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ส่วนท่ี  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

แผนงานเคหะและ
ชุมชน       

กองช่าง กองช่าง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองช่าง 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 

การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

   แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร          ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน   

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

ด้านการด าเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
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          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

       เทศบาลต าบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ด้านการพัฒนาระบบ  
      เศรษฐกิจ  
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน        17 12,050,000 17 12,050,000 18 12,065,000 18 12,065,000 18 12,065,000 88 60,295,000 
1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง   
       ของชุมชน    4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 4 140,000 20 700,000 
1.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม      
       และนันทนาการ 3 560,000 3 560,000 3 560,000 3 560,000 3 560,000 15 2,800,000 
1.5  แผนงานการเกษตร 7 250,000 7 250,000 7 250,000 7 250,000 7 250,000 35 1,250,000 

รวม 32 13,300,000 32 13,300,000 33 13,315,000 33 13,315,000 33 13,315,000 163 66,545,000 
2)  ด้านการพัฒนาสังคม 
การศึกษาการสาธารณสขุ 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 15 825,000 

2.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
1 

 
10,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 13 390,000 

2.3  แผนงานการศึกษา 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 105 14,350,000 
2.4  แผนงานสาธารณสุข        11 466,000 11 466,000 11 466,000 11 466,000 11 466,000 55 2,330,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

2.5  แผนงานเคหะชุมชน    1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 
2.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง   
ของชุมชน 9 10,274,400 9 10,274,400 9 10,602,000 9 10,602,000 9 10,602,000 45 52,354,800 
2.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม      
       และนันทนาการ 19 1,057,000 19 1,057,000 19 1,057,000 19 1,057,000 19 1,057,000 95 5,285,000 
2.8  แผนงานการเกษตร 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 7 180,000 35 900,000 
2.9  แผนงานงบกลาง 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000 

รวม 74 15,252,400 56 15,337,400 76 15,665,000 76 15,665,000 76 15,665,000 378 77,584,800 
3)  ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานการรักษาความ  
       สงบภายใน 1 35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 5 175,000 

3.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน        5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 5 4,500,000 25 22,500,000 
3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง    
       ของชุมชน    2 510,000 2 510,000 3 540,000 3 540,000 3 540,000 13 2,640,000 
3.5  แผนงานการเกษตร 3 360,000 3 360,000 3 360,000 3 360,000 3 360,000 15 1,800,000 

รวม 12 5,505,000 12 5,505,000 13 5,535,000 13 5,535,000 13 5,535,000 63 27,615,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

4)  ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย  
4.1  แผนงานรักษาความสงบ  
       ภายใน 8 970,000 8 970,000 8 970,000 8 970,000 8 970,000 40 4,850,000 
4.2  แผนงานสาธารณสุข 1 6,000 1 6,000 1 6,000 1 6,000 1 6,000 5 30,000 
4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
       ของชุมชน         2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000 
4.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม    

และนันทนาการ  1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
รวม 12 1,016,000 12 1,016,000 12 1,016,000 12 1,016,000 12 1,016,000 60 5,080,000 

5)  ด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล  
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
18 

 
1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 90 9,175,000 

รวม 
18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 18 1,835,000 90 9,175,000 

รวมทั้งสิ้น 148 36,908,400 150 36,993,400 152 37,366,000 152 37,366,000 152 37,366,000 754 185,999,800 
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         แบบ ผ.02 
 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1.....ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย..และการค้าการลงทุน..เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเครื่อง
กรองน้ าดื่มพร้อม
อาคารผลิตน้ าดื่ม 

1.เพื่อกักเก็บน้ าสะอาด
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัซื้อถัง    
กรองน้ า / เครื่องกรองน้ า
พร้อมอุปกรณ์และอาคาร 
ผลิตน้ าดื่ม จ านวน  5  
หมู่บ้าน 

300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     1.  ความยาวของ
ท่อส่งน้ าระบบ
ประปาหมู่บ้าน / 
ภูเขา ที่ก่อสร้าง  

1.มีเครื่องกรองน้ าดื่ม
เพื่อกักเก็บน้ าสะอาด
ไว้ใช้ในการบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง /ซ่อม
บ ารุง/ปรับปรุง/ขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ าคืนและเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ด าเนินการตดิตั้งและ 
ซ่อมบ ารุง  / ขยายเขต
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสวนสุขภาพ
พื้นทีก่ารเกษตรและพื้นท่ี 
ในหมู่บ้าน ,ถนนเลียบชาย
ป่า ม.1,2,6,9ฯลฯจ านวน 
9 หมู่บ้านและเขตเช่ือมต่อ
ต าบลบ้านสางบ้านตุ่นและ
สันป่าม่วง(สายวดัอนาลโย) 

200,000      
 

200,000 
 
 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000      
 

1.จ านวนหมู่บ้านที่
ติดตั้ง /ซ่อมแซม / 
ขยายเขตไฟฟ้า 
2. จ านวนจุดในการ
ติดตั้ง / ซ่อมบ ารุง 
/ ขยายเขตไฟฟ้า 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงถนนบดอัด
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร
พร้อมวางท่อและขยาย
ไหล่ทาง 

1.เพื่อก่อสร้าง /ปรับปรุง
ถนนให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และเพื่อให้การ
สัญจรไปมามีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง 
ขนาดกว้าง 3 - 6 ม.ยาว   
รวม 5,000 ม.หนา0.15 
ม.(เรียบร่องสาง,เกาะทราย, 
สายทุ่งแคฯลฯ) จ านวน    
9 หมู่บ้าน 

500,000     
 

500,000 
 

500,000    
 

500,000    
 

500,000     
 

ความยาวของถนน 
คสล.ที่ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 

1.ถนนได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ ซ่อมแซม
สามารถเดินทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงถนนคสล.
พร้อมขยายผิวจราจร 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ด าเนินการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงถนน คสล.และ
ขยายผิวจราจรขนาดกว้าง
3-6 ม.ยาวรวม5,000 ม. 
จ านวน  5 หมู่บ้าน 

300,000     
 

300,000  
 

300,000  300,000  300,000     
 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง  / 
ปรับปรุง   

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงถนน   
หินคลุกบดอดัแน่น 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

1.ด าเนินการถมหินคลุก   
บดอัดแน่นถนน กว้าง 3-6 
เมตร ยาวรวม4,000 เมตร 
และถนนสายห้วยครกสาย
เหนือและใต้บา้นม่อนแก้ว 
และหมู่บา้นในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 5 แห่ง 

500,000 
 
 

 
 

500,000 
 
 
 
 

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 
 

 
 

1.ความยาวของ
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

1. เพื่อจัดให้มีสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันและให้บริการ
ประชาชน 

1. ก่อสร้างอาคารอเนก -   
ประสงค์ จ านวน 1 หลัง 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

1.  จ านวนหลัง
ในการก่อสร้าง 

1 มีสถานท่ีใช้ใน  
การจัดกิจกรรมและ
ให้บริการประชาชน  
ที่สะดวก 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการเทลาน
คอนกรีตอเนกประสงค ์

1. เพื่อก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

1. ก่อสร้างเทลานคอนกรตี
อเนกประสงค์ในพื้นที่       
ฌาปนสถานบ้านสางใต้
จ านวน  1  แห่ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1 มีลานคอนกรีต
อเนกประสงค์เพื่อ          
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน    
ในหมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงฝายต้นน้ า     
ล าธาร 

1.เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และ  
กักเก็บน้ าไว้ใช้การ
อุปโภคบรโิภค ป้องกัน
น้ าท่วมขัง 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง / 
ซ่อมแซมฝาย เช่นฝายห้วย
วัด ฝายกักเก็บน้ าในล า
เหมืองย่าลาว ฯลฯ จ านวน  
5  แห่ง  

200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง / 
ปรับปรุงฝายต้น
น้ าล าธาร 

1.สามารถปรับปรุง
และซ่อมแซมฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และกักเก็บ
น้ าไว้ใช้การอุปโภค
บริโภคป้องกันน้ า
ท่วมขังได ้

ทต.บ้านสาง  
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมบ่อ
พักแบบมีฝาปิด 
 

1.เพื่อให้ทุกพื้นที่มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีน้ าไม่ท่วมขัง  
 

1.ด าเนินการวางท่อ 
ระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อพัก
แบบมีฝาปดิขนาดกว้าง  
1.50 ม.เป็นระยะ 1,200 
ม.จ านวน 4 หมู่บ้าน 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1.ความยาวของ
ท่อระบายน้ า  
คสล.พร้อม      
บ่อพักที่ก่อสร้าง 
 

1.ทุกพื้นที่มีระบบ
การระบายน้ าที่ดีน้ า
ไม่ท่วมขัง 

ทต.บ้านสาง    

9 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง
คอนกรีต 

1.เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านใหม้ีความ
สะดวกขึ้น 
2. เพื่อส่งน้ าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
3.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ  
4. เพื่อปรับปรุงดาดล าเหมือง
ให้มีสภาพท่ีใช้งานไดด้ี      

1.ด าเนินการก่อสร้าง 
จ านวน 4 แห่ง สายย่าลาว
,เกาะทราย,สายทุ่งลอม 
สายต้นกอก,ทุ่งสาง,บ้าน
ม่อนแก้ว,ไสไ้ก่,เหมืองใหม่, 
เหมืองโบสถฯ์ลฯ ขนาด
ปากกว้าง 1.50 ม.ก้นกว้าง  
20 ซม.ลึก 70 ม. ยาว 
5,000 ม. จ านวน 3 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
/ ซ่อมแซม
ดาดคอนกรตี
ล าเหมือง 
 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง   
และการระบายน้ า   
มีความสะดวกข้ึน 
2. เกษตรการมีน้ า
ไวใ้ช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ       

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการปรับปรุง / 
ซ่อมแซมล าเหมือง     
สู่พื้นที่การเกษตร 
 

1.เพื่อให้การระบายน้ า        มี
ความสะดวก 
 

1.ปรับปรุง / ซ่อมแซม
จ านวน  5  หมู่บ้าน ได้แก่
ล าเหมืองห้วยบวบ ฯลฯ
ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 
เมตร ความยาว 1 กม. 

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 
 

1.การระบายน้ ามี
ความสะดวกและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการขุดบ่อน้ าตื้น / 
บ่อบาดาล 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและน้ าใช้  
ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
 

1.ขุดบ่อน้ าตื้น / บ่อบาดาล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน  

- - 15,000 15,000 15,000 1.จ านวนแห่ง 
ในการขุด 
 

1.ประชาชนมีน้ าใช้    
ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการจดัหาเครื่อง
ปั้มสูบน้ าบาดาล 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัหา   
    จ านวน 3 เครื่อง 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จ านวนเครื่องปั๊ม
สูบน้ าบาดาลที ่ 
จัดซื้อ 

1.ประชาชน     
มีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง /ซ่อมแซม / 
ทางระบายน้ า 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ีและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 
2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ า  
ท่วมขังและสามารถ     
ระบายน้ าได้อย่าง     
สะดวก 

1.ก่อสร้าง / ซ่อมแซม  
/ ปรับปรุงท่อ/ราง
ระบาย น้ า กว้าง 0.30 
ม. - 0.50 ม. ยาวรวม
5,000 ม. ซอยต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน ฯลฯ  
จ านวน     5 หมู่บ้าน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000   1,500,000   1. ความยาวของ 
ทางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ก่อสร้าง/ปรบัปรุง 
/ ซ่อมแซม 
 
 

1.มีระบบการ
ระบายน้ าทีด่ี
สามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ า
ท่วมขังและ
สามารถขยาย
ผิวจราจรให้
กว้างและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมามาก
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
/ ขยายเขต / วางท่อ
ระบบประปาหมูบ่้าน
และประปาภเูขา 
 

1.เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ ซ่อมแซม / ขยายเขต   
ระบบประปาหมูบ่้าน   
และประปาภเูขาให้ดีขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง /   
ซ่อมแซมท่อ/ขยายเขต   
วางท่อระบบประปา 
หมู่บ้านรวมถึงแท้งค์     
เก็บน้ า จ านวน  9  
หมู่บ้าน 
2.ขุดลอกบ่อน้ าแหล่ง   
น้ าดิบ จ านวน 9 แห่ง 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

