลบา๎น
ต๐อม

 กํอสร๎างอาคารคัดแยก
ขยะ กว๎าง 12 เมตร ยาว 
12 เมตร สูง 3.50 เมตร

498,000           -  -  -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบา๎นมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณ
ขยะลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะและก าจัดขยะ
 หมูํที่ 5 ต.บา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในหมูํบา๎นที่
เข๎ารํวมโครงการ

กํอสร๎างอาคารคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 8 
เมตร ยาว 21 เมตร สูง 3 
เมตร

 -  - 431,000          -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณขยะ
ลดลง

กองชําง/กอง
สาธารณสุขฯ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยนื 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมอยา่งยั่งยนื 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะ หมูํที่ 6 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในต าบลบา๎น
ต๐อม

 กํอสร๎างอาคารคัดแยก
ขยะ กว๎าง 4 เมตร ยาว 9 
เมตร สูง 3.50 เมตร

321,000           -  -  -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณขยะ
ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะและก าจัดขยะ
 หมูํที่ 8 ต.บา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในต าบลบา๎น
ต๐อม

กํอสร๎างอาคารคัดแยก
ขยะและก าจัดขยะแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว๎าง 7 เมตร ยาว 8
 เมตร สูง 3 เมตร

 - 147,000         -  -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณขยะ
ลดลง

กองชําง/กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะและก าจัดขยะ
 หมูํที่ 10 ต.บา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในหมูํบา๎นที่
เข๎ารํวมโครงการ

กํอสร๎างอาคารคัดแยก
ขยะและก าจัดขยะแบบ
คอนกรีต

 -  - 274,000          -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณขยะ
ลดลง

กองชําง/กอง
สาธารณสุขฯ

7 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะและก าจัดขยะ
 หมูํที่ 12 ต.บา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในหมูํบา๎นที่
เข๎ารํวมโครงการ

กํอสร๎างอาคารคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 8 
เมตร ยาว 21 เมตร สูง 3 
เมตร

 -  - 431,000          -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณขยะ
ลดลง

กองชําง/กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะและก าจัดขยะ
 หมูํที่ 16 ต.บา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในต าบลบา๎น
ต๐อม

กํอสร๎างอาคารคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 7 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 
เมตร

 - 147,000         -  -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบา๎นมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณ
ขยะลดลง

กองชําง/กอง
สาธารณสุขฯ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 โครงการกํอสร๎างอาคาร
คัดแยกขยะและก าจัดขยะ
 หมูํที่ 18 ต.บา๎นต๐อม

เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในต าบลบา๎น
ต๐อม

กํอสร๎างอาคารคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว๎าง 7 
เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 
เมตร

 - 147,000         -  -  - 1 แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในหมูํบ๎านมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล/ปริมาณขยะ
ลดลง

กองชําง/กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการกํอสร๎างโรงพกั
ขยะ

เพื่อลดปริมาณขยะและ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนให๎สามารถลด
ปริมาณขยะ , การคัดแยก
ขยะในพื้นที่

กํอสร๎างโรงพักขยะ ขนาด
กว๎าง  2.50 เมตร  ยาว  3  
เมตร  สูง  2.25  เมตร

           31,700   -   -   -   -  1  แหงํ การบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

กอง
สาธารณสุขฯ

11 โครงการศึกษาวิจัย ศึกษา
ผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม 
การบริหารจัดการขยะ
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอย/ศึกษา
แนวทางระบบจัดการขยะ
มูลฝอยรวมเพื่อแปรเป็น
พลังงานทางเลือก/ศึกษา
ประเมินผลกระทบตํอ
ส่ิงแวดล๎อมฯ

รายงานผลการศึกษาวิจัย 
การบริหารจัดการขยะ
ต าบลบ๎านต๐อม/รายงานผล
การศึกษาประเมินผล
กระทบตํอส่ิงแวดล๎อม

          200,000          50,000   -   -   -  2  คร้ัง การบริหารจัดการขยะ
ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

กอง
สาธารณสุขฯ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  รักษาความมัน่คง และความสงบเรียบร้อย
   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการบริหารจัดการ
ศูนย๑อปพร.เทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังานของสมาชิก
 อปพร.

 - ฝึกอบรม/ทบทวน  
จัดหาวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ 
ฯลฯ

          200,000        100,000           50,000           50,000           50,000   2 แหงํ ศูนย๑ อปพร.สามารถ
ปฏบิติังานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด/
งานปอูงกันฯ

2 โครงการปอูงกันและลด
อุบติัเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาล

เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาล

จัดหนํวยเฝูาระวังในชํวง
เทศกาลตํางๆ

           30,000          30,000           10,000           10,000           10,000  2  คร้ัง อัตราการเกิดอุบติัเหตุ
ทางถนนในชํวง
เทศกาลลดลง

ส านักปลัด/
งานปอูงกันฯ

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการปอูงกันและระงับ
สาธารณภยั

เพื่อสร๎างความมั่นคง
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของประชาชน
ต าบลบา๎นต๐อม

 -จัดอบรมให๎ความร๎ู  
ประชาสัมพันธ๑ชํวยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร๎อน
ให๎แกํผ๎ูประสบภัย ฯลฯ

           10,000          10,000  -           10,000           10,000  1 คร้ัง ประชาชนมีความมั่นคง
 ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน

ส านักปลัด/
งานปอูงกันฯ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  รักษาความมัน่คง และความสงบเรียบร้อย
   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการปอูงกันและแก๎ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อปอูงกันและแก๎ไข
ปญัหายาเสพติดในพื้นที่

 - ต้ังจุดตรวจเฝูาระวัง ยา
เสพติดในพื้นที่ จัด
กิจกรรมคํายวิชาการต๎าน
ภยัยาเสพติด ฯลฯ

20,000            20,000         10,000           10,000          10,000          1  กิจกรรม ต าบลบา๎นต๐อมปลอด
ยาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการสํงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

เพื่อใหป๎ระชาชน นักเรียน
 นักศึกษา มีความร๎ู ความ
เข๎าใจในการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย๑ทรงเปน็
ประชุม/น าวิธีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมาใช๎
ในชีวิตประจ าวัน

 - จัดกิจกรรม ฯ /แผํน
พบัประชาสัมพนัธ๑/ปาูย
ไวนิลประชาสัมพนัธ๑

 -          10,000  -  -  -  18  หมูํบา๎น ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา มีความร๎ู 
ความเข๎าใจในการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย๑ทรง
เปน็ประชุม/น าวิธีการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  รักษาความมัน่คง และความสงบเรียบร้อย
   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
    4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการจัดงานรัฐพธิี เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภกัดีตํอสถาบนัชาติ 
ศาสนาและพระมหากษตัริย๑

จัดกิจกรรม/เข๎ารํวม
กิจกรรมงานรัฐพธิีตํางๆ

           70,000        120,000           70,000           70,000           70,000  5 คร้ัง ประชาชน สํวนราชการ
รํวมเทดิพระเกียรติ
และแสดง ความ
จงรักภกัดี

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการจัดกิจกรรม
ปกปอูงและเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย๑

เพื่อปกปอูงและเทดิทนู
สถาบนัพระมหากษตัริย๑
และเสริมสร๎างความ
สามัคคีในชุมชน

จัดกิจกรรมปกปอูงและ
เทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย๑

           10,000          10,000  -  -  -  1 คร้ัง ประชาชนต าบลบา๎น
ต๐อมมีความจงรักภกัดี
ตํอสถาบนั
พระมหากษตัริย๑

ส านักปลัด

    -ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการที่ดี  
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการจัดท าแผนพฒันา
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนพฒันา
หมูํบา๎นสํูการพฒันา
ทอ๎งถิน่และจังหวัดแบบ
บรูณาการ , สํงเสริมให๎
ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการวางแผนพฒันา
ทอ๎งถิน่

แผนพฒันาทอ๎งถิน่ ,  
แผนพฒันาหมูํบา๎น , 
แผนการด าเนินงาน ฯลฯ

           30,000          20,000           20,000           20,000           20,000  3 ประเภท แผนพฒันาทอ๎งถิน่ 
ตรงกับปญัหาและ
ความต๎องการของ
ประชาชน

ส านักปลัด/
งานแผนฯ

2 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย๑สิน ด๎วยโปรแกรม 
Ltax-GIS และ Ltax-3000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย๑สินของ
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม

          350,000        350,000          350,000         350,000         350,000  18  หมูํบา๎น เทศบาลสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษ/ีระบบการ
จัดเก็บภาษทีี่มี
มาตรฐานการจัดเก็บที่
ถูกต๎องเปน็ธรรม

กองคลัง

ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี

จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนผ๎ู
ประกอบกิจการมาเสียภาษี

           50,000   -   -   -   -  รายได๎เพิ่ม 
ร๎อยละ  10

เทศบาลสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี

กองคลัง

4 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม 
(ตึกชมพ)ู

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน ใหเ๎ปน็สัดสํวน 
มีความปลอดภยั เปน็
ระเบยีบเรียบร๎อยและ
ประชาชนมาใช๎บริการ
ด๎วยความสะดวกและ
ปลอดภยั

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม (ตึกชมพ)ู

 -  -   -         300,000  -  1 แหงํ อาคารส านักงานเปน็
สัดสํวน เปน็ระเบยีบ
เรียบร๎อยและ
ประชาชนมาใช๎บริการ
ด๎วยความสะดวกและ
ปลอดภยั/ปอูงกัน
เอกสาร อุปกรณ๑
ส านักงานสูญหาย

ส านักปลัด/
กองชําง

5 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
 จริยธรรม คณะผ๎ูบริหาร
 ,สมาชิกสภาฯ  และ
พนักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อปลูกฝังด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม แกํผ๎ูบริหาร  ,
สมาชิกสภาฯ, และ
พนักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม ใหส๎ามารถ
น ามาใช๎ในการปฏบิติังาน
และอยูรํํวมกันอยํางมี
ความสุข

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม 10,000            50,000           - 20,000          20,000          1 คร้ัง  ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาล
สามารถปฏบิติังานและ
ด าเนินชีวิตอยูใํนสังคม
อยํางปรกติสุข