300,000  
 

1.จ านวนหมูบ่้านท่ี
ก่อสร้าง / ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม / ขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้านและ
ประปาภเูขา 
2. จ านวนแห่งในการขุด
ลอกบ่อน้ า 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ าไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 

 

15 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน / ก้ันน้ า 

1.เพื่อขยายเส้นทาง
สัญจรให้กว้างและเกดิ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
2.เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง
เนื่องจากน้ ากัดเซาะ 

1. ด าเนินการก่อสร้าง           
พนัง คสล.จ านวน 3 
แห่ง  

500,000   500,000   500,000  500,000     500,000     1.จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้างพนัง คสล.กั้นดิน 
/กั้นน้ า 

1.สามารถขยายเส้น  
ทางสัญจรให้กว้างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
2.สามารถป้องกัน
ตลิ่งพังเนื่องจากน้ า
กัดเซาะ 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา 

16 โครงการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมใช้เป็นทางระบาย
น้ าและท าให้เส้นทาง
การคมนาคม มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

1.ด าเนินการ  จ านวน           
   9  หมู่บ้าน 
 

500,000    500,000  500,000     
 

500,000     
 

500,000     
 

1. จ านวนแห่งที่ก่อสร้าง   
/ปรับปรุงท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.เส้นทางการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุง/ขยายเขต  
ท่อเหล็กส่งน้ าพลังงาน    
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1. ด าเนินการ จ านวน  
    9 หมู่บ้าน  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1.จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงขยาย  
เขตท่อเหล็กส่งน้ าพลังงาน
ไฟฟ้า 

1. ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง /      
สนง.ชลประทาน      
จ.พะเยา / กรม   
ส่งเสริมฯ 



- 53 - 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงสนามกีฬา / 
ลานกีฬาอเนกประสงค ์
 

1.เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลานกีฬาฝึกซ้อมและ  
ออกก าลังกาย 
2..เพื่อก่อสร้าง / 
ปรับปรุงสนามกีฬา
ฝึกซ้อมและออกก าลัง
กายให้มีความพร้อมอยู่
เสมอและได้มาตรฐาน 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง   
   จ านวน  4  แห่ง 

200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1. จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้าง   / ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนมีสนาม
กีฬา / ลานกีฬาไว้
ฝึกซ้อม และออก
ก าลังกาย 
2.สนามกีฬาอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ 
และได้มาตรฐาน 

ทต.บ้านสาง 
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1.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการด าเนินงาน
ศูนย์บริการและ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การเกษตรประจ า   
ต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อด าเนินงาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านสาง การ
บริหารจดัการศูนย์ฯ การ
ประชุมคณะกรรมการจัด
อบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ฯลฯ 

1.ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านสาง 
จ านวน  1  แห่ง 
2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000 1. ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

1.ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลบ้านสาง   มี
การด าเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรม เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและก าจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

1.เพื่อป้องกันและก าจดัโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อราใหแ้ก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้      
ในการผลติและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์ป้องกันและ
ก าจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา 

1.จัดอบรม  จ านวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000 1.จ านวน
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกันและ
ก าจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อราใหแ้ก่เกษตรกรใน
พื้นที ่
2. ประชาชนมีความรู้
ในการผลติและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและก าจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ท้องถิ่น 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  
และทักษะในการประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่นการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ การท าถ่าน  
อัดแท่ง  การเพาะเห็ด การ
เลี้ยงสตัว์ ประมง นวดแผน
ไทยฯลฯ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย       
ที่จ าเป็น 
3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพัฒนาทักษะ
การผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

1.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ จ านวน 1 ครั้ง 
3. ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
เช่น เลี้ยงไก่ชน,จักสาน
ผักตบชวา เลีย้งปลา
เลี้ยงกบ,เลี้ยงโคเนื้อ
ฯลฯ จ านวน 9  
หมู่บ้าน  
4.จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ 
เช่น เครื่องจักสานไม้ไผ่, 
ไม้กวาดฯลฯ  จ านวน    
9 หมู่บ้าน 

40,000  
 

40,000    
 

40,000     
 

40,000     
 

40,000  
 

1.จ านวนหมู่บ้าน   
ที่เข้าร่วมโครงการ 
2.จ านวนกลุ่มอาชีพ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมี
รายได้เสริมเพิ่มขึ้น
มีงานท าและพัฒนา
ทักษะการผลิต
สินค้าให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน
สามารถพัฒนา ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน และ
สินค้าให้มีคณุภาพ
ตามความต้องการ
ของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 
 

4 โครงการจดัอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสินค้าของ
กลุ่มอาชีพให้ได้
มาตรฐาน 

1.เพื่อให้กลุม่อาชีพมีความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เพื่อจ าหน่ายและสามารถ
พัฒนาทักษะการผลิตดีขึ้น 

1.จัดอบรม และศึกษา     
ดูงาน จ านวน  1 ครั้ง 
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดอบรม / ดูงาน 
 

1.กลุม่อาชีพ
สามารถน าความรู้
มาพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
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1.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว น้ า ป่า 
ภูเขาและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.เพื่อปรับปรุง/พัฒนา  
และเพิ่มศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2.เพื่อส่งเสรมิการท่อง 
เที่ยวเชิงอนุรักษ์และ 
พัฒนาระบบการให ้  
บริการที่ด ี

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
   จ านวน  4  แห่ง 

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1.จ านวนแห่ง
ในการพัฒนา /
ปรับปรุง 

1. แหล่งท่องเที่ยว    
มีศักยภาพและได้รับ
การพัฒนาดีขึ้น 
2. มีผู้สนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
เพิ่มขึ้นและมีระบบ
การให้บริการทีด่ ี

ทต.บ้านสาง 
/สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม        
จ.พะเยา 

2. โครงการจดัท าแผนผัง
หมู่บ้าน 

1.เพื่อวางระบบแผนผัง 
ในหมู่บ้านให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1. จัดท าจ านวน 9หมู่บ้าน    50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  จ านวน
หมู่บ้านท่ีจัดท า
แผนผังหมู่บา้น 

1. มีแผนผังในหมู่บ้าน
ที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัท าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวต าบล 
บ้านสางให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

1. จัดท าจ านวน 1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวนครั้ง    
ที่จัดท าข้อมูล 

1. สามารถ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลบ้าน
สางให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

  ทต.บ้านสาง  
/ สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
พะเยา 
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1.5  แผนงานการเกษตร     

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปผล 
ผลิตทางการเกษตร 
และส่งเสรมิการตลาด 

1.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

1.ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ   
   จ านวน 10  กลุ่ม 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จ านวน
กลุ่มอาชีพท่ี
ส่งเสริม 

1.ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาต ิ

1.เพื่อป้องกันและก าจดั 
โรคและแมลงศัตรูพืชผล
ทางการเกษตรแก่เกษตร 
กรในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการผลติสาร
ป้องกันก าจัดโรคและ         
แมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง 

1.จัดอบรม  จ านวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกันและก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
ผลิตสารป้องกันก าจัดโรค
และแมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง
อย่างปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 

3 โครงการส่งเสริม
อบรมการเกษตร
ผสมผสาน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิการเกษตร
แบบพอเพียงและเป็นการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร 
2.เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดต้นทุนในการท า
การเกษตร 
3.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรลดค่าใช้จ่าย 
และน าวัสดุที่เหลือใช้มาใช้
ท าอาหารสตัว์ปุ๋ยหมักได ้

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จ านวน           
9  หมู่บ้าน 
2. จับอบรมด้าน
การเกษตร,ประมง,     
ปศุสัตว์ จ านวน 1 ครั้ง 
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1.ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
กับรายจ่าย และสามารถลด
ต้นทุนการผลิต 
2.เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย
ชีวภาพไว้ใช้เองและสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต 
3.สามารถแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร ลดคา่ใช้จ่าย  

  ทต.บ้านสาง 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา / สนง.
พัฒนาชุมชน
อ าเภอเมือง

พะเยา / กศน.
อ าเภอเมือง

พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการศูนย์ผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าวชุมชน 

1.เพื่อผลิตเมลด็พันธ์ุข้าวพันธุ์
ดีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีไว้
บริโภคในครัวเรือนและ
จ าหน่ายสู่ท้องตลาด 
2.เพื่อส่งเสรมิการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
3.เพื่อส่งเสรมิการลดรายจ่าย
ให้แก่ครัวเรือน 

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  จ านวน  9 
หมู่บ้าน 
2.สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 

1.สามารถผลติเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหนา่ยสู่
ท้องตลาด 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้
3. สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา 

5 โครงการก่อสร้าง
โรงปุ๋ยชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิการผลติปุ๋ย
หมักและปุย๋ชีวภาพที่ถูกต้อง 
มีคุณภาพและปลอดภัย 

1.ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก 
จ านวน1 แห่ง(หมู่ที7่ ) 

100,000  100,000  100,000  
 

100,000  100,000 1.จ านวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.เกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพได้
อย่างมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่
เกษตรกรใหม้ีความรู้ด้าน
การเกษตร การผลิตพืช
พันธุ์พืชวิธีการลดต้นทุน 
ผลิตพืช การรวมกลุ่มการ
บริหารจดัการต่างๆ ใน
ด้านการเกษตร         
2. เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
วิชาการ แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่าง 
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี ผู้น า
ชุมชน  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ   

1.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
บ้านสาง จ านวน  1  
ครั้ง 
2.ศึกษาดูงาน จ านวน   
1 ครั้ง 
 

50,000 50,000  
 

50,000  50,000  50,000 1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1. เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านวิชาการเกษตร การ
ผลิตพืชพันธุ์พืช วิธีการลด
ต้นทุนผลติพืช การรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการต่าง ๆ ใน
ด้านการเกษตร น าความรู้
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลด
ต้นทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
3. เกษตรกรได้รับ
แนวความคิดใหม่ ๆ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกรด้วยกัน 

ทต.บ้านสาง       
/สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้น้ าน้อย 

1. เพื่อพัฒนาการ
ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร   
2. เพื่อส่งเสริมการปลูก
พืชใช้น้ าน้อยและ
แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 
3. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรม
เพิ่มรายได้แก่ครอบครัว 
 4. เพื่อปรับปรุงความ
เป็นอยู่ของครอบครัวและ
ชุมชน 
5. เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
พื้นที่เทศบาลต าบล    
บ้านสาง             

1.จัดอบรมแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ จ านวน  1 ครั้ง 
 
2.ส่งเสรมิการปลูกพืช
ใช้น้ าน้อย 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000 1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวน
หมู่บ้านที่ส่งเสริม
การปลูกพืชใช้น้ า
น้อย 

1.เกษตรกร
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการปลูก
พืชใช้น้ าน้อยได้
อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
2.เกษตรกรสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงได ้
3.ลดรายจ่ายเพิม่
รายได้ ให้แก่
เกษตรกร 

ทต.บ้าน
สาง/สนง.
เกษตร

อ าเภอเมือง
พะเยา/

พัฒนาท่ีดิน 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4...ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน........... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง / 
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อติดตั้ง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ไรส้ายระบบดิจติอลและ
ปรับปรุงเสียงตามสายให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได ้ 
2.เพื่อติดตั้งฮอนและ
ล าโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้ง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวไร้สาย /  จ านวน  
9  หมู่บ้าน        

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวน
หมู่บ้านที่
ติดตั้ง / 
ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม 

1.หอกระจายข่าวใน
พื้นที่มีสภาพท่ีใช้
งานได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัหาวารสาร
และหนังสือพิมพ์ให้ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ 
ประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

1.สนับสนุน จ านวน       
10  แห่ง 

60,000   
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

1.จ านวนแห่ง
ที่สนับสนุน 

1. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

      3 โครงการจดัอบรม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 

1. เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจใน พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 และสามารถ
น าความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรม จ านวน         
1  ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    
ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และประชาชน )จ านวน 
50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จ านวนครั้งใน
การอบรม 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 และ
สามารถน าความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  ทต.บ้านสาง 
 