ส านักปลัด/
งานการ
เจ๎าหน๎าที่
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการฝึกอบรมและดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏบิติังาน ของ
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อเพิ่มพนูทกัษะความร๎ู 
ประสบการณ๑  ตัวอยํางที่
เปน็รูปธรรมในเร่ือง
การศึกษาทดลอง วิจัย
และพฒันาตามแนว
พระราชด าริ สํงเสริมความ
รํวมมือ ประสาน
แลกเปล่ียนเรียนร๎ูของ
บคุลากรและน ามาปรับใช๎
ในการปฏบิติังาน

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และดูงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

- 70,000         - - - 1 คร้ัง  ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ๎าง สามารถ
ปฏบิติังานได๎ถูกต๎อง
ตามระเบยีบข๎อ
กฎหมายที่เกีย่วข๎อง , 
เพิ่มพนูทกัษะความร๎ู 
ประสบการณ๑น ามา
ปรับใช๎ในการปฏบิติังาน

ส านักปลัด/
งานการ
เจ๎าหน๎าที่

7 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพ
บคุลากรทอ๎งถิน่และ
คณะกรรมการศูนย๑พฒันา
เด็กเล็กต าบลบา๎นต๐อม 
มุํงสํูไทยแลนด๑ 4.0

เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อมใน
การจัดการขยะมูลฝอย/
การศึกษาดูงานการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบมอน
เดสซอร่ีน ามาปรับใช๎ใน
ศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก/เพื่อได๎
เหน็ตัวอยํางที่เปน็รูปธรรม
ในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช๎

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน

- - - 225,000        - 1 คร้ัง ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ๎านต๐อมมีสํวนรํวม
ในการจัดการขยะมูล
ฝอย/น าหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบ
มอนเดสซอร่ีน ามาปรับใช๎
ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก/ได๎
เห็นตัวอยํางที่เป็น
รูปธรรมในการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช๎

กอง
สาธารณสุขฯ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ู
เพิ่มศักยภาพทางด๎าน
คอมพวิเตอร๑และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มพนูความร๎ู 
ความสามารถทกัษะการใช๎
งานคอมพวิเตอร๑ส าหรับ
การปฏบิติังานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมํ ๆ  น ามาปรับใช๎ใน
การปฏบิติังานการ
ใหบ๎ริการประชาชนใน
พื้นที่ได๎

 - จัดกิจกรรมใหค๎วามร๎ู
ด๎านคอมพวิเตอร๑และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- - - 30,000          30,000          1 คร้ัง  ผ๎ูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง
  พนักงานจ๎าง และผ๎ูน า
ชุมชน มีทักษะการใช๎
งานคอมพิวเตอร๑ส าหรับ
การปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมํ ๆ  รวมทั้งสามารถ
น ามาปรับใช๎ในการ
ปฏิบัติงานการให๎บริการ
ประชาชนในพื้นที่ได๎

ส านักปลัด/
งานการ
เจ๎าหน๎าที่

9 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อระลึกถึงความส าคัญ
และความเปน็มาของการ
กํอก าเนิดเทศบาล

จัดกิจกรรมในวันที่  24 
เมษายนของทกุปี

           10,000          10,000             5,000            5,000            5,000  1 คร้ัง บคุลากรในหนํวยงาน
เกิดความรัก ความ
สามัคคี

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป

10 โครงการวันทอ๎งถิน่ไทย เพื่อระลึกถึงความส าคัญ
และความเปน็มาของการ
ปกครองทอ๎งถิน่ไทย

จัดกิจกรรมในวันที่ 18 
มีนาคมของทกุปี

           10,000          10,000             5,000            5,000            5,000  1 คร้ัง บคุลากรในหนํวยงาน
เกิดความรัก ความ
สามัคคี

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพื่อเปน็คําใช๎จํายในการ
เลือกต้ังผ๎ูบริหารทอ๎งถิน่ 
สมาชิกสภาทอ๎งถิน่และ
คําใช๎จํายสนับสนุนการ
เลือกต้ัง ส.ส. , ส.ว. ฯลฯ

 ผ๎ูบริหารทอ๎งถิน่ สมาชิก
สภาทอ๎งถิน่ ,  ส.ส. , ส.ว.
 ฯลฯ

 -      1,000,000       1,300,000  -  -  18  หมูํบา๎น ผ๎ูมีสิทธิเลือกต้ังใน
ต าบลบา๎นต๐อมได๎ใช๎
สิทธิเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตย

ส านักปลัด/
งานบริหาร

ทั่วไป

12 โครงการกํอสร๎างพนังกัน
ดิน คสล.ส านักงาน
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อสร๎างความปลอดภยั/
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร๎อย ปอูงกันดิน
พงัทลาย

กํอสร๎างพนังกันดิน คสล.
ส านักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม   สูงเฉล่ีย 1.00
 - 1.20 ม. ยาว 123.50 ม.

393,000          - - -  - 1 แหงํ เทศบาลต าบลบ๎านต๐อมมี
ความปลอดภัยและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและมีความ
มั่นคงแข็งแรง

ส านักปลัด/
กองชําง

13 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน๑
ส านักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน๑
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อมให๎
มีความสวยงาม เปน็
ระเบยีบเรียบร๎อย

ปรับปรุงภมูิทศัน๑ส านักงาน
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม  
ได๎แกํถมดินพร๎อมปรับ
เกล่ียเรียบต าบลบา๎นต๐อม
 ฯลฯ

          154,000 - - -  -  1 แหงํ เทศบาลต าบลบา๎น
ต๐อมมีความสวยงาม 
เปน็ระเบยีบเรียบร๎อย

ส านักปลัด/
กองชําง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการปรับปรุงร้ัว 
ส านักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน๑
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อมให๎
มีความสวยงาม เปน็
ระเบยีบเรียบร๎อย

ปรับปรุงร้ัว ส านักงาน
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม 
ความยาว 39.50 เมตร

- 272,000        - -  -  1 แหงํ เทศบาลต าบลบา๎น
ต๐อมมีความสวยงาม 
เปน็ระเบยีบเรียบร๎อย

กองชําง

15 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
บา๎นต๐อม

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน/หอ๎งเก็บเอกสาร
 วัสดุอุปกรณ๑ของเทศบาล
ต าบลบา๎นต๐อมใหเ๎ปน็
สัดสํวน มีความปลอดภยั 
และเปน็ระเบยีบเรียบร๎อย

ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน/หอ๎งเก็บ
เอกสาร วัสดุอุปกรณ๑ของ
เทศบาลต าบลบา๎นต๐อม

 -          91,000 -  -  -  1 แหงํ เทศบาลต าบลบา๎น
ต๐อมมีอาคาร
ส านักงาน/หอ๎งเก็บ
เอกสาร ที่เปน็สัดสํวน 
มีความปลอดภยั 
ปอูงกันการสูญหาย 
และมีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร๎อย

ส านักปลัด/
กองชําง

16 โครงการปรับปรุงหอ๎ง
ประชาสัมพนัธ๑

เพื่ออ านวยความสะดวก
รวดเร็วใหก๎ับผ๎ูรับบริการ
ในการติดตํอประสานงาน

ปรับปรุงหอ๎ง
ประชาสัมพนัธ๑ ได๎แกํงาน
ผนัง / งานครุภณัฑ๑

 -  - -           46,000  -  1 แหงํ ผ๎ูรับบริการได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ใช๎บริการ

ส านักปลัด/
กองชําง/ งาน
ประชาสัมพันธ๑
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

    -ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการที่ดี  
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผ๎ูน าชุมชนทอ๎งถิน่ ทอ๎งที่ 
ต าบลบา๎นต๐อม

เพื่อมีเครือขํายในการ
พฒันาชุมชนทอ๎งถิน่ 
ระบบการบริหารจัดการ
ของ อปท. มีความเปน็
รูปธรรมและตํอเนื่อง

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม
พฒันาศักยภาพ

 -          50,000  -           50,000           50,000  2 กลํุม กลํุม องค๑กรตําง ๆ ใน
พื้นที่ มีเครือขํายใน
การพฒันาชุมชน
ทอ๎งถิน่ ระบบการ
บริหารจัดการของ 
อปท. มีความเปน็
รูปธรรมและตํอเนื่อง

ส านักปลัด/
กลํุม องค๑กร
ตําง ๆ ใน
พื้นที/่งาน

พฒันาชุมชน

    -ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ที่  5   การบริหารจัดการที่ดี  
    5.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการเทศบาลสีขาว เพื่อลดปญัหาการแพรํ
ระบาดของยาเสพติด/
สนับสนุนและสํงเสริมการ
ด าเนินงานปอูงกันและ
แก๎ไขปญัหายาเสพติด

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม/
ตรวจสารเสพติดประเภท
แอมเฟตามีน (ยาบา๎)

- 20,000         - 20,000          20,000          2 คร้ัง การแพรํระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่ลดลง
รวมทั้งปอูงกันและ
แก๎ไขปญัหายาเสพติด

กอง
สาธารณสุขฯ

ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   4  สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   4  สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 
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แบบ ผ. 02 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(ส าหรับอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ) 
 
 
 
 
 

 



ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3.พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ยทุธศาสตร์  1.ด้านเศรษฐกิจ
         1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขต

ประปาส่วนภมูิภาค ม.1
เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขยายเขตประปาส่วน
ภมูิภาค

- - - - 400,000        1 แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้
 ม.2

เพื่อใหค้รัวเรือนราษฎรมี
ไฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา้/ไฟกิง่ เข้า
สู่จุดที่บริการไฟฟา้ยังไม่ได้
เข้าถึง (ซอย 1)

- - - - 500,000        1 แหง่ ครัวเรือนราษฎร
ได้รับบริการด้าน
ไฟฟา้อย่างทั่วถึง

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

3 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภมูิภาค ม.4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขยายเขตประปาส่วน
ภมูิภาค

- - - - 500,000        1 แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

4 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภมูิภาค ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขยายเขตประปาส่วน
ภมูิภาค

- - - 400,000          - 1 แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา

งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้
 ม.9

เพื่อใหค้รัวเรือนราษฎรมี
ไฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา้/ไฟกิง่ เข้า
สู่จุดที่บริการไฟฟา้ยังไม่ได้
เข้าถึง