 
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและ
เฝ้าระวังป้องกันเด็ก
จมน้ า    

1.เพื่อฝึกอบรมเด็กและ
ประชาชนให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการเฝ้า  
ระวังป้องกันการจมน้ า 
2.เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรยีน รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้อง 
3.เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
ว่ายน้ าและเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าได ้

1.เด็กนักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จ านวน  40  คน 
2.การฝึกอบรมจ านวน 
1 ครั้ง / ปี   
 
 

- 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวนผู้เขา้
รับการอบรม   
 

1.เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้  
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ า 
2.มีทักษะในการ
ว่ายน้ าและเอาชีวิต
รอดจาการจมน้ า  

ทต.บ้านสาง / 
สสจ.พะเยา/ 
สถานศึกษา
ในพื้นที่ 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุน
การให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

1. เพื่อให้ประชาชนท่ี
ประสบอุบตัิเหตุ เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน เข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินได้
เหมาะสม รวดเร็ว 
ปลอดภัย  
2. เพื่อให้ประชาชนท่ี
ประสบอุบตัิเหตุและ
เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รบัการ
ปฐมพยาบาล ณ จุดเกดิ
เหตุก่อนถึงโรงพยาบาล 

1.มีหน่วยปฎิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง
จ านวน 1  แห่ง 
2 ประชาชนผู้ใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
จ านวน  9 หมู่บ้าน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จ านวน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ
หน่วยปฎิบัติ
การฉุกเฉิน 
 

1.มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของเทศบาลต าบลบ้านสาง 
2.ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลบ้านสางได้ 
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
/ สสจ.
พะเยา/ 

รพ.พะเยา 

3 โครงการฝึกซ้อม
อพยพและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล      
บ้านสาง  

1. เพื่อพัฒนาความรูค้วาม
เข้าใจหลักการระงับ
อัคคีภัย 
2.เพื่อฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟให้กับเด็กและ       
บุคลากรในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก  
3. เพื่อใหบุ้คลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสบการณ์ในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
และมีความปลอดภัย 

1.ฝึกอบรม / ฝึกซ้อม
แผน ให้กับครูบุคลากร
ทางการศึกษา เด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน  60 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม /
ฝึกซ้อมแผน  
 

1. สามารถพัฒนาความรู้   
ความเข้าใจหลักการระงับ      
อัคคีภัยเบื้องต้น 
2สามารถฝึกซ้อมการอพยพ 
หนีไฟให้กับเด็กและบุคลากร  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีประสบการณ์ในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและ 
มีความปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง  
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2.3  แผนงานการศึกษา    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กได้
แสดงออกในกิจกรรมที่
สร้างสรรคร์่วมกัน 

1.เด็ก นักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จ านวน 500  คน 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

1.จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เด็กไดร้ับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน    
ในการจัดกิจกรรม           
ที่สร้างสรรคร์่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ   
การขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นสาง 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
และเยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรคจ์ัดกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม   

1.จัดกิจกรรม  จ านวน         
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการสนับสนุนวสัดสุื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้โรงเรียน / ศูนย์พัฒนา
เด็กพัฒนาเด็กเล็ก / ศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน 

1.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่เด็กให้ใฝรู่้
ศึกษาเล่าเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อ 
วัสดุครภุัณฑ์การศึกษา
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
การเรยีนเช่นพัสดุการ  
ศึกษา เครื่องเล่นพัฒนา  
การเด็กฯลฯ แกเ่ด็ก
นักเรียนรร. และศพด.   
ทต.บ้านสาง จ านวน 3    
แห่ง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.จ านวนแห่งใน
การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

1.เด็กมีขวัญก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
2.สามารถสนับสนุนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาท่ี
ทันสมัยใช้อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล  
บ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหผ้่าน
เกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น  

1.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จ านวน  1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยั  
ที่ดีปลอดภยัจากเชื้อโรค
ต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กให้สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

1. ด าเนินการปรับปรุง     
โรงอาหารจ านวน 1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยั
ที่ดีปลอดภยัจาก
เชื้อโรคต่างๆ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารที่
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนักเรยีนที่ด้อย
โอกาส 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยใหเ้ด็กนักเรียน
ในการเดินทางไปโรงเรยีน 

1.จ้างเหมารถประจ าทาง   
    จ านวน  1  คัน 

100,000    100,000 
 

100,000  100,000  100,000 
 

1.จ านวนคันใน
การจ้างเหมา 

1.สามารถอ านวย
ความสะดวกและ
เด็กได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

1.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 

1. จัดกิจกรรม จ านวน       
    1 ครั้ง 

10,000   10,000  
 

10,000   10,000  10,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจติใจ 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรียน 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.ด าเนินการสนับสนุน
จัดจ้างท าอาหารกลางวัน 
จ านวน  2  แห่ง 
 

800,000   
 

800,000  
 

800,000    
 

800,000    
 

800,000    
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดันิทรรศ  
การรักการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านแก่เด็กเยาวชน 
ประชาชนต าบลบา้นสาง 
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
อย่างกว้างขวาง 

1. จัดท าโครงการ 
    จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น หนังสือจัดกิจกรรม
แข่งขันการอ่าน ฯลฯ 
จ านวน  1  ครั้ง   

10,000   10,000   10,000  10,000   10,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดท าโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์  

1.สามารถปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน
และมีพัฒนาการ
ที่ดีให้แก่เด็ก
เยาวชน 
ประชาชนต าบล
บ้านสาง 
2.เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทัน  
สมัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทต.บ้านสาง 

10 
 

 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะและวิสยัทัศน์ใน
การปฏิบัติงานให้แกผู่้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม  จ านวน 6 คน 
2.จัดอบรมจ านวน  
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถเพิม่พูน
ความรู้ทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานให้แก ่
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการ   
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  

1.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จ านวน  1  ครั้ง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
 

12 โครงการจดัอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนต าบลบา้นสาง 
 

1.เพื่อให้เด็กเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการ  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1 จัดอบรม จ านวน  
    1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.เด็กเยาวชนมีความรู้
และทักษะในการใช้ชีวิต
ในสังคมได้อยา่ง          มี
ความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ.พะเยา/
มูลนิธิพะเยา
เพื่อการพัฒนา
จังหวัดพะเยา 

13 โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลต าบลบ้านสางได้
ท ากิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็กเล็ก 

1. จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ผดด. ผู้ปกครองเด็กศพด. 
จ านวน 1 ครั้ง 
2.มอบวุฒิบัตรแก่เด็กท่ี
ผ่านการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ท ากิจกรรมที่ดี
ร่วมกัน และมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อยละ
80มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นเกี่ยววิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
เล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโต       
มีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่โรงเรียน 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จ านวน  2  แห่ง 
 

600,000   
 

600,000 
 

600,000   
 

600,000   
 

600,000   
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จ านวน  1  แห่ง 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000     
 

200,000     
 

200,000     
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

16 โครงการงาน
วิชาการของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลต าบลบ้านสาง
ได้ท ากิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กเล็ก 

1. จดักิจกรรม
นิทรรศการงานวิชาการ 
จ านวน 1 ครั้ง 
2.มอบวุฒิบัตรแก่เด็กท่ี
ผ่านการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จ านวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ท ากิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
และมสีัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อย
ละ80 มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยว
วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโต        
มีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่   
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.จัดจา้งท าอาหาร
กลางวัน จ านวน  1  
แห่ง 
 

350,000  
 

350,000  
 

350,000    
 

350,000    
 

350,000    
 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง และ
ได้รับสารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการจดัอบรม 
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
(อาเซียน) 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้    
ทักษะให้แก่พนักงาน   
เทศบาล /พนักงานจ้าง      
ผู้น าท้องถิ่นและประชาชน      
ที่สนใจเพื่อเตรยีมความ     
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.จัดอบรมจ านวน1 ครั้ง 30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
 

1.สามารถเพิม่พูน    
ความรู้ทักษะให้แก่
พนักงานเทศบาล /
พนักงานจ้างผู้น าท้องถิ่น
และประชาชนท่ีสนใจ   
ให้มีความพร้อมเพื่อเข้า   
สู่ประชาคมอาเซียน 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการปรับปรุง
อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยั    
ที่ดีปลอดภยัจากเชื้อโรค 
ต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กให้สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

1. ด าเนินการปรับปรุง  
อาคารเรยีน จ านวน 1 
แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยัที่ดี
ปลอดภัยจากเชื้อโรค
ต่างๆ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาคารเรียนที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

20 โครงการสนาม
เด็กเล่นพัฒนา
สมอง 

1.เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น
และของเล่นสนามในรม่ให้
เด็กเล่นเพื่อเพิ่มทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

1. ด าเนินการ จ านวน 
1 แห่ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนแห่ง
ในการ
ด าเนินการ 

1. สามารถสร้างสนาม
เด็กเล่นและของเล่น
สนามในรม่ให้เด็กเล่น
เพื่อเพ่ิมทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

ทต.บ้านสาง 
/ รร.สันวียง
ใหม ่
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 

2. เพื่อสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอน (ค่ารายหัว) 
วัสดุครภุัณฑ์การศึกษา      
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่เด็กก่อนวัยเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล
ต าบลบ้านสาง  จ านวน      
1  แห่ง 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน (ค่าราย
หัว) เช่นค่าหนังสือเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนศพด. ค่าสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุส านักงาน 
วัสดุงาน บ้านงานครัว เครื่อง
เล่นในร่มและกลางแจ้ง 
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้าน
สางจ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.จ านวนแห่ง
ในการสนับสนุน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
2.เด็กไดร้ับสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ตามหลัก
โภชนาการ 
3. สามารถสนับสนุน     
สื่อการเรียนการสอน  
(ค่ารายหัว) วสัดุ 
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง/
กรมส่งเสรมิฯ 
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2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการควบคุม
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และการควบคุมโรคตดิต่อ
และโรคไม่ติดต่อให้แก่
ประชาชน 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน           
   จ านวน  9 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ประชาชน
ทราบถึงวิธีการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคอย่าง
ถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง/  
รพ.สต.บา้นสาง 

2 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคตดิต่อในชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

1.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
จ านวน  9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
จัดซื้อสารเคมีและพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย,วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
จัดซื้อทรายอะเบส,น้ ามัน
เบนซินและดีเซล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

30,000 
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
จัดหา 

1.สามารถป้องกัน
และควบคมุ
โรคตดิต่อใน
ชุมชนและลด
ปัญหาการเกิด
โรคตดิต่อใน
ชุมชน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ปศุสัตว์      
อ.เมืองพะเยา / 
รพ.สต.บา้นสาง 

3 โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดสารพิษ ไว้บรโิภค
ในครัวเรือนและจ าหน่าย 
2.ลดการใช้สารเคมีใน
การปลูกพืชสวนครัว 

1. จัดกิจกรรม  จ านวน       
    1 ครั้ง 

10,000  10,000. 
 

10,000  
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

1. ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนและ
จ าหน่าย 
2.สามารถลดการ
ใช้สารเคมีในการ
ปลูกพืชสวนครัว 

ทต.บ้านสาง    
/สปสช. 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรค
เอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1.เพื่อสร้างค่านิยมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส ์
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ในพื้นที ่

1.จัดอบรม จ านวน           
1  ครั้ง 
2. สนับสนุนกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

6,000  
 

6,000. 
 

6,000  
 

6,000  
 

6,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.ประชาชนมีค่านิยมและ
พฤติกรรมที่ปลอดภยั
ห่างไกลโรคเอดส ์
2. สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
พื้นที่ และอัตราผู้ป่วย
เอดสล์ดลง 

ทต.บ้านสาง        
/สปสช. 

5. โครงการชุมชนน่าอยูสู่่
ต าบลสุขภาวะ 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และนักจัดกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน    
มีโครงการสรา้งเมืองน่าอยู่  
สู่ต าบลสุขภาวะ 
3.เพื่อจัดการความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
พัฒนารูปแบบระบบการ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.ด าเนินการจดัท า
โครงการ จ านวน 1ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

1.สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และนักจัดกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลต าบลบ้านสางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถส่งเสริมให้
ชุมชนมีโครงการสร้าง
เมืองน่าอยู่สู่ต าบลสุข
ภาวะ 
3.สามารถจดัการความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และพัฒนารูปแบบและ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ   
ที่มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง
,อบต.ป่าสัก,
ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจติ
ในชุมชน 

2.เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

1.กลุม่เสีย่งในพ้ืนท่ี 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ป้องกันและดูแล
สุขภาพท่ีด ี

ทต.บ้านสาง/
โรงพยาบาล
พะเยา/ 
รพ.สต.บา้นสาง 

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดในสัตว ์

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคระบาด
ในสัตว์เลีย้ง 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน 
จ านวน  9 หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการป้องกัน
และและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดใน
สัตว์อย่างถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
 

1.เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่น          
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข   
2.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิ / จัดอบรม 
จ านวน  1  ครั้ง 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.ผู้น าท้องถิ่นได้
เรียนรู้ประสบการณ์
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
2.สามารถส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
และวัสดุการแพทย์ วัสดุ
ประชาสมัพันธ์ เช่น แผ่นไวนิล
ประชาสมัพันธ์  แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ ให้แกส่ัตว์
เลี้ยง สตัว์จรจดั หรือสตัว์เลี้ยง  
ที่อยู่ในท่ีสาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ           

1.จัดท าโครงการ    
จ านวน  1  ครั้ง   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

1.สามารถ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่
สัตว์เลี้ยงได้ 
อย่างปลอดภัย
ไม่เป็นปญัหา
ของสังคม 

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครมลูฐาน
ชุมชน (อสม.) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน   
การด าเนินงานของอาสาสมัคร  
มูลฐานชุมชน (อสม.)    
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลและการบริการในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามยัและมี  
สุขภาวะทีส่มบูรณ์แข็งแรงมี
ทักษะในการดูแลตนเองและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

1.สนับสนุน / อุดหนุน 
จ านวน  9  หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท 
( โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข) 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการสนับสนุน    
/ อุดหนุน 

1. ประชาชน
ได้รับการดูแล
และการบริการ
ในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัย และมี
สุขภาวะที่
สมบูรณ์แข็งแรง  
มีทักษะในการ
ดูแลตนเองและ
สามารถแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุขใน
เรื่องต่างๆ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการอุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

1.เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ให้เบาบางลง 

1.อุดหนุนงบประมาณให้
จังหวัดพะเยา (ศตส.) 
จ านวน 5 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการอุดหนุน
งบประมาณ 
 

1.สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใหเ้บา
บางลง 

ทต.บ้านสาง 

 
2.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

1.เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติใหม้ีความสวยงาม   
และแสดงถึงความจงรัก   
ภักดีต่อพระมหากษตัริย ์

1.ด าเนินการก่อสร้าง /
ปรับปรุงจ านวน 3  แห่ง 
(ตามแบบแปลนของทต.) 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
 

1.สามารถ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิม
พระเกียรติให้มี
ความสวยงาม 

ทต.บ้านสาง 
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2.6  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุเพื่อ
ประโยชน์ในการจัด 
กิจกรรมร่วมกัน 

1.ด าเนินการจดัตั้ง/
ส่งเสริมจ านวน 1 แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จ านวนแห่ง
ในการจัดตั้ง 

1.มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
เพื่อจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์          
จ.พะเยา 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต าบลบ้านสาง 
 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มสตรีให้มคีวาม
เข้มแข็ง และมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ตนเองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.จัดอบรม จ านวน    
1 ครั้ง 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.สามารถสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็งและมี
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีตนเองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพและ
มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมร่วมกันได้อย่าง   
มีความสุข 

1. ส่งเสริมกจิกรรม  
    จ านวน 1  ครั้ง 
2.จัดอบรมจ านวน 
    1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
กิจกรรม 
2. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม    

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาสมี
สุขภาพท่ีดีและมสี่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ที่สร้างสรรคร์่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
สปสช. 

 
 
 
 



- 77 - 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตัวเองแก่
ผู้สูงอายไุด้อย่างถูกต้อง
โดยไม่เป็นภาระกับ
ครอบครัว 

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน  1  ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 
 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ของตัวเองได้อย่าง
ถูกต้องโดยไม่เป็น
ภาระกับครอบครัว 

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการสงเคราะห์เบีย้ 
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

6,973,200 6,973,200 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการจัด
สวัสดิการ 
2. จ านวนคนใน
การจัดสวัสดิการ 

1.ผู้สูงอายุมีความ 
เป็นอยู่ดีขึ้นมีขวัญ
ก าลังใจดีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้ 
ยังชีพแก่ผู้พิการ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

1,699,200      1,699,200      2,000,000      2,000,000      2,000,000      1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จ านวนคนใน
การจัดสวัสดิการ 

1.ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และมีขวัญ
ก าลังใจดีขึ้น
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

7 โครงการพัฒนาเครือข่าย
พิทักษ์สิทธิเด็กสตรีและ
เยาวชน 
 

1.เพื่อสร้างวิสัยทัศน์
แลกเปลีย่นประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้      
ร่วมกัน 
 

1.จัดอบรม จ านวน 
    1 ครั้ง 

10,000    
 

10,000  
 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีโอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
เรียนรูร้่วมกันใน
การพัฒนา 

ทต.บ้านสาง 
พมจ.พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

1.เพื่อช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

192,000  192,000 192,000 192,000 192,000 1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จ านวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1. ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
ความเป็นอยู่และมี
ขวัญก าลังใจดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง /         
กรมส่งเสรมิฯ 

9 โครงการซ่อมแซม / 
ปรับปรุงบ้านพัก
อาศัยให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
 
 

1.เพื่อจดัหาวัสดุอุปกรณ์  
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยาก  
ไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุท่ีขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดูให้มีท่ีอยู่อาศัยที่อยู่
ในสภาพที่ดี มั่นคง 
ปลอดภัย  

1.ด าเนินการจดัหา /  
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
จ านวน  9  หลัง 
 
 

300,000     
 

300,000  
 

300,000    
 

300,000    
 

300,000    
 

1. จ านวนหลัง
ในการจัดหา / 
ซ่อมแซม /
ปรับปรุง 

1.ผูสู้งอายุผูย้ากไร้   
ผู้พิการผูด้้อยโอกาส   
ที่ขาดผู้อุปการะ  
เลี้ยงดมูีที่อยู่อาศัย   
ที่มั่นคงปลอดภยั  
และมีคณุภาพชีวิต   
ดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ศูนย์ 
พัฒนาสังคมหน่วยที่
31 จ.พะเยา/สปสช.  
/อบจ.พะเยา 

 
2.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
 

1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 

1.สนับสนุน กิจกรรม    
    จ านวน  1 ครั้ง 

20,000    
 

20,000    20,000    
 

20,000    
 

20,000    
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
 

1 เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ในช่วงปิดภาค
เรียน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.
วัฒนธรรม
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเคารพรัก 
เทิดทูน ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
 

1.จัดอบรม  จ านวน     
3 ครั้ง  
2. จดักิจกรรม จ านวน  
   3 ครั้ง 
3. คณะผู้บริหาร,สท.,
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 400 คน 

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม   
/ อบรม  
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.สร้างจิตส านึกท่ีดีและ     
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
2. คณะผู้บริหาร,สท.ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น าท้องถิ่น,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้างและประชาชนในเขต 
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.ปกครอง
อ าเภอเมือง

พะเยา 

3 โครงการจดังาน     
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวันลอย
กระทง 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และบ ารุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ด ารงสืบไป  

1. จัดกิจกรรม จ านวน     
1  ครั้ง 

100,000     
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 

 
 

100,000  
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไดร้ับการ
อนุรักษ์ด ารงรักษาไว้เป็น
เอกลักษณ์และความ
ภาคภูมิใจของท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเรียนรู้ดนตรี
พื้นเมือง 

1.เพื่อสืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
และศลิปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

1.สนับสนุน กิจกรรม   
    จ านวน 1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดสนับสนุนกิจกรรม 
 

1.สามารถสืบสาน
และอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

5 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าป ี
 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆประเพณีและ
วันส าคัญประจ าปีให ้   
คงอยู่สืบไป 

1.สนับสนุน / อุดหนุน
จ านวน  6  ครั้ง ( งาน
ฤดูหนาวและงานสืบ
สานประเพณีของดี     
อ.เมืองพะเยา,งานลิ้นจี่
และของดีเมืองพะเยา
ฯลฯ ) 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุน / อุดหนุน 
 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีให้ 
คงอยู่สืบไป 
 

ทต. บ้านสาง 
 

6 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

1.เพื่อสนับสนุนการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพให้ประชาชน   
มีสุขภาพแข็งแรง 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง 

ทต.บ้านสาง/ 
โรงพยาบาล /
พะเยา / รพ.
สต.บ้านสาง 

7 โครงการสืบสาน     
ภูมิปัญญาชุมชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้
สืบทอดสูลู่กหลาน 

1.สนับสนุน จ านวน  
5  ครั้ง  

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุน  

1. สามารถส่งเสริม
กิจกรรมภูมิปญัญา
ในท้องถิน่ให้สืบทอด
สู่ลูกหลาน 

ทต. บ้านสาง/
รร.สันเวียงใหม ่
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ  
บ ารุงการศาสนาศลิปะ
จารีตประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

1.เพื่อสืบสาน 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
บ ารุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ด ารงสืบไป  

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน    
( เช่น เลี้ยงผีขุนน้ า,ฯลฯ) 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุน / ส่งเสริม   
/ จัดกิจกรรม 
2. จ านวนหมู่บ้าน
ในการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศลิปจารตี
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ด ารงรักษาไว้
เป็นเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของ
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอเมือง
พะเยา/สภา
วัฒนธรรม
ต าบลบ้าน

สาง 
9 โครงการจดัการแข่งขัน

กีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนหันมาออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
มากขึ้น 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬาเพื่อห่างไกลยา
เสพติด 

1.จัดกิจกรรมแข่งขัน 
กีฬาพ้ืนบ้าน/กีฬาทางน้ า
กีฬาสากลฯลฯ จ านวน  
1 ครั้ง 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

200,000   200,000  200,000  200,000  200,000 1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
3. จ านวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ประชาชนมีสุขภาพ   
ที่ดีและหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมากขึ้น 
2.ประชาชนเกิดความ
รักความสามัคคีในการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกิจกรรมการ
แขง่ขันกีฬาทุกประเภท 

1.เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่น
สท.พนักงานเทศบาล
และประชาชนเห็น
ความส าคญัของการ
ออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

1.สนับสนุน กิจกรรม 
  จ านวน  4  ครั้ง 
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดสนับสนุน
กิจกรรม 
 

1.ผู้น าท้องถิ่น สท. 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนมีส่วนร่วม 
และหันมาออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีวัด
โบสถ ์

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้งอยู่
สืบไป            

1.สนับสนุน จ านวน      
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันส าคัญประจ าปี
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง  

12 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีสรง
น้ าพระธาตุวัดศรีบญุ
เรือง 

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้งอยู่
สืบไป      

1.สนับสนุน จ านวน       
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าปีให้คงอยู่
สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้งอยู่
สืบไป       

1.จัดกิจกรรม จ านวน    
1  ครั้ง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1. สามารถจดั
กิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีและวัน
ส าคัญประจ าปีใหค้ง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

14 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

1.เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อผู้สูงอายุและ
รักษาประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม  
   จ านวน  1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

30,000 
 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.งานประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

15 โครงการจดักิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม 

1.จัดกิจกรรม จ านวน         
1  ครั้ง 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อบิดา
และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการดูแล
บุตร 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการจดักิจกรรม 
วันแม่แห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม 