- - 400,000         - -  1  แหง่ ครัวเรือนราษฎร
ได้รับบริการด้าน
ไฟฟา้อย่างทั่วถึง

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

6 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภมูิภาค ม.13

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขยายเขตประปาส่วน
ภมูิภาค ความยาว 70 เมตร

- 81,000            - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้
 ม.15

เพื่อใหค้รัวเรือนราษฎรมี
ไฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง เข้าสู่
จุดที่บริการไฟฟ้ายังไม่ได้
เข้าถึง (จุด ม.15 เชื่อม ม.13)

- - 500,000         - - 1 แหง่ ครัวเรือนราษฎร
ได้รับบริการด้าน
ไฟฟา้อย่างทั่วถึง

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้
 ม.16

เพื่อใหค้รัวเรือนราษฎรมี
ไฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา้/ไฟกิง่ เข้า
สู่จุดที่บริการไฟฟา้ยังไม่ได้
เข้าถึง

- - - 400,000          - 1 แหง่ ครัวเรือนราษฎร
ได้รับบริการด้าน
ไฟฟา้อย่างทั่วถึง

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้
 ม.18

เพื่อใหค้รัวเรือนราษฎรมี
ไฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา้/ไฟกิง่ เข้า
สู่จุดที่บริการไฟฟา้ยังไม่ได้
เข้าถึง (ข้างสนามกีฬา
หมู๋บา้นและเชื่อม ม.16)

- - - - 400,000        1  แหง่ ครัวเรือนราษฎร
ได้รับบริการด้าน
ไฟฟา้อย่างทั่วถึง

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

10 โครงการขยายระบบ
ไฟฟา้สวนสาธารณะหาด
อิงกว๊าน

เพื่อเพิ่มระบบไฟฟา้ส่อง
สว่างใหก้ับประชาชนที่มา
ทอ่งเที่ยวสวนสาธารณะ
หาดอิงกว๊าน/เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/เพื่อความสะดวก
ในการสัญจร

 ขยายเขตไฟฟา้
สวนสาธารณะหาดอิงกว๊าน
 พร้อมติดต้ังมิเตอร์ขนาด 
30  แอมป ์ จ้านวน 2  ลูก

- - 200,000         - - 1  แหง่ ประชาชนทั้งในและ
นอกพื้นที่ที่มา
ทอ่งเที่ยว
สวนสาธารณะหาด
อิงกว๊านมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะเทศบาลต้าบล
บา้นต๋อม

เพื่อใหค้รัวเรือนราษฎรมี
ไฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟา้/ไฟกิง่ เข้า
สู่จุดที่บริการไฟฟา้ยังไม่ได้
เข้าถึง

100,000          100,000          100,000         100,000          100,000        5  แหง่ ครัวเรือนราษฎร
ได้รับบริการด้าน
ไฟฟา้อย่างทั่วถึง

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

12 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภมูิภาค

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขยายเขตประปาในเขต
พื้นที่ต้าบลบา้นต๋อม

- - 400,000         400,000          400,000        3  แหง่ ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพยีงพอ

ทต.บา้นต๋อม/
กองช่าง

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    ยทุธศาสตร์ที่  1   ด้านเศรษฐกิจ 
       1.3 แผนงานการเกษตร

1 โครงการจ้ากัดการใช้
สารเคมีพาราควอต/
ไกลโฟเซต/คลอร์ไพริฟอส

1.เพื่อสร้างการรับรู้
มาตรการจ้ากัดการใช้
สารเคมี 3 ชนิด 2.เพื่อให้
เกษตรกรมีความรู้ในการ
ใช้สารเคมีในการจัดการ
พื้นที่ท้าการเกษตร

อบรมเกษตรกรผู้ปลูกพชื
การเกษตร

- - - - 54,000          1 คร้ัง เกษตรกรมีความรู้ใน
มาตรการจ้ากัดการ
ใช้สารเคมี 3 ชนิด 
และมีสุขภาพที่ดีขึน้

ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอ
เมืองพะเยา

2 โครงการจัดต้ังวิสาหกิจ
ชุมชน/ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าว

เพื่อลดต้นทนุการผลิต
ใหแ้ก่เกษตรกร/เพิ่มขีด
ความสามารถของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน/ศูนย์
เมล็ดพนัธุข์้าว

- - - - 50,000          1 แหง่ เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทนุการผลิตใน
การปลูกข้าวและ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการจ้าหน่าย
ผลผลิตได้มากยิง่ขึน้

ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอ
เมืองพะเยา

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการศึกษา

1 สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน (เคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์) 3 เคร่ือง

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย
และรับประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ทนัข่าวทนั
เหตุการณ์และมีทกัษะใน
ด้านการเรียน

ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
 (เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์) 
3 เคร่ือง

120,000 - - - - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือวัสดุ
ที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและ
ทนัเหตุการณ์

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม

2 ส่ือการเรียนการสอน 
สาระสังคมฯ

1. เพื่อใหน้ักเรียนได้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ภมูิศาสตร์
ไทย            2. เพื่อให้
นักเรียนเกิดความภมูิใจใน
ความเปน็ไทย

ส่ือการเรียนการสอน 
สาระสังคมฯ

- 20,000 - - - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์
ของไทย

นักเรียนเกิดความ
ภมูิใจในชาติ ศาสนา
 พระมหากษตัริย์

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม

3 โครงการจัดหาส่ือดนตรี เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย

จัดหาส่ือดนตรี - - - 20,000 40,000 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือ
ดนตรีที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัย

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี
(จอ LED) 4 เคร่ือง

เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย
และรับประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ทนัข่าวทนั
เหตุการณ์

1. นักเรียนได้รับการ
เรียนรู้จากส่ือที่ทนัสมัย  2.
 นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางการเรียนรู้

- - - - 60,000 ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือวัสดุ
ที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและ
ทนัเหตุการณ์

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม

5 จัดหาส่ือการสอนปฐมวัย 1. เพื่อเด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้ประสบการณ์จาก
ส่ือที่ทนัสมัยและเพยีงพอ

ส่ือการสอนปฐมวัย - - - 80,000            - 1. เด็กปฐมวัย
ร้อยละ 90 
ได้รับการ
พัฒนาและมี
การพัฒนาตาม
วัยครบ 6
กิจกรรม

1. เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการที่ดีที่
เตรียมความพร้อมสู่
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม

6 โครงการพฒันาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (เคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์)

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย
และรับประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ทนัข่าวทนั
เหตุการณ์และมีทกัษะใน
ด้านการเรียน

(เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์) 206,000 - - - - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือวัสดุ
ที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและ
ทนัเหตุการณ์

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 โครงการพฒันาการเรียน
การสอนยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนพร้อมใช้งาน  2. เพื่อ
เพิ่มพนูความรู้ทกัษะในการ
เรียน 3.เพื่อพฒันา
ศักยภาพทางการเรียนการ
สอน 4.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ฯ

จัดซ้ือส่ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน

- - - 100,000          - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อ
พัฒนาการ
เรียนการสอน

นักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นมี
ทักษะในการเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น

โรงเรียนบา้น
ร่องหา้/ทต.
บา้นต๋อม

8 จัดหาส่ือการสอนปฐมวัย 1. เพื่อเด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้ประสบการณ์จาก
ส่ือที่ทนัสมัยและเพยีงพอ

ส่ือการสอนปฐมวัย 40,000 - - - - 1. เด็กปฐมวัย
ร้อยละ 90 
ได้รับการ
พัฒนาและมี
การพัฒนาตาม
วัยครบ 6
กิจกรรม

1. เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการที่ดีที่
เตรียมความพร้อมสู่
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบา้น
ต๋อม/ทต.บา้น
ต๋อม

9 จัดหาส่ือภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน

1. เพื่อส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 2. เพื่อเด็กนักเรียนมี
ทกัษะการพดู การเขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ส่ือภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน

90,000 - - - - 1. เด็กนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
วิชา
ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นและมี
ทักษะพื้นฐาน
การพูดภาษาจีน

1. เด็กนักเรียน
สามารถพดูเขียน 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนได้

โรงเรียนบา้น
ต๋อม/ทต.บา้น
ต๋อม

127



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10 โครงการจัดหาส่ือ
อุปกรณ์ฉายภาพ 3 มิติ

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย
และรับประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ทนัข่าวทนั
เหตุการณ์และมีทกัษะใน
ด้านการเรียน

ส่ืออุปกรณ์ฉายภาพ 3 มิติ 51,000 - - - - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือวัสดุ
ที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและ
ทนัเหตุการณ์

โรงเรียนบา้น
ต๋อม/ทต.บา้น
ต๋อม

11 โครงการจัดหาส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน (เคร่ืองฉายภาพ
โปรเจคเตอร์)

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย
และรับประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ทนัข่าวทนั
เหตุการณ์และมีทกัษะใน
ด้านการเรียน

ส่ืออุปกรณ์การเรียนการ
สอน (เคร่ืองฉายภาพ
โปรเจคเตอร์)

- - - 50,000            - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือวัสดุ
ที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและ
ทนัเหตุการณ์

โรงเรียนบา้น
ต๋อม/ทต.บา้น
ต๋อม

12 โครงการจัดหาส่ือ
หุ่นยนต์ประกอบการ
เรียนการสอน

1. เพื่อใหน้ักเรียนมีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย
และรับประสบการณ์การ
เรียนการสอนที่ทนัข่าวทนั
เหตุการณ์และมีทกัษะใน
ด้านการเรียน

ส่ือหุ่นยนต์ประกอบการ
เรียนการสอน

- - - 50,000            - ด้านคุณภาพ
นักเรียนมี
ความรู้
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ค้นคว้าส่ือวัสดุ
ที่ทันสมัย

นักเรียนมีความรู้
และมีประสบการณ์
เรียนรู้ที่ทนัสมัยและ
ทนัเหตุการณ์

โรงเรียนบา้น
ต๋อม/ทต.บา้น
ต๋อม
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

13 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้รับสารอาหารที่
เหมาะสมกับวัย

โรงเรียนในเขตพื้นที่ต้าบล
บา้นต๋อม

1,224,000       1,228,000        1,360,000      1,360,000       1,360,000       โรงเรียน 2 
แหง่ (รร.บา้น
ต๋อม/รร.บา้น

ร่องหา้)

เด็กและเยาวชน
ได้รับสารอาหารที่
เหมาะสม

ทต.บา้นต๋อม/
ส้านักปลัด

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       2.2 แผนงานงบกลาง

1 โครงการสนับสนุน
กองทนุหลักประกัน 
สุขภาพ (สปสช.)