1.จัดกิจกรรม จ านวน         
1  ครั้ง 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000 1.จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อ
มารดาและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการ
ดูแลบุตร 

ทต.บ้านสาง 
 

17 โครงการสนับสนุน  
การจัดงานบวงสรวง
พ่อขุนง าเมือง 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีและวันส าคญั
ประจ าปีให้คงอยูส่ืบไป 

1.สนับสนุน / อุดหนุน
จ านวน  1  ครั้ง    

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน / 
อุดหนุน 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าปีให้คงอยู่
สืบไป 

ทต. บ้านสาง/ 
อ าเภอเมือง

พะเยา 
 

18 โครงการสนับสนุนการ       
จัดงานวันปิยมหาราช  

1.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ 
พระมหากษตัริยไ์ทย    

1.สนับสนุนการจัด
กิจกรรม จ านวน       
   1  ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จ านวนครั้งในการ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม 
 

1. ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษตัริยไ์ทย 

ทต.บ้านสาง 
/ อ าเภอเมือง
พะเยา 

19 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก  
ก าลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อ  
ให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

1.จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายและอุปกรณ์การกีฬา 
จ านวน 4  หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จ านวนแห่งในการ
จัดซื้อเครื่องออก 
ก าลังกาย 

1.ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีห่างไกล
จากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมา
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
เพื่อห่างไกลจากยา
เสพติด 

ทต.บ้านสาง/ 
สสส./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสวดมนต์ทุกวัน
พระ 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี 
ในการคิดดี ท าดีและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชน 

1.เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    
4  ครั้ง (ผู้บริหาร,สท.ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,  
และประชาชน) 

- - - - - 1.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
มีจิตส านึกท่ีดีในการคดิดี 
ท าดีและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน 

ทต.บ้านสาง 

21 โครงการธรรมทัศนาจร พา
เด็กไหว้พระ เรยีนรู้ศาสนา 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี 
ในการคิดดี ท าดีและ
เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก
นักเรียนปฐมวัย 

1.เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน    
4  ครั้ง (ครูผู้ดูแลเด็ก,เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- - - - - 1.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
มีจิตส านึกท่ีดีในการคดิดี 
ท าดีและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 

ทต.บ้านสาง 

22 โครงการตรวจสุขภาพฟัน
เด็กเล็กอนุบาลปฐมวยั 

1.เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพฟัน และ
รู้จักวิธีการป้องกันฟันผุ 
อย่างถูกวิธี 

1.ตรวจสุขภาพฟัน จ านวน   
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านสาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาลปฐมวัยมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ฟัน และรู้จักวิธีการ
ป้องกันฟันผุอย่างถูกวิธ ี

ทต.บ้านสาง 

23 โครงการหนรูักการอ่าน 1.เพื่อฝึกทักษะใหเ้ด็ก   
มีนิสัยรักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

1.จัดท าโครงการ จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้านสาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาลปฐมวัยมี
นิสัยรักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการชุมชนอาสา 
เล่านิทานพ้ืนบ้าน 

1.เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ชีวิตและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

1.จัดท าโครงการ  จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้าน
สาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาล
ปฐมวัยไดเ้รียนรู้
ประสบการณ์ชีวิต
และมีพัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

ทต.บ้านสาง 

25 โครงการหนรูักการอ่าน 1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 

1.จัดท าโครงการ  จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้าน
สาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาล
ปฐมวัยมีนิสยัรักการ
อ่านและมี
พัฒนาการที่ดีตาม
วัย 

ทต.บ้านสาง 

26 โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ์ 

1.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการการเรยีน
การสอนของเด็กอนุบาล
ปฐมวัย 
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเด็ก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.จัดท าโครงการ จ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บ้าน
สาง) 

- - - - - 1.จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.สามารถติดตาม
และประเมินผลการ
เรียนการสอนของ
เด็กอนุบาลปฐมวัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครผูู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครองเด็ก 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการประเมินศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่และปลอด
โรค 

1.เพื่อติดตามและ
ประเมินผลศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่และปลอด
โรค 

1.จัดท าโครงการ จ านวน      
4  ครั้ง  

- - - - - 1.จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.สามารถติดตาม
และประเมินผลศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่และ
ปลอดโรค 

ทต.บ้านสาง 

 
2.8  แผนงานการเกษตร    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชให้ประชาชนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและเป็นการลด
รายจ่าย เพิม่รายได้แก่
ครัวเรือน 

1.สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชแก่ประชาชน จ านวน    
9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 

1. จ านวนหมู่บ้าน   
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพิษและ
สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน 
2.ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์พืชไว้ปลูกเพื่อ
บริโภค และ
จ าหน่ายภายในครัว 
เรือน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น้ าหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ า
หมักชีวภาพท่ีถูกต้องมี
คุณภาพและปลอดภยั 
2.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

1.จัดอบรมแก่เกษตรกร  
ในพื้นที่ จ านวน 3 ครั้ง 
และลงมือปฏิบัติจริง 
2.ส่งเสรมิการผลติ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 
 

50,000  
 
 
 

50,000 1.จ านวนหมู่บ้าน
ที่ส่งเสรมิการ
ผลิต 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.เกษตรกร
สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
การท าปุ๋ย
อินทรีย์และน้ า
หมักชีวภาพได้
อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
2.เกษตรกรทราบ
ถึงพิษภัยของการ
ใช้สารเคมีและหัน
มาใช้สารชีวภาพ
แทน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ที่ดิน 

 
 
 

 

3. โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 
 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเกษตรและสารก าจัด
ศัตรูพืชเช่น เครื่องพ่นยา 
เครื่องจักร เครื่องสับย่อย
ซากพืชเครื่องบดละเอียด 
เครื่องกลับกองปุ๋ย เครื่อง
ปั้นเม็ดปุ๋ยให้แก่ประชาชน
ใช้ในการเกษตร 

1.สนับสนุน จ านวน   
    9  หมู่บ้าน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.จ านวนหมูบ่้าน
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์
การเกษตรใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมรีายได้
เพียงพอกับรายจ่ายที่จ าเป็น
สามารถพึ่งตนเองได ้

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆเช่น เกษตร
ปลอดสารพิษ ,เลีย้งสัตว์
ฯลฯจ านวน 9 หมู่บ้าน 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1.จ านวนหมูบ่้าน
ที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุน 

1. ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จ าเป็น 
สามารถพึง่ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ที่ดิน 

5. โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อขยายพื้นท่ีป่าและ
ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้
เป็นพื้นที่ป่าไม ้
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์   
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
และน่าอยู่ สร้างระบบนิเวศ
ที่ดีให้แก่ชุมชน 

1.จัดกิจกรรมปลูกป่า   
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถขยาย
พื้นที่ป่าและ
ปรับปรุงพื้นที่ว่าง
เปล่าให้เป็นพ้ืนท่ี  
ป่าไม ้
2. สามารถปรบัปรุง
ภูมิทัศน์ ให้มีความ
สวยงาม ร่มรื่น และ
น่าอยู่  

ทต.บ้านสาง /      
สนง. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
จ.พะเยา           
/ศูนย์ป่าไม ้
พะเยา 

6 โครงการจดัการขยะ
แบบครบวงจร (ขยะ
และปุ๋ย) 
 

1.เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปัญหาขยะในต าบลและ
แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 
2.เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เสรมิจากการน าขยะรไีซเคิล
ไปจ าหน่าย 
4.เพือ่จ ากัดแหล่งเพาะเชื้อ  
โรคเพื่อให้ประชาชนมี 
สุขภาพอนามัยและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

1.จัดอบรม จ านวน 1ครั้ง 
2.จัดรณรงค์/เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ จ านวน1 
ครั้ง 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม  
2.จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์ / 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  

1.สามารถลดปญัหา
ขยะในต าบลและ
แก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.สามารถจดัระบบ
คัดแยกขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.ประชาชนมีรายได้
เสรมิจากการน าขยะ
รีไซเคิลไปจ าหน่าย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียน 

1.เพื่อให้นักเรยีนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภค 
ตลอดปีการศึกษาและได้รับ
คุณค่าทางโภชนาการ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได ้

1.สนับสนุนการจัดท า
โครงการ จ านวน 1  ครั้ง     
( การเลี้ยงปลาดุก การ
เลี้ยงไก่พื้นเมือง, ปลูกผัก
สวนครัว,ปลูกไมผ้ล )    
รร.สันเวียงใหม ่
 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 

1. จ านวนเด็กท่ี
เข่าร่วมโครงการ 

1.นักเรยีนมีความรู้ 
ในการปลูกผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค
ตลอดปีการศึกษา
และได้รับคณุค่าทาง
โภชนาการ 
2.นักเรียนมีความรู้  
ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์  
ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ได ้

ทต.บ้านสาง 
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2.9  แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
การจัดบริการสาธารณสุขใน
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 
ต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต 
2เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สุขภาพของคนในท้องถิ่น
โดยการบริหารจัดการอย่าง
มีส่วนร่วมของบุคคลใน
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสรมิ และ
สนับสนุน  จ านวน      
9 หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านใน
การส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.สามารถสนับสนุน
และส่งเสรมิการ
จัดบริการสาธารณสุข
ในเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็น 
ต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิต 

ทต.บ้านสาง 
(สปสช.)     

2 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลบ้าน
สางใหม้ีความเขม้แข็ง พึ่งพา
ตนเองได้  

1. สนับสนุน จ านวน  
    3 ครั้ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวน
ครั้งในการ
สนับสนุน 

1.กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านสาง
มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้

ทต.บ้านสาง     
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ  
เข้าใจในเรื่องปัญหาหมอก
ควันและไฟป่าอย่างถ่องแท้
และเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมปญัหา
หมอกควันและไฟป่าใน  
พื้นที่แบบถาวร 
2.เพื่อลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
3.เพื่อให้รู้และเข้าใจถึง
ธรรมชาติป่าไม้ทีม่ีความอุดม
สมบูรณส์ูงเป็นแหล่งต้นน้ า
ช้ันดี เพื่อการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน 
4.เพื่อให้มีจิตส านึกในความ
รักษ์และหวงแหนและรักษา
ป่ามีการจดัการอย่างถูกต้อง 

1.สนับสนุน / จดั
อบรม จ านวน 1 รุ่น 
จ านวน  50  คน 
 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม  
 

1.ปรมิาณการเกดิไฟป่า     
ในพื้นที่ลดลงและหมดไป  
และพื้นที่ป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืนและ
เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  
เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
2.สามารถลดปญัหา
มลพิษทางอากาศ 
3.มีจิตส านึกในความรักษ์
และหวงแหนและรักษา
ป่ามีการจดัการอย่าง
ถูกต้อง 

ทต.บ้านสาง / 
สนง.ป้องกัน

และควบคมุไฟ
ป่าจ.พะเยา 
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3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านสางและพื้นทีร่ิม
กว๊านพะเยา 
 

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีสอง
ข้างถนนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ชุมชนและพื้นที่ริมกว๊าน
พะเยาให้รม่รื่น น่าอยู่ 
สวยงาม ร่มรื่นและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน 3 ครั้ง 
2. จัดท าป้ายจราจร /
ป้ายหมู่บ้าน จ านวน      
9 หมู่บ้าน        

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
2. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดท า 

1.พื้นที่เป้าหมาย  
มีความรม่รื่น
สวยงาม สะอาด 
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
ชุมชน 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง 
จ านวน   1  แห่ง 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  500,000 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
/ ปรับปรุง 
 

1.สามารถแก้ปญัหา 
น้ าเสียจากชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง /
สนง.พลังงานจ.
พะเยา / ทสจ.
พะเยา/ม.พะเยา  
/ มูลนิธิชัยพัฒนา 

2 โครงการบริหารจัดการ  
น้ าเสียจากโรงงานปลา
ส้ม 

1. 1. เพื่อบริหารจัดการน้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่กว๊าน
พะเยา    

1.จัดท าโครงการ   
จ านวน  1  ครั้ง  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหาน้ า
เน่าเสยีและลด
ปัญหามลพิษทาง
อากาศได ้