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานด้านสาธารณสุข
ในต้าบล

สนับสนุนงบประมาณ
กองทนุหลักประกันสุขภาพ
 (สปสช.)

          290,000           300,000          300,000           300,000         300,000  18 หมู่บา้น ประชาชนพื้นที่
ต้าบลบา้นต๋อมมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบรูณ์ แข็งแรง

ทต.บา้นต๋อม/
กอง

สาธารณสุขฯ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
  ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการตาม
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนหมู่บา้นใน
ต้าบลบา้นต๋อม ตาม
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 18 หมู่บา้น ๆ
 ละ 20,000  บาท

โครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุขของ
หมู่บา้นในเขตต้าบลบา้น
ต๋อม จ้านวน 18 หมู่บา้น

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 18 หมู่บา้น หมู่บา้นในเขตพื้นที่
ต้าบลบา้นต๋อมมี
สุขภาพพลานามัยที่
ดีและพฒันา
คุณภาพด้านการ
บริการทาง
สาธารณสุข

ทต.บา้นต๋อม/
กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวฒันธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการอนุรักษแ์ละสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่

เพื่อสนับสนุนการ
ด้าเนินงานทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภมูิปญัญาทอ้งถิน่

สนับสนุนงบประมาณสภา
วัฒนธรรมต้าบลบา้นต๋อม

          100,000           100,000          100,000  -  -  1  คร้ัง สภาวัฒนธรรม
ต้าบลบา้นต๋อมมี
ความเข้มแข็ง

ทต.บา้นต๋อม/
ส้านักปลัด

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
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เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่  4  รักษาความมัน่คง และความสงบเรียบร้อย
   ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
    4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
อ้าเภอเมือง  จังหวัด
พะเยา

เพื่อเปน็ศูนย์ปฏบิติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ในเขต
 อ.เมืองพะเยา /รวบรวม
ข้อมูลปญัหาความต้องการ
ของประชาชน บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้
ค้าปรึกษาประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ฯ

จัดด้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ อ.เมืองพะเยา ณ 
ที่ว่าการอ้าเภอเมืองพะเยา 
(ส้านักงานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่อ้าเภอ
เมืองพะเยา)

10,000 10,000 12,000           12,000            12,000          1 แหง่ มีศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
ในเขตอ้าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
 ซ่ึงเปน็แหล่ง
รวบรวมข้อมูล
ปญัหาความต้องการ
ของประชาชนและ
ประสานหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชน
 ฯลฯ

ทต.บา้นต๋อม/
ส้านักปลัด

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  6  ส่งเสริมความมัน่คงภายในและตามแนวชายแดน 
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แบบ ผ. 02/1 
บัญชีโครงการพัฒนา 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพของ 
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 

 
 
 
 
 



 



แบบ ผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
    ยุทธศาสตร์ที่  1. ด้านเศรษฐกิจ 
       1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลด
รายจ่ายด้านพลังงาน

เพื่อส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนให้กลุ่ม
อาชีพในชุมชน เพื่อลด
ต้นทุนพลังงาน ใน
กระบวนการผลิตของ
ชุมชน ที่มีการใช้พลังงาน
ส้ินเปลือง เช่น ไฟฟ้า ฟืน
 ถ่าน ฯลฯ

ก่อสร้างโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์

176,000      - - - - 1 แห่ง ลดต้นทุนพลังงาน
ในกระบวนการ
ผลิตของชุมชน ที่
มีการใช้พลังงาน
ส้ินเปลือง ฯลฯ

ส านักงาน
พลังงานจังหวัด/
ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง/ส านัก
ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่  1.ด้านเศรษฐกิจ
         1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการปรับปรุงผิวทางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 1   
ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต  ขนาดผิว
จราจรกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร
 ระยะทาง 0.650 กม. 
พร้อมรางระบายน้ า คสล.

-      4,870,000       4,870,000 - - 1  สาย  ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติก  ม.1  ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5  ม. ยาว 647 ม.

970,000 970,000 - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ม.1 เชื่อม ม.14  ต.
บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 5 ม. ยาวรวม 
394 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,970 ตร.ม.(พิกัด 
เร่ิมต้น N 2123175 E 
592146 ส้ินสุด N 2123257
 E 593049)

- - -        688,000        688,000 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยาง ม.1 , ม.11 , ม.14 ต.
บ้านต๋อม เชื่อม ต.ท่าวังทอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. ยาว
 4,000 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
24,000 ตร.ม.

3,000,000 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1, ม.15 ต.
บ้านต๋อม เชื่อม ม.12 ต.ท่าวังทอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม.
 ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.

- 5,000,000 5,000,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1, ม.15 ต.
บ้านต๋อม เชื่อม ม.12 ต.ท่าวังทอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม.
 ยาว 2,400 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 11,500 ตร.ม.

- - - 7,357,000 7,357,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  หมู่ที่  1  ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า 210 เมตร 
(ทางเข้า อสจ.พะเยา)

-        499,809         499,809        499,809        499,809 1  สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  หมู่ที่  1  ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝาปิด 
กวา้ง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาวไมน่้อยกวา่ 210 
เมตร (สามแยกทางเขา้เรือนจ า)

-        499,809         499,809        499,809        499,809 1  สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาด
ใหญ่มาก

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบภูเขา
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2- หมู่
ที่ 10

- 2,255,000 - - - 10 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า คสล. Dai 
0.60 เมตร จ านวน 60 ท่อน
 พร้อมบ่อพัก จ านวน 6 บ่อ

- 233,000 233,000 - - 1 สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 
2 ช่วง ความยาวรวม 200 ม.

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. (ซอยศาลเจ้าพ่อ
หมู่บ้าน)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม.
 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
ม. (ซอยหาดองิกวา๊น)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

14 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก

- 461,000 461,000 - - 1 สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

15 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.
3, ม.4  ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.3  ต.
สันป่าม่วง

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบ ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4 ม. ยาว 2,400 ม. หนา
เฉล่ีย  0.10 ม.

717,000      717,000        717,000         717,000       717,000        1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.4-ม.
12 ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.

   1,600,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก
 ม.4, ม.5, ม.6, ม.7 เชื่อม ต.สันป่า
ม่วง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
จ านวน 1 สาย ขนาดกว้าง 6
 ม. ยาว 2,650 ม. หนา 
0.05 ม.

7,155,000 - - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงถนน เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร  ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนเข้าสู่พืน้ที่
การเกษตร ต าบลบ้านต๋อม 
ดังนี ้กิจกรรมที ่1 ปรับปรุง
ถนนเพือ่การเกษตร บ้าน
ต๋อมกลาง หมูท่ี ่4 โดยลงดิน
พร้อมปรับเกล่ีย หนา 0.20 
เมตร (หรือมีปริมาณดิน 624
 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมลงหิน
คลุก หนา 0.10 เมตร (หรือมี
ปริมาณหินคลุก 264 
ลูกบาศก์เมตร) ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 600.00 
เมตร  กิจกรรมที ่2 ปรับปรุง
ถนนเพือ่การเกษตร บ้าน
ต๋อมดง หมูท่ี ่5 โดยลงหิน
คลุกหนา 0.10 เมตร ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
495.00 เมตร (หรือมีปริมาณ
หินคลุก 217 ลูกบาศก์เมตร)

-        449,000         449,000 - - 1  สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

19 โครงการปรับปรุงเพื่อการเกษตร
โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
 บ้านต๋อมกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้าน
ต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียเรียบขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.12 เมตร 
หรือมีปริมาณหินคลุก 140 
ลูกบาศก์เมตร

      103,000  -  - - - 1  สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

- 500,000 500,000 - - 1 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 ,
 ม.6 , ม.7 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.1  
ต.สันป่าม่วง

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 
 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

- - 450,000 450,000 450,000 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ม.5 , 6 , 7, 8   ต.
บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์    ติ
กคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กวา้งเฉล่ีย 5 - 6 ม. ยาวรวม 
3,285 ม. (พิกดั เร่ิมต้น N 
2123591 E 586564 ส้ินสุด N
 2124905 E 585270)

- - -      9,648,000      9,648,000 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. (ซอยตรงข้ามอาคาร
เอนกประสงค์หมู่ 5)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา
แบบหอถังสูง ม.6  ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าประปาแบบ
หอถงัสูง

- - -        387,100        387,100 1 แห่ง ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบ ม.7 ต.บ้านต๋อม เชื่อม 
ม.11 ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบ กว้าง 4 ม. ยาว 
1,600 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

478,000      478,000        478,000         478,000       478,000        1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 ,
 ม.8 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.11  ต.
บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 
 4 ม. ยาว 4,200 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

- - 1,890,000 1,890,000 1,890,000 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.7 ต.บ้านต๋อม 
เชื่อม ม.1  ต.สันป่าม่วง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต   กว้าง 6 
ม. ยาว 1,000 ม.

- 3,000,000 3,000,000 - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  ม.7 ต.บ้านต๋อม 
เชื่อม ม.1  ต.สันป่าม่วง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต   กวา้ง 4 ม. ยาว 
2,140 ม. หรือมพีื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 8,560 ตร.ม.

- - - 5,363,000 5,363,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม.
 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
ม. (ซอยทางเขา้บ้านมั่นคง)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 4 ม.
 ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
ม. (ซอยทางเขา้บ้านนายเกง๋)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7
 , ม.8 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.11  ต.
บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก  กวา้ง  4
 ม. ยาว 5,265 ม. หนาเฉล่ีย 
0.10 ม.

- - - 1,991,000 1,991,000 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่มาก

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

 - กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าใส ขนาด 
200 ลบ.ม. จ านวน 1 ถงั/ - 
ขยายระบบท่อประปา วางท่อ 
PVC 2" ยาว 1,674 เมตร (ม. 
7 , 2 เชื่อม ม.10)

- - - 1,398,000 1,398,000 3 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาด
ใหญ่มาก

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบภูเขา
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 8 , 9 
เชื่อมหมู่ที่ 10

- 375,000 - - - 3 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 ต.
บ้านต๋อม เชื่อมอ่างเก็บน้ าห้วยเฮือก
 ม.11 ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 ม. ยาว 1,000 ม.

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.
8, ม.9  ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.6 ต.
บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบ ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4 ม. ยาว 1,650 ม. หนา
เฉล่ีย  0.10 ม.

493,000      493,000        493,000         493,000       493,000        1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.8
 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางจ านวน
 1 สาย

  18,000,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติก ม.8 เชื่อม ม.9 ต.บ้าน
ต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6 ม. ยาว 1,180 ม.

1,814,000 - - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงถนนผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8
 บ้านห้วยทรายค า เชื่อม ม.7 บ้าน
ต๋อมดง ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ปรับปรุงถนนผิวลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติก          คอนกรีต 
จ านวน 2 ชว่ง ชว่งที่ 1 ขนาด
ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 5  ม. ยาว
รวม 2,660 ม. ชว่งที่ 2 ขนาด
ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 4 ม. ยาว
รวม 2,660 ม.

- - 10,080,000 10,080,000 - 2 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 
2 ช่วง  ความยาวรวม 200 
ม.   (ซอยข้างวัดห้วยทราย
ค าและซอยเชื่อม ม.9)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

40 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9 
ม.10 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 
 3 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
975 ตร.ม.

608,400 - - - - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9 ,
 ม.10 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.3  ต.
บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 
 4 ม. ยาว 1,800 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

- - 810,000 810,000 810,000 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

42 โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านห้วย
ทรายค า-เชื่อมถนน อบจ.บ้านร่อง
ไผ่ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พย.ถ.12-015 สาย
สามแยกบ้านห้วยทรายค า-
เชื่อมถนน อบจ.บ้านร่องไผ่  
หมู่ที่ 9 กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,180 เมตร หนา 0.04 เมตร

- 1,814,000 - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.9
 , ม.10 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.3  ต.
บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก  กว้าง 
 3 ม. ยาว 2,280 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

- - - 646,000 646,000 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. (ซอยเลียบล าเหมือง
ร่องไผ่)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10
 เชื่อม ต.บ้านต๊ า

เพือ่ให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อม 
ต.บ้านต๊ า

- - - 800,000       - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ม.
11 -ม.15 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ต.ท่า
วังทอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด
แน่น กว้าง  6 ม.  ยาว 
1,500 ม. หนา 0.20 ม.

   1,390,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่น
ดอกไม้ หมู่ที่  11 และหมู่ที่  17 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
แท่นดอกไม้ หมูท่ี ่ 11 และ
หมูท่ี ่ 17 ต าบลบ้านต๋อม

-      6,299,000       6,299,000 - - 1  สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  หมู่ที่  
11  ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวย ูกวา้ง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หนา
 0.10 เมตร ยาว 171 เมตร 
และวางท่อระบายน้ า คสล .  
 Ø 0.40 เมตร

-        448,000         448,000        448,000        448,000 1  สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ม.11, 17   ต.บ้าน
ต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 6 ม. ยาวรวม 
1,020 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,120 ตร.ม. (พิกัด 
เร่ิมต้น N 2121671 E 
593582 ส้ินสุด N 2121130
 E 593440)

- - -      2,121,000      2,121,000 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติก  ม.12  ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5  ม. ยาว 1,660 ม.

2,656,000 2,656,000 - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.12
 , ม.10 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 
5 ม. ยาว 800 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

52 โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านสันป่าง้ิว หมู่ที่
 12 - บ้านร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พย.ถ.12-004 สาย
บ้านสันป่าง้ิว หมู่ที่ 12 - บ้าน
ร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ 10 จ านวน 2 
ชว่ง มพีื้นที่รวมไมน่้อยกวา่ 
7,780 ตารางเมตร

- 2,281,000 - - - 2 ช่วง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง
เฉล่ีย 2.5 - 4 ม. ยาว 128 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 -  -  - 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

54 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12 ต าบลบ้าน
ต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก

- -  -        377,000        377,000 1  สาย สามารถระบายน้ า
และแกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงัในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.
13, ม.15 , ม.16  ต.บ้านต๋อม เชื่อม
 ม.12 ต.ท่าวังทอง

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุกปรับ
เกล่ียเรียบ ขนาดกว้างเฉล่ีย 
4 ม. ยาว 1,650 ม. หนา
เฉล่ีย  0.10 ม.

493,000      493,000        493,000         493,000       - 1 สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการ  เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลติกส์ ม.13 ม.16 ต.
บ้านต๋อม เชื่อม ม.1 ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลติกส์ กวา้ง 6 ม.
 ยาว 5,633 ม. หนาเฉล่ีย 0.05
 ม.

3,809,100 - - - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิด ม.13 ต.บ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
พร้อมฝาปิด กวา้ง 0.30 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 208 ม.

- - - 437,000 437,000 1 สาย สามารถระบายน้ า
และแกไ้ขปัญหาน้ า
ท่วมขงัในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

กอ่สร้าง ถนน คสล. กวา้ง  4 
ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม.  (ซอยทางเขา้บ่อดิน)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติก  ม.14  ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6  ม. ยาว 400 ม.

600,000 600,000 - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

60 โครงการปรับปรุงผิวทางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 14  
ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

 ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง 
7.50 เมตร ระยะทาง 
0.540 กม.

-      1,850,000       1,850,000      1,850,000      1,850,000 1  สาย  ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

61 โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14  ต าบลบ้าน
ต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์     
 ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พย.ถ.12-012 สาย
ทางหลวงหมายเลข 1 - 
เรือนจ า จ.พะเยา

-        742,000 - - - 1  สาย  ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อม
ซ่อมแซมรางระบายน้ า ม.14  ต.
บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง/ระบายน้ าและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง

ปรับปรุงถนน คสล.พร้อม
ซ่อมแซมรางระบายน้ า

- 448,000 448000 - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง/สามารถ
ระบายน้ าและ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วม
ขงั

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

กอ่สร้าง ถนน คสล. กวา้ง  4 
ม. ยาว 155 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม.  (ซอยทางเขา้ท่าเรือร่อง
ห้าป่าฉ าฉา)

 -  -  - 372,000 372,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.14
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

กอ่สร้าง ถนน คสล. กวา้งเฉล่ีย
 2.50 -   4 ม. ยาว 128 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  (ซอย
ทางเขา้ท่าเรือร่องห้าป่าฉ าฉา)

 -  -  - 372,000 372,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงถนน คสล.เข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 15 เชื่อม 
หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกวา้ง
 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไมน่้อย
กวา่ 1,750 ตร.ม.

-      1,062,000       1,062,000 - - 1  สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกใน
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่
 15,16 ต.บ้านต๋อม เชื่อม หมู่ที่ 12
 ต.ท่าวังทอง

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง 
4 ม. ยาว 2,745 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.

- -  -      1,038,000      1,038,000 1  สาย เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

67 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 ต าบลบ้าน
ต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก

- -  -        494,500        494,500 1  สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4
 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.  (ซอยทางลงกว๊าน
พะเยา)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.16 
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.

   2,059,000  -  -  - - 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่น ม.16 ต.บ้านต๋อมเชื่อม ต.
ท่าวังทอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง  4 ม. ยาว 2,000 ม.
หนา 0.15 ม.

   4,160,000  -  -  - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. จ านวน
 2 ช่วง ความยาวรวม 200 ม.

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

72 โครงการวางท่อส่งน้ าประปาจาก
แก้มลิงห้วยส้ม - ประปาหมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

ขยายระบบท่อประปา วาง
ท่อ PVC ขนาด 2" ความยาว
 3,500 เมตร

- - - 485,000 485,000 1 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่มี
น้ าเพื่อการอปุโภค
บริโภคอยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

73 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติก  ม.17  ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5  ม. ยาว 1,150 ม.

1,730,000 1,730,000 - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

74 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติก  ม.17  ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
5  ม. ยาว 1,200 ม.

1,800,000 1,800,000 - - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

75 โครงการซ่อมแซมถนนผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 
17 ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

ซ่อมแซมถนนผิวลาด
ยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 1,080
 ตารางเมตร

-        495,000         495,000 - - 1  สาย  ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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76 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  ม.17   ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉล่ีย 4 - 5  ม. ยาว
รวม 908 ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,108 ตร.ม. (พิกัด
 เร่ิมต้น N 2121705 E 
593688 ส้ินสุด N 2121596
 E 592704)

- - -      1,443,000      1,443,000 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
แท่นดอกไม้ หมู่ที่ 17 ต าบลบ้าน
ต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา

 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

 กอ่สร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
485.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
  หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
2,425.00 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
800.00  เมตร ช่วงที่ 3 ขนาด
กวา้ง 5.00  เมตร ยาว 50.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 250.00 เมตร

-      2,072,000       2,072,000      2,072,000      2,072,000 1  สาย  ให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

78 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 17 ต าบลบ้าน
ต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก

- 450,000 450,000 450,000 450,000 1 สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4
 ม. ยาว 125 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.  (ซอยอนุบาลสวน
เด็ก)

 -  -  - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17
ต.บ้านต๋อม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง  4
 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.  (ซอยเข้าโรงแรม
กว๊านพะเยา)

 -  -  - 480,000 480,000 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  ม.17 ต.บ้านต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
 กว้าง 0.30 ม. สูง 0.40 ม. 
ยาว 180 ม.

- - - 495,000 495,000 1 สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่น ม.18 ต.บ้านต๋อมเชื่อม ต.
บ้านต๊ า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง  5 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา 0.20 ม.