ทต.บ้านสาง / 
(สนง.ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ  
สิ่งวดล้อมจ.พะเยา) 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก าจดัขยะ
แบบครบวงจร 

1.เพื่อบริหารจดัการ
ขยะอย่างถูกวิธี และ
ปลอดมลพิษ 
2.เพื่อคัดแยกขยะ       
รีไซเคิล และลดปัญหา
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

1.จัดท าโครงการ,รณรงค์  
คัดแยกขยะ,จัดอบรม  
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
2.จัดซื้อเครื่องก าจัดขยะ
แบบครบวงจร 
 

1,000,000/  1,000,000/  1,000,000/  1,000,000/  1,000,000/  1. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวน
เครื่องในการ
จัดซื้อ 
 
 

1.สามารถบริหาร
จัดการขยะอย่างถูก
วิธี และปลอดมลพิษ 
2.มีเครื่องก าจัดขยะ
แบบครบวงจร 
จ านวน  1 เครื่อง 
3.สามารถคดัแยก
ขยะรีไซเคลิ และลด
ปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  

4 โครงการก่อสร้างฌา
ปนสถาน(เมรุเตาเผา) 
 

1.เพื่อให้มสีถานท่ีใช้ใน
การประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพท่ีมีสภาพ 
ที่ดีได้มาตรฐาน 
ปลอดภัยไมเ่ป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ก่อสร้างจ านวน 2แห่ง  
(หมู่ที่ 5 ) 

300,000    300,000  300,000 300,000 300,000 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
 

1.มสีถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย   
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา /
กรมส่งเสรมิฯ 

5 โครงการปรับปรุง    
ฌาปนสถาน (เมรุเตา 
เผา) 
 

1.เพื่อปรับปรุงฌาปน
สถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพให้มีสภาพที่ดีขึ้น 
ปลอดภัยไมเ่ป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ปรับปรุง จ านวน          
3  แห่ง  

100,000      100,000    100,000    100,000  100,000 1. จ านวนแห่ง
ในการ
ปรับปรุง 
 

1.มสีถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย   
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  
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3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัอบรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.จัดรณรงค์/ อบรม
จ านวน  1 ครั้ง 

10,000    
 

 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    10,000    1. จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์/ 
อบรม 
 

1.ประชาชนมีความรู้    
ความเข้าใจเกิดความ
ตระหนักในคณุค่าของ     
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการเมืองอยู่ดี   
คนมีสุขเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อาเซียน 

1.เพื่อส่งเสรมิความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์     
และศักยภาพแกนน า
ชุมชนและภาคเีครือข่าย 
ในการพัฒนาและ
ยกระดับการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 

1.จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านสาง จ านวน  
9 หมู่บ้าน  

500,000    
 

 

500,000    
 

500,000    
 

500,000    500,000    1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
 

1.ต าบลบ้านสางเป็น    เมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับ
อาเซียน 

ทต.บ้านสาง /   
ทสจ.พะเยา /กรม
ส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการบริหาร
จัดการป่าชุมชนต าบล
บ้านสาง 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ป่าชุมชนต าบลบ้านสาง 
2.เพื่อให้ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้อย่าง
พึ่งพาและสมดุล 
4.เพื่อพัฒนาป่าชุมชน
ต าบลบ้านสางให้มีความ
ยั่งยืน 

1.จัดอบรม จ านวน        
1 ครั้ง 
2.จัดรณรงค์/เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ จ านวน
12 ครั้ง 
3.จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนจ านวน  2  ครั้ง 

- 
 
 

- 
 
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000 1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม  
2.จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์ / 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
3.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน
ต าบลบ้านสาง 
2.ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้
อย่างพ่ึงพาและสมดุล 
4.มีการพัฒนาป่า
ชุมชนต าบลบ้านสาง
ให้มีความยั่งยืน 

ทต.บ้านสาง /      
สนง. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
จ.พะเยา           
/ศูนย์ป่าไม ้
พะเยา 

 
3.5  แผนงานการเกษตร    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก /     
เทดาดล าเหมืองพัฒนา 
ล าห้วย / ล าเหมือง  
 

1.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ าท่ีตื้น
เขินให้สามารถกักเกบ็น้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ าดีขึ้น 
2. เพื่อก าจัดวัชพืช และ
มีแหล่งน้ าใช้ที่สะอาด
มากขึ้น 

1.ขุดลอก / พัฒนา          
ล าเหมืองย่าลาว      
ล าเหมืองเกาะทราย 
กว๊านพะเยา และล า
เหมืองอื่นๆ ในพื้นที่ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  1. จ านวน
หมู่บ้านในการขุด
ลอก / พัฒนา 
2. จ านวนแห่งใน
การขุดลอก / 
พัฒนา 

1.สามารถฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ าท่ีตื้นเขินให้
สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุ์ปลา 
 

1.เพื่อจัดท าเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาให้อยู่ใน
บริเวณที่ก าหนด 
2.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลา 
3. เพื่อก่อสร้างกระชัง
เพาะพันธ์ุปลาและคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน  2   ครั้ง 
 

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    1. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 
 

1. เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ได้รับการพัฒนาดีขึ้น 
และมสีถานท่ีพักผ่อน
ภายในพื้นที ่
2. มีแหล่งเพาะพันธ์ุ
ปลาที่มีความอดุม
สมบูรณ ์

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการก าจดั
ผักตบชวาและวัชพืช
ในกว๊านพะเยา 

1.เพื่อป้องกันมิให้
ผักตบชวาและวัชพืช    
มิให้ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและทัศนียภาพ 
ที่สวยงามในเขตกว๊าน
พะเยา 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
พะเยา    

จัดท าเฝือกกั้นและ
ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชมิให้ลอยออกไป
ในบริเวณกว๊านพะเยา
เขตพื้นท่ีต าบลบา้นสาง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การก าจัดผักตบชวา 
 

1.ผักตบชวาและวัชพืช
ไม่ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.กว๊านพะเยามีความ
สะอาดและทัศนียภาพ  
ที่สวยงามในพ้ืนท่ีเขต
กว๊านพะเยา 
3.สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยาใหเ้ป็นที่
รู้จักแพร่หลาย 

ทต.บ้านสาง 
/สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง         
จ.พะเยา /    
ศพ.บก.
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
ลดโลกร้อน 

1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ปลูกต้นไม้ จ านวน    
1,000 ต้น 

- - - - - 1. จ านวนต้นไม้ที่
ปลูก 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. สามารถลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
2. สามารถสร้างจิต      
ส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม         

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการปล่อยปลาสู่
ธรรมชาต ิ

1. เพื่อขยายพันธุ์ปลาต่างๆ   
ให้แพร่หลายในแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ
 

1.ปล่อยปลา  จ านวน 
10,000  ตัว 

- - - - - 1. จ านวนตัวที่
ปล่อยสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

1. สามารถเพิ่มพันธุ์       
ปลาให้แพร่หลายใน      
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการขยะมือสอง 1. เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีให้   
แก่เด็กนักเรยีนในการน า  
ขยะรีไซเคลิกลับมา
ประยุกต์ใช้ใหม ่
 

1.จัดท าโครงการจ านวน      
4  ครั้ง (เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านสาง) 

- - - - - 1.จ านวนเด็กเข้า
ร่วมโครงการ 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 

1.เด็กอนุบาลปฐมวัย
มีความรู้ในการน า
ขยะรีไซเคลิกลับมา
ประยุกต์ใช้ใหม ่

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....6..ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

1.เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
3.เพื่อตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  
สิน 

1.จัดซื้ออุปกรณ์ความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ทางโค้ง โดยติดตั้งกระจก
ส่องโค้ง หมุดสะท้อนแสง 
ป้ายจราจรบังคับ /
แนะน า/เตือน/คันชะลอ 
ฯลฯ จ านวน  1  ครั้ง 
2.จัดท าโครงการ จ านวน   
   2 ครั้ง 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดซื้อ
อุปกรณ ์
1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 
 

1.สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนได้ 
2.สามารถอ านวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
3.อัตราการเกดิ
อุบัติเหตุและอุบัตภิัย
ในพื้นที่ลดลง   

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

1.เพื่อป้องกันการโจรกรรม
และลักขโมยในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านและส านักงาน
เทศบาล 

1. ติดตั้ง จ านวน  9  จุด 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จ านวนจุด
ในการติดตั้ง 
 

1. สามารถป้องกัน
การโจรกรรมและลัก
ขโมยในพื้นที่หมู่บ้าน
และส านักงานเทศบาล 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อก่อสร้าง / ปรับปรุง
ศนูย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในพื้นที ่

1. ก่อสร้าง / ปรับปรุง
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต าบลบ้านสาง  จ านวน
1 แห่ง 

400,000  
 

400,000  
 

400,000  
 

400,000  
 

400,000  
 

1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 

1.มีศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต าบลบ้านสางไว้เพื่อ
ให้บริการประชาชน 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการสนับสนุน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

1.เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) มีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้นในการ
ป้องกันภัยและบรรเทา   
สาธารณภัยต่างๆรอบด้าน
โดยจดัอบรมให้ท่ัวถึง2%
ของประชาชนในเขตพื้นท่ี 
2.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สาธารณภัยต่างๆ แก่
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที 

1.ด าเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จ านวน   
1 ครั้ง / 20 คน  
2.จัดซื้อชุดอปพร. 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
2. จ านวนชุดใน
การจัดซื้อ 
 

1.สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
2.ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือจากสาธารณ
ภัยต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกัน
และบรรเทา  
สาธารณภัย       
จ.พะเยา 

 

5 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

1.เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชนผู้น า
ท้องถิ่น 

1.ด าเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จ านวน   
1 ครั้ง / 40 คน  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
2.จ านวนครั้งใน
การอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ทต.บ้านสาง/  
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

1.เพื่อให้เจ้าหนา้ที่
ผู้ปฎิบัติงานไดม้ีการ
ฝึกซ้อมเหตุพัฒนาทักษะ
ในการช่วยเหลือและระงับ
เหตุสาธารณภัย เช่น 
อุบัติเหตุ อัคคภีัย อุทกภัย 
แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 

1.ด าเนินการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม 
จ านวน 1 ครั้ง /10 คน 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 
2.จ านวนครั้ง
ในการอบรม 

1. ผู้ปฎิบัติงาน       
สาธารณภัยไดม้ีความรู้
พัฒนาทักษะในการ
ระงับเหตสุาธารณภัย
ได ้
2. มีความพร้อมใน
การปฎิบัติงานในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ        
จ.พะเยา 

7 โครงการจดัหา
อุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมจุดดับเพลิง 

1.เพื่อป้องกันและควบคมุ
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
และภยัธรรมชาติอื่นๆ 

1.จัดหา จ านวน 1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดหา 
 

1.สามารถป้องกัน
และควบคมุปัญหาไฟ
ป่า หมอกควัน และ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

8 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่นๆ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่นๆ และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

1. สนับสนุน จ านวน 
9  หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
สนับสนุน 
 

2.ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่างทันท่วงที
และมีความเป็นอยูด่ี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ         
จ.พะเยา 
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4.2  แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ปัญหาและทราบถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
2.เพื่อพัฒนาแนวคิดการ
มีส่วนร่วมด้านการบ าบัด 
ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน 
3.เพื่อเฝ้าระวังปญัหา    
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีให้เบา
บางลง 

1.จัดอบรม  จ านวน  
1 ครั้ง 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์      
จ านวน  3  ครั้ง 
3. ออกตรวจเวรยาม 
จ านวน 2 ครั้ง / เดือน 
4.ศึกษาดูงาน จ านวน  
    3  ครั้ง 

6,000 
 
 
 

6,000 
 
 

6,000 
 
 

6,000 
 

6,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
/ อบรม / ดูงาน 
2. จ านวนครั้งใน
การออกตรวจ
เวรยาม 
 

1. ประชาชนเข้าใจถึง
ปัญหาและตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ  
2.ระดับความรุนแรง
ของการแพร่ระบาด
ยาเสพตดิลดลง 
3.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 
4. ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเป็นเขตปลอด
ยาเสพตดิและความ
รุนแรงของการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ลดลง 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ปกครอง
อ าเภอเมือง
พะเยา /ศตส. 
จ.พะเยา 

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนาสังคม 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการพัฒนาสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม
จ านวน  1  ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย  
การพัฒนาสังคมให้มี
ความเข้มแข็ง 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ. 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.) 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม                                 
จ านวน 1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
(ศพค.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง/
พมจ. 