   1,739,400  -  -  - - 1  สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร  ม.18 เชื่อม ต.บ้านต๊ า

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
(เชื่อม ต.บ้านต๊ า)

- - - 800,000       - 1 สาย เกษตรกรจะได้รับ
ความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

84 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18 ต าบลบ้าน
ต๋อม

เพื่อระบายน้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพัก

- -  - 495,000 495,000 1 สาย สามารถระบาย
น้ าและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง

ก่อสร้างถนนลาดยางจ านวน
 3 สาย

2,000,000    2,000,000     2,000,000      2,000,000     2,000,000     1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างอาคารตลาดกลาง
ยางพาราและสินค้าเกษตรชุมชน

เพื่อเป็นสถานที่ซ้ือขาย
ยางพาราของเกษตรกรผู้
ปลูกยางพารา/ตลาดกลาง
ในการซ้ือขายสินค้าทาง
การเกษตร ฯลฯ

ก่อสร้างอาคารตลาดกลาง
ยางพาราและสินค้าเกษตร
ชุมชน จ านวน 1 แห่ง

800,000      800,000        - - - 1 แห่ง เกษตรกรมสีถานที่
ในการซ้ือขาย
ยางพาราและ
ผลผลิตทาง
การเกษตร , มี
รายได้เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอแกก่าร
ด ารงชพี

ประธานป่า
ชุมชนบ้านต่อม
ดง/ส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้อง/
เทศบาลต าบล

บ้านต๋อม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่  1. ด้านเศรษฐกิจ 
   1.3 แผนงานการเกษตร

1 โครงการก่อสร้างฝายหินเรียงล าน้ า
แม่ต๋อม หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายหินเรียงล าน้ า
แม่ต๋อม หมู่ที่ 4 บ้านต๋อม
กลาง ต.บ้านต๋อม จุดพิกัด N
 19.203965 E 99.845089

 -        283,600         283,600  -  -  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร

 -        171,000         171,000  -  -  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนในพื้นที่

กอ่สร้างพนังกนัดิน คสล.   
บริเวณบ้านนายบัว เมอืงวงค์ 
ถงึบ้านนายไกรสิงห์  วงศ์
ปัญญา  ยาว 50 เมตร สูง 3 
เมตร หนา 0.20 เมตร

 -  -   -        700,000 -  1 แห่ง สามารถป้องกัน
ดินพังทลายลงสู่
บ้านเรือน
ประชาชนในพื้นที่

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.พร้อม
ขุดลอกหน้าฝายม.7 , 8

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ มข.
2527  จ านวน 2 แห่ง

   2,183,000   -   -   -   -  2 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างฝายหินเรียงล าน้ า
ห้วยลึก หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กอ่สร้างฝายหินเรียงล าน้ าห้วย
ลึก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทรายค า 
ต.บ้านต๋อม จดุพิกดั N 
19.207881 E 99.811256

 -        322,000         322,000  -  -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สู่พื้นที่
การเกษตร บ้านห้วยทรายค า หมู่ที่
 8 ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง
 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร ขา้มล าน้ าห้วย
ลึกแล้ง

-        495,000         495,000        495,000        495,000 1  สาย เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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7 โครงการขุดลอกล าห้วยทรายค า 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ขุดลอกล าห้วยทรายค า 
กว้าง 15 เมตร ลึก 3.50 
เมตร ก้นกว้าง 8 เมตร ยาว 
100 เมตร

 -          80,900           80,900  -  -  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 15 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2124048 E 
584794)

 -  -  -        368,000        368,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 18 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2124131 E 
585337)

 -  -  -        368,000        368,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2123546 E 
586755)

 -  -  -        245,000        245,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 18 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2123546 E 
586755)

 -  -  -        425,000        425,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตร
ของชาวบ้านในพื้นที่

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.  
ขนาดสูง 4.50 เมตร  หนา  
0.25 เมตร  ยาว 30 เมตร

 -        481,000         481,000        481,000 -  1 แห่ง สามารถป้องกัน
ความเสียหาย
จากน้ าเซาะตล่ิง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2123492 E 
587532)

 -  -  -        245,000        245,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน คสล. 
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเซาะ
ตล่ิงพื้นที่ท าการเกษตร
ของชาวบ้านในพื้นที่

ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.  
ขนาดสูง 2.50 เมตร  หนา  
0.20 เมตร  ยาว 50 เมตร

 -        496,000         496,000        496,000        496,000  1 แห่ง สามารถป้องกัน
ความเสียหาย
จากน้ าเซาะตล่ิง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2123824 E 
588423)

 -  -  -        245,000        245,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 
10 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างฝาย คสล. กว้าง 7 
เมตร สันฝายสูง 1 เมตร 
ผนังฝายสูง 2.50 เมตร (พิกัด
 N 589040 E 2124531)

 -  -  -        407,000        407,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คสล. หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
  กว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร ยาว  5.00  เมตร

 -        482,000         482,000        482,000 -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างฝายเหมืองกลาง 
หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างฝายเหมืองกลาง  
กว้าง 2.60 เมตร ยาว 5.50 
เมตร สูง 1.10 เมตร

 -        269,000         269,000  - -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

19 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร โดยการขุดลอกล าน้ า
ห้วยเคียนหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 18 
ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ขดุลอกล าน้ าห้วยเคียน ขนาด
ปากกวา้ง 5.00 เมตร ลึก 2.00
 เมตร กน้กวา้ง 1.00  เมตร 
ยาว 4,500.00  เมตร หรือมี
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 
12,375  ลูกบาศกเ์มตร

-        462,000         462,000 - - 1  สาย  เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

20 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 16   ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ขดุลอกสระเกบ็น้ าประปา
หมู่บ้าน กวา้ง 40 เมตร ยาว 
120 เมตร ลึก 2 เมตร หรือมี
ปริมาณดินขดุไมน่้อยกวา่ 
8,976 ลูกบาศกเ์มตร

-        495,000         495,000 - - 1  สาย  เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

21 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร 
(พิกัด N 2125785 E 
594138)

 -  -  -        245,000        245,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 6 เมตร ลึก 1.50 
เมตร (พิกัด N 2125352 E 
593719)

 -  -  -        177,000        177,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 6 เมตร ลึก 1.50 
เมตร (พิกัด N 2125352 E 
593719)

 -  -  -        177,000        177,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างท านบเก็บน้ า 
คสล. หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านต๋อม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

 ก่อสร้างท านบเก็บน้ า คสล.
 กว้าง 6 เมตร ลึก 1.50 
เมตร (พิกัด N 2127364 E 
593530)

 -  -  -        177,000        177,000  1 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

25 โครงการขุดดินถมไหล่พนังป้องกัน
น้ าท่วม

เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ า
กว๊านพะเยา

ขุดดินถมไหล่พนังป้องกันน้ า
ท่วม กว้าง 10 ม. ยาว 
2,250 ม.

      991,000   -   -   - -  1 แห่ง กว๊านพะเยา
รองรับปริมาณน้ า
ได้มากขึ้น

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างคลองชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างคลองชลประทาน
ขนาดปากกว้าง 8 ม. ยาว 
2,000 ม.

   5,000,000   -   -   - -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา    1,000,000   -       1,500,000      1,500,000      1,500,000  3 แห่ง ประชาชนมนี้ าเพื่อ
อปุโภคบริโภค
อยา่งพอเพียง

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าเพื่อ
การเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้า

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้า จ านวน 2 แห่ง

  10,000,000    10,000,000   -   -   -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง
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29 โครงการแก้มลิงกว๊านพะเยา เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ขุดลอกแก้มลิง กว้าง 200 
ม.ยาว 500 ม. ลึก 2.50 ม.

  16,552,000   -   -   -   -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

30 โครงการขุดลอกแก้มลิง  - เพื่อกักเก็บน้้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง/ เกษตรกรมีน้้ำ
ส้ำหรับใช้ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ

 - ขดุลอกแกม้ลิงห้วยมะกอ่ 
ขนาดกวา้ง 40 เมตร ยาว  200
  เมตร ลึก  3 เมตร /ขดุลอก
แกม้ลิงห้วยบง ขนาดกวา้ง 25 
เมตร ยาว 100  เมตร ลึก 3 
เมตร

   1,011,000   -   -   -   -  2 แห่ง เกษตรกรมีน้ า
ส าหรับใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

31 โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อมคัน
กั้นน้ า ห้วยมะก่อ

 - เพื่อกักเก็บน้้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง/เกษตรกรมีน้้ำ
ส้ำหรับใช้ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ

 - ขดุลอกแกม้ลิงพร้อมคันกั้น
น้ า ห้วยมะกอ่ หมู่ 8 ต.บ้าน
ต๋อม ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว
  750  เมตร ลึกเฉล่ีย  1.20 - 
1.50 เมตร

 -   -       1,500,000      1,500,000   -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

32 โครงการขุดลอกแก้มลิง ห้วยลึก  - เพื่อกักเก็บน้้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง/เกษตรกรมีน้้ำ
ส้ำหรับใช้ในกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ

 - ขดุลอกแกม้ลิง ห้วยลึก หมู่ 
8 ต.บ้านต๋อม ขนาดกวา้งเฉล่ีย
 100 เมตร ยาว  200  เมตร 
ลึกเฉล่ีย 3.50 เมตร

 -   -       5,000,000      5,000,000   -  1 แห่ง เกษตรกรมนี้ า
ส าหรับใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1 แผนงานการศึกษา

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.บ้านร่องห้า

ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

- 30,700 - - - 1 ชุด ศพด.บ้านร่องห้ามี
ประสิทธภิาพใน
การจดัการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมฯ/
ส านักปลัด ทต.

บ้านต๋อม

2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ 
ศพด.บ้านต๋อมดง

 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา

- - - 34,000 -  1 แห่ง ศพด.บ้านต๋อมดงมี
ประสิทธภิาพใน
การจดัการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมฯ/
ส่วนราชการที่

เกี่ยวขอ้ง/ส านัก
ปลัด ทต.บ้านต๋อม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพประชาชนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
และมีมาตรฐานต าบลบ้านต๋อม

 -เพื่อขยายเครือข่ายงาน
บริการด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนต าบลบ้านต๋อม
 ฯลฯ

จัดสร้าง รพ.สต.สาขาหรือ
คลินิคชุมชนอบอุ่น ณ พื้นที่
ของวัดร่องห้า

   3,000,000      3,000,000  -  -  -  1 แห่ง ประชาชนในเขต
ชมุชนร่องห้า-แท่น
ดอกไม ้จ านวน 8 
หมู่บ้าน  ได้รับการ
บริการสุขภาพที่
ทั่วถงึ

รพ.สต.บ้านต๋อม/
สสจ.พะเยา/สธ.
เขต 1/กระทรวง
สาธารณสุข /ทต.
บ้านต๋อม

2 โครงการพัฒนาโรงเรียน อสม.จิต
อาสาต าบลบ้านต๋อมและพัฒนา 
ศสมช.(ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน) ใน 18  หมู่บ้าน

 -เพื่อพัฒนาอาคาร
ส านักงานการจัดเปิด
บริการโรงเรียนอสม.จิต
อาสา

 -จัดสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
โรงเรียน อสม.จิตอาสา
จ านวน 1 แห่ง / จัดให้มีส่ือ
การเรียนการสอนครบตลอด
ทั้งปี

   1,200,000      1,200,000  -  -  -  1 แห่ง  -อสม.ต.บ้านต๋อม  
 มคีวามรู้ด้าน
สุขภาพ สามารถ
ออกบริการ
ชาวบ้านด้วย
คุณภาพ

รพ.สต.บ้านต๋อม/
สสจ.พะเยา/สธ.
เขต 1/กระทรวง
สาธารณสุข /ทต.
บ้านต๋อม

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่  2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนาม
กีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

ก่อสร้างและปรับปรุงสนาม
กีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์

   1,000,000  -   -   -   -  1 แห่ง ประชาชนมสุีขภาพ
พลานามยัแขง็แรง
ห่างไกลยาเสพติด

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต าบล เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ

ก่อสร้างสนามกีฬาต าบล       200,000  -  -   -   -  1  แห่ง ประชาชนในต าบล
มสุีขภาพพลานามยั
แขง็แรงห่างไกลยา
เสพติด

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  2.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 สร้างคุณค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

1 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
คนพิการ

เพื่ออ านวยความสะดวก
และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ

ก่อสร้างห้องน้ าคนพิการ
บริเวณหาดอิงกว๊าน หมู่ที่ 3
 ต าบลบ้านต๋อม

 -        200,000         200,000        200,000        200,000  1 แห่ง ผู้พิการมีความ
สะดวกในการ
ด าเนินชีวติและมี
คุณภาพชีวติทีดี่ขึน้

 ทต.บ้านต๋อม/
ส านักงานพัฒนา
สังคมและความ
มัน่คงของมนุษย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานการเกษตร

1 โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่
กว๊านพะเยา

เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
กว๊านพะเยาให้คงความ
สมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ

 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าใน
กว๊านพะเยาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งระบบนิเวศ ฯลฯ

      500,000        500,000   -   -   -  1 แห่ง ระบบนิเวศ ฯ และ
ส่ิงแวดล้อมใน
กวา๊นพะเยามคีวาม
อดุมสมบูรณ์

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/ส านัก

ปลัด

2 โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ

เพือ่ฟืน้ฟูระบบนิเวศกวา๊น
พะเยาให้คงความสมบูรณ์
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

 -ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ า
บริหารจัดการน้ า พัฒนา
คุณภาพน้ า ฯลฯ

      200,000   -   -   -   -  2  กิจกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พื้นที่มคีวามอดุม
สมบูรณ์

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1 โครงการสร้างระบบการจัดการมูล
ฝอยเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse
 Derived Fuel : RDF) และปุ๋ย
อินทรีย์

เพื่อให้ต าบลบ้านต๋อมเกิด
ความสวยงาม  เป็น
ระเบียบ ปลอดมลพิษ

 สร้างระบบการจัดการมูล
ฝอยฯ ได้แก่ งานขยายเขต
ไฟฟ้า  ฯลฯ

 -    51,518,000     51,518,000    51,518,000    51,518,000  1 แห่ง ต าบลบ้านต๋อมมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอด
มลพิษ

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/องค์กร

เอกชน/กอง
สาธารณสุขฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
      

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  4  รักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย
   ยุทธศาสตร์ที่  4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV)

เพื่อสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ต าบลบ้านต๋อม

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในเขตต าบลบ้านต๋อม

 -      1,000,000       1,000,000      1,000,000      1,000,000  10 จุด ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/ส านัก

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      


152



 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

 
 
 
 
 

 



แบบ ผ.03

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า แบบหอยโข่ง 

มอเตอร์ไฟฟา้   จ้านวน 1 เคร่ือง
- 18,200          -  -  - กองช่าง

2 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าบาดาล จ้านวน  1 
เคร่ือง

- 18,000          -  -  - กองช่าง

3 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าบาดาล จ้านวน  2 
เคร่ือง ๆ ละ 18,000 บาท

- 36,000          -  -  - กองช่าง

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 
 บทียีู จ้านวน 1 เคร่ือง

- 36,000          -  -  - ส้านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 
ขนาด 4 ฟตุ จ้านวน 2 หลัง ๆ ละ 
4,900  บาท

- - 9,800          - - กองคลัง

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ส้าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2  จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 30,000         - - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา

งบประมาณ 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว จ้านวน 1 จอ

- - 4,000          - - กองคลัง

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1 
จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 8,900          - - กองคลัง

9 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน  
จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 12,000         - - กองช่าง

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส้าหรับกระดาษขนาด A3 
จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 6,300          - - กองช่าง

11 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 700             - - กองช่าง

12 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้ารวจ จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภมูิแบบอินฟราเรด
 จ้านวน 1 เคร่ือง

- 2,900          - - - กองช่าง

13 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ จัดซ้ือเตาเผาขยะ เตาละ 450,000 บาท - 1,800,000     3,600,000     - - กองช่าง/กอง
สาธารณสุขฯ

14 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ แบบไร้
สาย (ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 2 ล้านพกิเซล) จ้านวน 1 ชุด

- 20,000         20,000         20,000       20,000       ส้านักปลัด
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เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ 

15 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายส่งน้้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว
 จ้านวน 4 เส้น ๆ ละ 14,000  บาท

- - 56,000         - - ส้านักปลัด /งาน
ปอ้งกันฯ

16 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือสายส่งน้้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว
 จ้านวน 2 เส้น ๆ ละ 12,000  บาท

- - 24,000         - - ส้านักปลัด /งาน
ปอ้งกันฯ

17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก พร้อม
ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 4,300          - - ส้านักปลัด (ศพด.
ร่องไผ่/งาน
การศึกษา)

18 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ส้าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1  จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 22,000         - - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

19 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 800 VA  
จ้านวน 1 เคร่ือง

- - 2,500          - - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

20 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 6,000 
ซีซี ฯ จ้านวน 1 คัน

- 2,400,000     - - - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

21 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากว่า 2,400 ซี
ซี ฯ จ้านวน 1 คัน

- - - 950,000     - กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

22 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ แบบไร้
สาย (ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่
น้อยกว่า 5 ล้านพกิเซล) จ้านวน 1 ชุด

- - 40,000         - - ส้านักปลัด

4,331,100    3,840,500    970,000    20,000      รวม

155



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 
เทศบาลต าบลบ้านต๋อมถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 

2931  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
การประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ดังนี้ 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 

 
 คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80  คะแนน) 
 

 



  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้ อ ม มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง
อ งค์ ก ร ปก ค ร อ งส่ ว น
ท้องถิ่น 

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

20 
(3) 
 

 
 

 

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

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์  การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3)  



  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2 .   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

(3)  

3.  ยุทธศาสตร์ 
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  
 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 
 
 

(10)  

 

 

 



  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ งหรื อแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  

รวมคะแนนที่ได้ 100  
 
 
 



  

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

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

รวมคะแนน 100 

 
 คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80  คะแนน) 

 
 
 



  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

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

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

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

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามหลั กป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

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

10  

 



  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ)  มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

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

60 
(5) 

 

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

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้มองชัดลงไปว่าใครคือ
เป้าหมายหลักใครคือเป้าหมายรอง 

(5)  

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

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  



  

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.โครงการพัฒนา (ต่อ)
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรื อกา ร 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

5.10 มีการประมาณการ 
ร าคาถู กต้ อ งต ามหลั ก 
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ 
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  



  

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.11 มีการก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

 

5.โ ค ร ง ก า ร พัฒน า 
(ต่อ) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

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

(5)  

 

 

 

 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
  
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2561) 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ด าเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)/

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

เทศบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
เพิ่มเติม/บัญชโีอนเงิน 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 42 12,657,100 30 7,757,100 9 1,682,750 

2. การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 29 23,992,500 23 23,172,500 14 20,660,643 

3. การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10 1,573,700 9 1,373,700 5 119,059 

4.  การพัฒนาดา้นความมั่นคงและ
ความสงบ เรียบร้อย 

5 330,000 5 330,000 4 81,159 

5. การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 12 2,112,000 9 1,082,000 5 262,214 

รวม 98 40,665,300 76 33,715,300 37 22,805,825 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2561 

 

จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปี 2561 บัญชี
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ อปท.ด าเนินการเอง เมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯ /เทศบัญญัติ
เพ่ิมเติม และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561 ความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ปี 2561  
คิดเป็นร้อยละ  77.56 โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 48.69   

 

 

 



  

 

 

บัญชีโครงการส าหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)/

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

 

เทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่าย/บัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

1.  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 6 2,100,000 1 100,000 - - 

2.  การพัฒนาสงัคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

10 

 

2,551,000 7 2,271,000 7 2,155,200 

3.  การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

- - 

4.  การพัฒนาดา้นความมั่นคงและ
ความสงบ เรียบร้อย 

 

2 

 

110,000 

 

1 10,000 

 

1 10,000 

5.  การพัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการที่ด ี

 

1 

 

15,000 1 15,000 - - 

รวม 19 4,776,000 10 2,396,000 8 2,165,200 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2561 

     จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 และที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปี 2561 บัญชี
โครงการส าหรับอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรประชาชน ฯลฯ (งบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม)  เมื่อเทียบ
กับโครงการทั้งหมดที่ปรากฎในเทศบัญญัติฯ  และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  2561 ความส าเร็จ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เฉพาะปี 2561  คิดเป็นร้อยละ  52.64  โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 80   

ความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี /ที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง บัญชีครุภัณฑ์ ปี 2561  คิดเป็นร้อยละ  
68.30  โดยการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.86   

******************************************* 



  

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ 28 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย  

  1.   สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน   
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดงันี้ 

  ( 1 )  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ( 2 )  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ( 3 )  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