 
4.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเคารพรัก 
เทิดทูน ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
 

1.จัดอบรมจ านวน1 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรม จ านวน  
   1 ครั้ง 
3. คณะผู้บริหาร,สท.,
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล
,พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
จ านวน 400 คน 

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม / 
อบรม  
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.สร้างจิตส านึกท่ีดี  
และได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
2. คณะผู้บริหาร,สท.
ก านันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้น า
ท้องถิ่น,พนักงาน
เทศบาล,พนักงานจ้าง 
และประชาชนในเขต
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.ปกครอง
อ าเภอเมือง

พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

1.เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและให้
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 

1.จัดท าโครงการ จ านวน  
3   ครั้ง  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000 
 

20,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 

1.ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง และมี
ความพึง พอใจสูงสุด
ในการรับบริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการวารสาร
เทศบาล 

1.เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารการ
ด าเนินงานให้แก่
ประชาชน 

1.จัดท าวารสาร แจกจ่าย  
จ านวน  500  ชุด 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1. จ านวนชุดใน
การจัดท าวารสาร 

1.ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการปรับปรุง  
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
 

1เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีให้เป็น
ระบบมากขึ้นและสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ความถูกต้อง สะดวก และ
รวดเร็ว 

1 ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล จ านวน  4  ครั้ง 
 
 
 

100,000  
 

 

100,000   
 
 

 

100,000    
 
 

 

100,000    
 
 

 

100,000  
 

 

1. จ านวนครั้งใน
การส ารวจข้อมูล 
2. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดท า 

1.สามารถพัฒนาการ
จัดเกบ็รายได้แก่
ท้องถิ่นและสามารถ
น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษไีด้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและการ
เลือกตั้งทุกระดับ 
 

1.เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นสส.สว.
รวมถึงการเลือกตั้งซ่อม 
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.จัดการเลือกตั้ง จ านวน   
   4  ครั้ง  
2. สนับสนุนการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ จ านวน 4 ครั้ง 

150,000  150,000  500,000  500,000  
 

500,000  
 

จ านวนครั้งในการ
จัดการเลือกตั้ง /
และสนบัสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

1.การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึง การเลือกตั้ง
ซ่อมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส   
และเกดิประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

5 โครงการจดัท าแผน
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชน  
2.เพื่อต้องการทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1.จัดอบรม  จ านวน      
4 ครั้ง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน 
จ านวน 4 ครั้ง 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนชุมชน  
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
การจัดท า / 
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน  
ในการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน
การจัดท า ทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.เพื่อต้องการทราบ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

1.จัดอบรม /จัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ต าบล จ านวน  1 ครั้ง 
2. จัดอบรม / จัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม/ 
จัดประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน / ต าบล 

1.ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนชุมชน
ร่วมกันแบบบูรณาการ 
2.สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น   
3.ผู้เข้าร่วมการอบรม
หรือประชุมมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า ร่วม
ด าเนินการร่วมรบั
ผลประโยชน์ ร่วม
ตรวจสอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 
 

7 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
และให้ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

1.ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกสายงาน
อย่างน้อย 90% ต่อปี  

250,000  
 

250,000    
 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 
2.จ านวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต่อป ี

1.บุคลากรสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานฯ 

1. เพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้ 
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง 
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า เท ศ บ า ล 
พนั ก งาน เทศบาลและ
ลูกจ้าง ปฏิบัติงานได้  
ถูกต้องตรงตามระเบียบ
แล ะ ข้ อ ก ฎ ห ม าย แล ะ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

จัดอบรม / ดูงาน 
จ านวน 1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1.สมาชิกสภา
เทศบาล   
๒  คณะผู้บรหิาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

100,000     100,000 100,000 100,000 100,000 1.  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น โดย
พิจารณาจาก
ข้อผิดพลาดใน
การท างานและ
ข้อร้องเรียน
ต่างๆ   

1.ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตรงตามระเบียบและข้อ
กฎหมายและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
2. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

9 โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

1.เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ทัศนคติของ
ข้าราชการในการให้บริการ
ประชาชน 
2.เพื่อปรับปรุงระบบงาน
และการให้บริการแก่
ประชาชนโดยให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสดุใน
การรับบริการ 

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน 4 ครั้ง 
 

12,000     12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 

1.ข้าราชการมีจิตส านึก      
ในการให้บริการประชาชน 
2.ประชาชนผู้มาตดิต่อ
ราชการมีความพึงพอใจ      
ในการให้บริการและไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงรั้ว
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงรั้วเทศบาล
ต าบลบ้านสางให้มสีภาพ  
ที่มั่นคง ปลอดภัย 
 

1. ด าเนินการ ปรับปรุง  
จ านวน  1 จุด 
 

100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     1. ความยาวของรั้ว
ที่ปรับปรุง 

1.สามารถปรับปรุงรั้ว  
เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ให้มีสภาพท่ีมั่นคง
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการติดตั้ง/  
ปรับปรุง และบริการ
wifi ต าบล 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

1.ติดตั้ง / ปรับปรุง 
และให้บริการ wifi 
ต าบล  จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

140,000   140,000    140,000    140,000    140,000    1. จ านวนหมู่บ้าน
ในการติดตั้งและ
ปรับปรุง 

1.ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 

12 โครงการ One Stop 
Service  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใจสูงสดุใน
การรับบริการ 

1.ส่งเสรมิ / สนับสนุน 
จ านวน  4 ครั้ง 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

5,000  
 

1. จ านวนครั้งใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใจสูงสดุ
ในการรับบริการ 

ทต.บา้นสาง 
 

13 โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์อาคาร 
สถานท่ีส านักงาน  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ีส านักงาน
เทศบาลให้มีความรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน 4  ครั้ง 

50,000     50,000     50,000      50,000      50,000      1. จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
ส านักงานมีความร่มรื่น 
สวยงาม และน่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

14 โครงการจดัเก็บข้อมลู
บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อด าเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. เพื่อน าข้อมูลทีไ่ดไ้ป
เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

1.จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล จ านวน      
9  หมู่บ้าน 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

1. จ านวนหมู่บ้าน   
ที่จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล 

1 สามารถด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  
และบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. สามารถน าข้อมลู    
ที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอเมือง
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อ /
ซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน,
ครุภณัฑ์ต่างๆ,และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบ้านสางและ
สถานท่ีอื่นๆที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ 
 
 

1.เพื่อจัดใหม้ีพัสดุอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ส านักงาน,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน 
สางและสถานท่ีอื่นๆที่อยู่   
ในเขตรับผดิชอบใช้อย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีความคล่องตัว
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิม 
ความสะดวกรวดเร็วใน  
การปฏิบัติงาน 

1.จัดซื้อ / จัดหาพสัดุ  
อุปกรณ์ฯ ครุภณัฑ์
ส านักงาน,ครภุัณฑไ์ฟฟ้า
และวิทยุ,ครุภณัฑ์
การเกษตรฯลฯ ภายใน
ส านักงาน,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านสาง 
และสถานท่ีอื่นๆ ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์,โตะ๊,
เก้าอี้อ่างล้างมือฯลฯ 
จ านวน   3  ครั้ง 
2. ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาพัสดุอุปกรณ,์
ครุภณัฑ์ส านักงาน,
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,
ครุภณัฑ์การเกษตร,
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง,ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ /เครื่อง
เล่นและชองใช้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านสาง 

300,000  
 
 
 
 
 

300,000  
 
 
 
 
 

300,000       
 
 
 
 
 

300,000       
 
 
 
 
 

300,000       
 
 
 
 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัดซื้อ/ 
จัดหา / 
ซ่อมแซม 

1.ประชาชนได้รับการ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์
ส านักงานและครุภณัฑต์่างๆ 
ใช้ในส านักงานและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้าน
สางอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ครภุัณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านสางใช้งานได้ตามปกติ
และอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น 
 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

     16 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองพะเยา 
2.เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน และประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือประชาชน 

1.จัดตั้งศูนย์ฯ จ านวน       
1 แห่ง  
2.อปท.เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  15  แห่ง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1.จ านวนแห่งใน
การจัดตั้งศูนย ์
2.จ านวนอปท.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. สามารถจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองพะเยา 
2.มีแหล่งรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน และ
ประสานหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

  ทต.บ้านสาง / 
อปท.ทุกแห่งใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอ
เมืองพะเยา 

 

17 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

1.เพื่อปลุกจิตส านึกให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
ค านึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.จัดอบรม จ านวน  1 
ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล     
๒ คณะผู้บริหาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถปลุก
จิตส านึกใหผู้้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
ค านึงถึงหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

ทต.บ้านสาง 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ Big 
cleaning day   

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ีส านักงาน
เทศบาลให้มีความรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน  4  ครั้ง 

- - - - - 1. จ านวนครั้งใน
การปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
ส านักงานมีความ  
ร่มรื่น สวยงาม และ
น่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพเทศบาล
ต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงสวน
สุขภาพเทศบาลต าบล
บ้านสางให้มีความร่มรื่น 
สวยงาม น่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง
ลานจอดรถ,ระบบ
ประปา,ไฟฟ้า,ราง   
ระบายน้ า,อาคาร,  
ห้องน้ า ฯลฯ จ านวน     
1 แห่ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1.จ านวนแห่งใน 
การปรับปรุง   

1.สามารถปรับปรุง
สวนสุขภาพเทศบาล
ต าบลบ้านสางให้มี
ความร่มรื่น สวยงาม 
น่าอยู่ 

ทต.บ้านสาง 
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     แบบ ผ.02 / 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....2..ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1.1  แผนงาน..เคหะและชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ าตกผาเกล็ด
นาก 

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง  
ถนนสู่การท่องเที่ยว   
ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

1.ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว จ านวน         
1  ครั้ง   

2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       1.จ านวนครั้ง
ในการพัฒนา 
/ ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. มีถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
และได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  
ในการสัญจร 

สนง. การ
ท่องเทีย่วและ
กีฬา/จังหวัด
พะเยา / สนง.
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       
จ.พะเยา 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง 

1.เพื่อป้องกันน้ าเซาะ
ตลิ่งพัง 

1.ก่อสร้าง จ านวน        
1 แห่ง   

25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       1.จ านวนจุด  
ที่ก่อสร้าง 
2. ความยาว
ของเขื่อนที่
สร้าง 

1.สามารถ
ป้องกันน้ าเซาะ
ตลิ่งพัง 

สนง. การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
พะเยา / สนง.
โยธาธิการและ
ฝังเมืองจ.พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1.1  แผนงาน..เคหะและชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.บา้นสางใต้  หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านสาง เชื่อมบ้าน
เหล่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น 
(ร่องบวบ) 

เพื่อให้การระบายน้ า
มีความสะดวก และ
สามารถส่งน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างรางส่งน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จ านวน 1 แห่ง  ขนาด
ปากกว้าง 2.00 เมตร 
ลึก 1 เมตร  ก้นกว้าง   
2.00 เมตรหนา 0.15  
เมตร  ยาว 1,450  
เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาวของ
รางส่งน้ าคสล.  
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวก และ
สามารถส่งน้ าไว้
ใช้ ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

อบจ.พะเยา 

2 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านสาง เช่ือม หมู่ที่ 
8  ต าบล สันป่าม่วง  อ.
เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาบนท้องถนนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
จ านวน 1 แห่ง  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,000  เมตร หนา 
0.20 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนลงหินคลุก
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมท่อสูบและ
ป้ัมสูบน้ า 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ   

1. ด าเนินการ  จ านวน  
    9  หมู่บ้าน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1.จ านวน
หมู่บ้านในการ
ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