  ( 4 )  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
และให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยแนวทางการ

คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2559   

 
***************************************************************************************** 

 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การติดตามจะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านต๋อมได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยใช้เทคนิค 
การประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment: SAR) 

 



  

 

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลแบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การติดตามแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
 2. พันธกิจ/ภารกิจ (Mission) เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
 4. การวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
 5. การจัดท างบประมาณ 
 6. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 ส่วนที่ 2 ประเมินผลแผนพัฒนาตามประเด็น ดังนี้ 
1. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  กับโครงการที่ได้รับ

อนุมัติ  
 2. ติดตามและประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  กับงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ  
 3. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   
 4. ติดตามและประเมินผลสถานะของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 
ปีงบประมาณ 2565 
 5. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 
 

 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพ่ือประกอบกับการติดตามและประเมินผล เช่น 
    -  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) , ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) , ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) , 
ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-2565) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561-
2564) , ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลบ้านต๋อม (พ.ศ.2561-2565) 

    -  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 – 2565 /  บัญชีโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2565 
    -  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2565 
    -  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และการเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม ปี 2561 - 2565 
       2.  การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม เช่น  
     -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม/โครงการ 
     -  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านต๋อม 
     -  สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 



  

 

 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2 ครั้ง / ปีงบประมาณ  ดังนี้ 
 
 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   ดังนี้ 
แบบท่ี  1  เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง   

แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามผลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

แบบท่ี  3  เป็นแบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ซึ่งข้อมูลได้มาจากการ 
   จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน   

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-Plan) และน าข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
e-LAAS   เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและ
เสนอความเห็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
******************************************************************************************* 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 2. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ   

3.  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเงินงบประมาณเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
...................................................... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้ อ ม มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง
อ งค์ ก ร ปก ค ร อ งส่ ว น
ท้องถิ่น 

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

20 
(3) 
 

 
 

 

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

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์  การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

(3)  



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2 .   ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3.  ยุทธศาสตร์ 
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 

(10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึ งอนาคตอย่า งชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ งหรื อแผนงานที่ เกิ ดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนนที่ได้ 100  

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
...................................................... 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

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

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

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

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่ น ไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ห รื อ ไ ม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามหลั กป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

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

10  

 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ)  มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพือ่ให้การพัฒนา
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

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

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้มองชัดลงไปว่าใครคือ
เป้าหมายหลักใครคือเป้าหมายรอง 

(5)  

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

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 
 
 
 



 
 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรื อกา ร 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ร าคาถู กต้ อ งต ามหลั ก 
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5)  

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

(5)  



 
 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.โ ค ร ง ก า ร พัฒน า 
(ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

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

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

  1.ดา้นเศรษฐกิจ

    1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ 5 250,000.00           3 114,200.00        4 193,000.00        2 79,000.00          3 90,000.00          1 60,000.00          1 40,000.00          1 20,000.00          

          ใหป้ระชาชนและชุมชนหรือตาม

          โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

   1.2  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  21 7,450,000.00         15 5,871,500.00      19 6,900,000.00      9 4,370,000.00      22 10,323,000.00    8 3,586,468.65      21 8,307,900.00      11 4,408,000.00      

          โทรคมนาคมและไฟฟ้า

    1.3  พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ า  ระบบ 2 800,000.00           1 381,500.00        4 1,400,000.00      2 1,085,000.00      14 3,759,780.00      10 2,386,142.00      10 3,202,300.00      3 1,179,500.00      

           การส่งน้ าทางการเกษตรและระบบประปา

   1.4  พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและการบริการ 1 200,000.00           - - 5 675,000.00        2 111,375.00        1 20,000.00          1 18,000.00          1 20,000.00          1 5,000.00            

          ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐาน

รวมยุทธศาสตรท์ี่  1 29 8,700,000.00        19 6,367,200.00     32 9,168,000.00     15 5,645,375.00     40 14,192,780.00   20 6,050,610.65     33 11,570,200.00   16 5,612,500.00     

2.ดา้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

    2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  10 4,913,500.00         11 3,626,346.00      16 4,244,000.00      12 3,272,633.96      15 3,898,000.00      10 2,956,482.42      13 3,523,200.00      12 2,961,786.82      

          ทกุระดับทั้งในระบบและนอกระบบ

    2.2  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5 850,000.00           5 812,260.00        4 750,000.00        5 648,470.00        4 750,000.00        4 575,620.00        2 320,000.00        2 317,400.00        

     และพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณสุข

    2.3 ส่งเสริมการแก้ไขปญัหาสังคม 2 70,000.00             7 278,790.00        2 75,000.00          2 32,400.00          2 55,000.00          2 39,600.00          4 195,000.00        4 186,450.00        

         และพัฒนาสถาบนัครอบครัว

   2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา 5 310,000.00           - - 7 465,000.00        6 268,237.00        6 360,000.00        5 266,012.00        6 360,000.00        2 91,670.00          

   2.5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะ 9 540,000.00           7 337,300.00        13 848,000.00        7 555,471.00        8 440,000.00        6 341,118.00        7 460,000.00        4 71,195.00          

         วัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

    2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัด 5 3,250,000.00         2 642,500.00        3 700,000.00        3 662,100.00        3 690,000.00        2 568,020.00        3 19,034,400.00    3 18,370,900.00    

         สวัสดิการประชาชนกลุ่มเปา้หมาย

    2.7  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก 3 210,000.00           2 163,700.00        5 1,145,000.00      2 80,000.00          4 1,050,000.00      1 50,000.00          1 50,000.00          1 50,000.00          

          เยาวชนและประชาชน

รวมยุทธศาสตรท์ี่  2 39 10,143,500.00      34 5,860,896.00     50 8,227,000.00     37 5,519,311.96     42 7,243,000.00     30 4,796,852.42     36 23,942,600.00   28 22,049,401.82   

โครงการที่ด าเนินการจรงิ
โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) และที่

เพ่ิมเตมิ
โครงการที่ด าเนินการจรงิ

ปี 2560

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) และที่

เพ่ิมเตมิ
โครงการที่ด าเนินการจรงิ

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ีประจ าป ี2557 - 2560

ยุทธศาสตร/์แนวทาง

ปี 2558 ปี 2559

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.2559-2561) และที่

เพ่ิมเตมิ
โครงการที่ด าเนินการจรงิ

ปี 2557

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2557-2559)และที่เพ่ิมเตมิ



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

โครงการที่ด าเนินการจรงิ
โครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) และที่

เพ่ิมเตมิ
โครงการที่ด าเนินการจรงิ

ปี 2560

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) และที่

เพ่ิมเตมิ
โครงการที่ด าเนินการจรงิยุทธศาสตร/์แนวทาง

ปี 2558 ปี 2559

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.2559-2561) และที่

เพ่ิมเตมิ
โครงการที่ด าเนินการจรงิ

ปี 2557

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2557-2559)และที่เพ่ิมเตมิ

3   ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   3.1  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากร 3 400,000.00           1 47,600.00          1 50,000.00          1 48,980.00          2 250,000.00        1 - 2 250,000.00        1 18,420.00          
        ธรรมชาติ  ควบคู่กับการปอ้งกันการ
        บกุรุกท าลายแหล่งน้ า  ดิน  ปา่ไม้ 
        แร่ธาตุฯ  อื่นๆ    
   3.2  บา้นเมืองสะอาด  ปลอดมลพิษ มีการ 4 4,190,000.00         3 355,550.00        4 330,000.00        4 1,318,200.00      5 1,545,000.00      4 1,304,920.00      4 1,460,000.00      3 1,337,146.00      
         บริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม   
         ขยะ  น้ าเสีย  หมอกควัน ไฟปา่
         และแหล่งน้ าส าคัญอย่างมีส่วนร่วม

รวมยุทธศาสตรท์ี่  3 7 4,590,000.00        4 403,150.00       5 380,000.00       5 1,367,180.00     7 1,795,000.00     5 1,304,920.00     6 1,710,000.00     4 1,355,566.00     

4   ดา้นความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ย
   4.1  การปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัชาติ - - - - 1 100,000.00        0 0 - - - - - - - -
         ศาสนา พระมหากษัตริย์
   4.2  การส่งเสริมความม่ันคงปลอดภยัในชีวิต 7 1,130,000.00         6 542,593.00        8 1,240,000.00      6 415,422.00        4 430,000.00        2 41,814.00          5 483,000.00        5 218,508.00        
         และทรัพย์สิน
   4.3  การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ - - - - 1 50,000.00          
         ของคนในชาติ และอ านวยความเปน็
         ธรรมแก่ประชาชน
   4.4  การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 2 150,000.00           2 78,000.00          2 100,000.00        1 72,910.00          2 150,000.00        - - 1 100,000.00        1 90120

รวมยุทธศาสตรท์ี่  4 9 1,280,000.00        8 620,593.00       12 1,490,000.00     7 488,332.00       6 580,000.00       2 41,814.00         6 583,000.00       6 308,628.00       

 5   ดา้นการบรหิารจัดการที่ดี
    5.1  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ 8 1,733,200.00         22 742,331.00        15 5,415,000.00      23 469,202.00        23 2,082,200.00      26 885,322.00        41 4,047,520.00      41 2,028,570.00      
          การด าเนินงานขององค์กร และส่งเสริม
          สนับสนุนการสร้างเวทกีารมีส่วนร่วม
          ของประชาชน
    5.2  พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 2 350,000.00           2 116,800.00        2 390,000.00        2 131,800.00        2 390,000.00        2 350,000.00        2 400,000.00        2 148,957.00        
   5.3  การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ 4 170,000.00           3 226,019.00        4 290,000.00        3 273,900.00        4 270,000.00        2 159,080.00        3 270,000.00        2 158,700.00        
          รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

รวมยุทธศาสตรท์ี่  5 14 2,253,200.00        27 1,085,150.00     21 6,095,000.00     28 874,902.00       29 2,742,200.00     30 1,394,402.00     46 4,717,520.00     45 2,336,227.00     

รวมทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ 98 26,966,700.00      92 14,336,989.00   120 25,360,000.00   92 13,895,100.96   124 26,552,980.00   87 13,588,599.07   127 42,523,320.00   99 31,662,322.82   