1.ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
และน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล เขต 1 
ล าปาง 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล.(ต้นแหล๋ง) บ้านม่อน
แก้ว หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นสาง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

ก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล.    
(ต้นแหล๋ง) จ านวน 1แห่ง  
ขนาดกว้าง 10.00เมตร   
สันฝาย  สูง 1.00  เมตร  
ผนังข้างสูง 2.50  เมตร     
( ตามแบบฝายน้ าล้น มข.
2527 ) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขนาดของฝาย
น้ าล้นคสล.ที่
ก่อสร้าง 

สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ชลประทานจังหวัด
พะเยา 

5 โครงการติดตั้ง/ซ่อมบ ารุง /
ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรพร้อมสายดับ 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ าคืน
และเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ด าเนินการตดิตั้งและ 
ซ่อมบ ารุง / ขยายเขต
ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีสวนสุขภาพ
พื้นทีก่ารเกษตรและพื้นท่ี 
ในหมู่บ้าน,ถนนเลยีบชาย
ป่า ม.1,2,6,9ฯลฯ  
จ านวน  9 หมู่บ้านและ
เขตเช่ือมต่อต าบลบ้านสาง
บ้านตุ่นและสันป่าม่วง  
(สายวัดอนาลโย) 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่ติดตั้ง 
/ซ่อมแซม / 
ขยายเขตไฟฟ้า 
2.จ านวนจุดที่
ติดตั้ง / ขยาย
เขต 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  

1.เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีถนนในการติดต่อสื่อสาร
และการคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมงไปยังเขต
นอกพ้ืนท่ีได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย    
2.เพื่อปรับปรุงและขยาย
เส้นทางการคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นได้และขยายเส้นทางสู่
พื้นที่ป่าและแหล่งท่องเที่ยว 

1.ก่อสร้างถนนลาดยาง
ในพื้นที ่หมู่ที ่1 - 9   
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 5,000 เมตร  
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ความยาว           
ของถนนลาด  
ยางท่ีก่อสร้าง/
ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม 
 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี        
มีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและ    
การคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมงไป   
ยังเขตนอกพ้ืนท่ีได้   
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
2.สามารถปรับปรุง
และขยายเส้นทางการ
คมนาคมใหส้ามารถ
เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ 

อ าเภอเมืองพะเยา     
/ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น                
/ อบจ.พะเยา       

7 โครงการก่อสร้าง /
ซ่อมแซม /ปรับปรุง   
ผิวถนนลาดยาง   
แอสฟิลท์ติกคอนกรตี 
 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย 

1.ด าเนินการปรับปรุง
ถนนลาดยาง จ านวน   
1แห่งขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว897 เมตร  
ในพื้นที่ม.1 ต.บ้านสาง
เชื่อมม.9  ต.บ้านตุ่น 

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1.ความยาว
ของถนนท่ีลาด
ยางแอสฟิลท ์ 
ติกคอนกรีต 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาบนท้องถนน 

อ าเภอเมือง
พะเยา /           
จ.พะเยา / อบจ.
พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้า   
แสงสว่าง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ าคืน
และเกดิความปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ด าเนินการตดิตั้งไฟฟ้า    
ในพ้ืนท่ีทางหลวงสาย 1193 
ระหว่าง บ้านสันบัวบกเชื่อม 
บ้านง้ิว  หมูที่ 7 ต าบล    
บ้านสาง จ านวน  1  แห่ง 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

1. จ านวน
แห่งที่ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 
2.จ านวนจุด  
ที่ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

อ าเภอเมือง
พะเยา /        
จ.พะเยา /    
อบจ.พะเยา 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่
ที่ 7 เรียบร่องสาง 
ต าบลบ้านสาง อ.เมือง 
จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 
1 แห่ง  ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 1,650  เมตร 
หนา   0.15 เมตร 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ความยาวของ
ถนนคสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อ าเภอเมือง  
พะเยา /                                     

/   จ.พะเยา /  
 อบจ.พะเยา 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เกาะทราย) หมู่ที่ 
1,2,6,7 ต าบลบ้านสาง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.(เกาะ
ทราย) จ านวน 1 แห่ง  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร   
ยาว 656 เมตร หนา0.15  
เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ความยาวของ
ถนนคสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อ าเภอเมือง
พะเยา /       
จ.พะเยา/ 
อบจ.พะเยา 

11 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการสญัจร  
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 

1.ด าเนินการก่อสร้าง กว้าง 
7 ม.ยาว 20 ม.(พ้ืนท่ีต าบล
บ้านสางเชื่อม ต.สันป่าม่วง) 
จ านวน 1 แห่ง 

1,950,000  1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง
สะพาน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการคมนาคม 

อ าเภอเมือง
พะเยา /     
จ.พะเยา / 
อบจ.พะเยา 
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ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กข้ามล าห้วยแม่
พาด 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย   
2.เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมเช่ือม
ระหว่างต าบลบ้าน
สางและสันป่าม่วง
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

1.ด าเนินการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กขามล าห้วยแม่พาด
เชื่อมระหว่างต าบลบ้าน
สางและต าบลสันป่าม่วง 
ขนาด กว้าง 7 เมตร    
ยาว 20 เมตร     

2,000,000      
 

2,000,000      
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000      
 

2,000,000      
 

1.ความยาวของ
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีก่อสร้าง 
 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
อย่างปลอดภัย 
2.มีเส้นทาง
คมนาคมเช่ือม
ระหว่างต าบล
บ้านสางและ 
สันป่าม่วงและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4...ยทุธศาสตร์สร้างคุณค่า..และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1  แผนงาน..สร้างความเข้มแข็งของชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรูด้้านพลังงาน
ทดแทนและการใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
ประหยดั 

1.เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างคุ้มค่า 
2.เพื่อสร้างการมสี่วน
ร่วมในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ถูกวิธี 

1.จัดอบรม จ านวน  
1 ครั้ง 
2.จัดท าสื่อเพื่อรณรงค์   
    จ านวน 1  ครั้ง 
3.จัดตั้งศูนย์  จ านวน  
    1 แห่ง 
 

2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     1. จ านวนครั้ง
ในการจัดตั้ง
ศูนย์ 

1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
คุ้มค่า 
2.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงาน..เคหะและชุมชน... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ าห้วยครก 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
น้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ า         
ที่ตื้นเขินให้สามารถ     
กักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ าดีขึ้น 

1.ด าเนินการขุดลอก /
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอ่าง  
เก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1.จ านวนแห่ง  
ในการขุดลอก    
/ ปรับปรุง/
ซ่อมแซม   

1.สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 
2.สามารถกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ าดีขึ้น 

ส านักงาน
ชลประทาน 
จังหวัดพะเยา 
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แบบ ผ.03 

บัญชคีรุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน    
2 ชุดๆ ละ 22,000 บาท (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559) 

44,000 - - - - กองคลัง 

2 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1  เครื่อง (รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่    
11 มีนาคม 2559) 

- 22,000 - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 ประตู 
จ านวน   1 ชุด 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ 1. จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 วัตต์  7,600 - - - - กองช่าง 
5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1. จัดซื้อบันไดสไลต์ ขนาด 6 เมตร 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 กองช่าง 
6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า ขนาด 3 นิ้ว 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องตบดิน 21,000 - - - - กองช่าง 
8 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้บานกระจกเลื่อนขนาด   

4 ฟุต  จ านวน 3  หลังๆ ละ 
3,800 บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 กองคลัง 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 
2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
จ านวน 1 ชุด 

- - 30,000  30,000  30,000  กองคลัง 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 
2 จ านวน 1 เครื่อง  

- - 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 2 บาน  
จ านวน   1  ชุด  

 - - 5,500 5,500 5,500 กองคลัง 

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน ระดับ  1 – 2 
จ านวน 3 ชุดๆละ3,900 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) 

11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 ส านักปลดัเทศบาล 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบั
งานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว )  จ านวน 1 
เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet printer ) 
(รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2559) 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 ส านักปลดัเทศบาล 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว)  
จ านวน 1 ชุดๆละ 22,000 
บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

- 22,000 22,000 - - ส านักปลดัเทศบาล 

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

1. จัดซื้อสว่าน ขนาด 800 
วัตต์ (ไรส้าย) 

- - 2,000 2,000 2,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

16 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 
จ านวน 1 ชุด (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัเทศบาล 

17 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว) 
จ านวน 1 ชุดๆละ29,000 
บาท (รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ณ วันท่ี 11 มีนาคม 
2559) 

29,000 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

18 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

1. จัดซื้อตู้ล าโพงพลาสติกขนาด   
15 นิ้วพร้อมแอมป์ในตัวและ
ไมคล์อยคู่ จ านวน 1 ชุดๆละ 
7,200 บาท(รายละเอียดตาม
ราคาท้องตลาด) 

7,200 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

19 เคหะและชุมชน 
 
 
 
 

คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 30,000 บาท 

- - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

20 เคหะและชุมชน 
 
 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

1.เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 *   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
22,000 บาท  

- - 22,000 22,000 22,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

21 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว)  จ านวน 
1 ชุดๆละ22,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ 
วันท่ี 11  มีนาคม  2559 ) 

22,000 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1. จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
เครื่องยนต์  จ านวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามแบบและราคา
ที่มีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด )  

10,000 - - - - กองช่าง 

23 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

 

1. จัดซื้อชุดดับเพลิง จ านวน  
2 ชุด ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง 
รองเท้า หมวกผ้าคลุมศรีษะ   
ถุงมือ 2 ชุดๆละ 39,900 
บาท (รายละเอียดตามราคา
ตามท้องตลาด) 

79,800 - - - - ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

24 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
 

1. จัดซื้อหัวฉดีน้ าด้บเพลิง 
แบบด้ามปืน จ านวน 1 ชุด  
2. ชุดละ 20,000 บาท 
(ราคาละเอียดตามราคา
ท้องตลาด) 

20,000 - - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 
2 ตู้ ขนาด 2 บาน (มอก.) 
รายละเอียดตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ สิงหาคม 
2559 ) 

11,000 - - - - กองคลัง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 21,000  บาท                
( รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าปี 2560 ณ วันท่ี  21 
เมษายน  2560) 

21,000 - - - - กองช่าง 

 
 
 



- 126 - 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา    หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
27 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

 
1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติด
รถยนต์ แบบแขวน พร้อมตดิตั้ง  
จ านวน 1 ชุด  (รายละเอียด
ตามแบบและราคาที่มีจ าหนา่ย
ตามท้องตลาด )   

- 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลดัเทศบาล 

28 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

 

1. จัดซื้อเครื่องกล้องติดรถยนต์ 
จ านวน  2 จุดพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม
แบบและราคาที่มีจ าหน่ายตาม
ท้องตลาด )   

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดัเทศบาล 

29 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ
มือบีบประจ ารถบริการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและราคา
ที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาด )   

- 3,500 3,500 3,500 3,500 ส านักปลดัเทศบาล 

30 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิตติดผนัง แบบดิจิตอล 
จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียด
ตามแบบและราคาที่มีจ าหนา่ย
ตามท้องตลาด )  

- 4,000 4,000 4,000 4,000 ส านักปลดัเทศบาล 

 
 
 
 



- 127 - 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

31 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ประจ ารถบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและ
ราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 3,000 3,000 3,000 3,000 ส านักปลดัเทศบาล 

32 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาล
พร้อมรางสเตเชอร์ จ านวน    
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
และราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ส านักปลดัเทศบาล 

33 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อถังออกซิเจน พร้อม
อุปกรณ์ ประจ ารถบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและ
ราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ส านักปลดัเทศบาล 

34 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเปลกระดาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
(รายละเอียดตามแบบและ
ราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 7,500 7,500 7,500 7,500 ส านักปลดัเทศบาล 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

35 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

 

1. จัดซื้อเปลตักผู้ป่วย ประจ า
รถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 
1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ
และราคาที่มีจ าหนา่ยตาม
ท้องตลาด )   

- 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 366,460 343,960 400,860 378,860 378,860  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


