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          แบบ ผ.01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

       เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวมท้ังสิ้น             
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

รวมท้ังสิ้น             
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 แบบ ผ.02 /1 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ.2566 - 2570) 
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา 

1.1   แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อ
เครื่องออกกำลัง
กายและอุปกรณ์
กีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก  
กำลังกายเพื่อสุขภาพ   
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ  
ที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้ 
เจ็บ 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

- จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายและ
อุปกรณ์การกีฬา 
จำนวน 5 หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
เครื่องออก 
กำลังกาย 

1.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมาออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพโดย
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อห่างไกล
จากยาเสพติด 

ทต.บ้านสาง/ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิ 

1.เพื่อป้องกันและแกไ้ข 
ปัญหายาเสพตดิให้เบา
บางลง 

-จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน    
จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1. จัดอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

 

1.สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้
เบาบางลง 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัอบรม
การป้องกันโรค
ความดัน
เบาหวาน 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
รู้จักวิธีการป้องกัน
ตนเองจากโรคความดัน
เบาหวาน 

- จัดอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและรู้จัก
วิธีการป้องกันตนเองจาก
โรคความดันเบาหวาน 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคระบาดในสัตว ์

1.เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยของสัตว์และ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด
ในสัตว ์

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
(วัคซีน) จำนวน 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวน
หมู่บ้านที่ไดร้ับ
การส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1. สามารถลดอัตราการ
เจ็บป่วยของสัตว์และ
แก้ไขปัญหาโรคระบาดใน
สัตว ์

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....2.....ยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงานการเกษตร 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์บ้านสาง
เหนือ หมู่ที่ 2       
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้เกิดความสะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น และ   
น่าอยู่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จำนวน 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.หมู่บ้านมีความ 
สะอาด สวยงามรม่รื่น 
และน่าอยู ่
 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้านใหม้ี
ความสวยงาม ร่มรื่น 
น่าอยู่ 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน 
จำนวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.มีภมูิทัศน์ท่ีสวยงาม 
น่าอยู่ ร่มรื่น  

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืชให้ประชาชน
ปลูกผักปลอดสารพิษไว้
บริโภคในครัวเรือนและ
เป็นการลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 

-สนับสนุนเมลด็พันธ์ุ
พืชแก่ประชาชน 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านที่
สนับสนุน 

1.ประชาชนได้บรโิภค
ผักปลอดสารพิษและ
สามารถลดรายจา่ย
เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 
2.ประชาชนมีเมล็ด
พันธุ์พืชไว้ปลูกเพื่อ
บริโภค และจำหน่าย
ภายในครัวเรือน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ำลำห้วยแม่
พาดหมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อผันน้ำลงสูฝ่าย
ต้นแหลง 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

- ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น ขนาดสันฝาย 
ยาว 50 ม. สูง 
5.00 ม.พร้อมที่
ส่งน้ำ ยาว 
3,000 ม. 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1 จำนวน
แห่งที่
ก่อสร้าง 

1.สามารถผัน
น้ำห้วยแม่พาด
ลงสู่ร่องสางได ้
2.ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. หมู่
ที่ 1 ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร
ให้กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล.Ø 1.20 
ม. ยาวรวม 100 ม.
พร้อมบ่อพัก จำนวน  
3 บ่อ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง  
ที่ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.มผีิวจราจรที่
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

3. โครงการก่อสร้าง
รางส่งน้ำสู่พื้นท่ี
การเกษตรสายต้น   
แหลง หมู่ที่ 1 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อแก้ไขปญัหาขาด
แคลนน้ำด้าน
การเกษตร 

- ก่อสร้างรางส่งส่งน้ำ
คอนกรีต ขนาด
ปากกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 260 ม. 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1 จำนวนแห่ง  
ที่ก่อสร้าง 

1. มีน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
2. สามารถแก้ไข
ปัญหาขาดแคลน
น้ำ ใช้ใน
การเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

4. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
บ้านสางใต ้
หมู่ที่ 1  
 
 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา   
ลำเหมืองตื้นเขิน 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดปากกว้าง 
0.30 ม. ลึก 0.50 ม.
ยาว 355 ม.พร้อมฝา
ปิด คสล. 

975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 1 จำนวนแห่ง  
ที่ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำตื้นเขิน
ได ้

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5. โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าของระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 
2.เพื่อประหยัด   
ค่าไฟฟ้า 

- ติดตั้งระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 340 
w. 2 แผง ซับเมอส์ 3 
แรงม้า จำนวน 1 ชุด 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 1 จำนวนแห่ง 
ในการปรับปรุง 

1.มีระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ใช้อย่าง
เพียงพอ 
2.สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า
ลงได ้

ทต. 
บ้านสาง 

6. โครงการปรับปรุง
หลังคาศาลาประกอบ
พิธีสุสานบ้านสางใต้ 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านสาง 
 
 

 1.เพื่อปรับปรุง
หลังคาให้มสีภาพที่ดี
ขึ้น 
2.เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
ประกอบพิธีกรรม  

-ปรับปรุงหลังคาศาลา
ประกอบพิธีขนาด 300 
ตร.ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่งที่
ปรับปรุง 

1. ศาลามีสภาพดีขึ้น
สามารถใช้ประกอบ
พิธีกรรมได้อย่าง
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

7. โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 1 
ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อจัดหาน้ำ
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท่อกรุ Ø    
6 น้ิว ลึก 120 ม. 

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 1 จำนวนแห่งใน
การขุดเจาะ 

1.มีน้ำเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
2.ประชาชนสามารถ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากข้ึน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8. โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายบ้าน
ม่อนแก้ว-วัดอนาลโย 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
2.เพื่อใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

-ปักเสาฟาดสาย 
ยาว 1,300 ม.  

325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 1 ความยาว
ในการขยาย
เขตจำหน่าย
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 
2.มไีฟฟ้าใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

9. โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตรสาย
เกาะทราย หมู่ที่ 1   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
2.เพื่อใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

-ปักเสาพาดสาย 
ยาว 1,280 ม.  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 1 ความยาว
ในการขยาย
เขตจำหน่าย
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 
2.มไีฟฟ้าใช้สูบน้ำ
ด้านการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

10 โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายย่าลาว 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

 2.เพื่อใช้สูบน้ำด้าน 
 การเกษตร 

 -ปักเสาพาดสาย 
ยาว 2,780 ม. 

695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 1 ความยาว
ในการขยาย
เขตจำหน่าย
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 
2.มไีฟฟ้าใช้สูบ
น้ำการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

11 โครงการก่อสร้างฝาย
ดินซีเมนต์ลำเหมือง
เกาะทราย หมู่ที่ 1 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อกักเก็บน้ำลำ
เหมืองเกาะทราย 
2.เพื่อชะลอน้ำใน
ฤดูน้ำหลาก 

-ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ 
ขนาดสันฝายกว้าง 
0.60 ม. สูง 1.00 ม. 
ยาว 5.00 ม. 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 จำนวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.มีน้ำใช้ตลอดป ี
2.สามารถชะลอ
ความเร็วของน้ำ
ได ้

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมขัง 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 1.75 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมรางระบายน้ำ 
คสล. กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 103.50 ม. 

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000 1 จำนวนแห่ง 
ในการปรับปรุง 

1.มผีิวจราจรดีขึ้น 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้

ทต. 
บ้านสาง 

13 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 
ต.บ้านสาง 
 
 

 1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล. Ø 1.20 
ม.ยาว 39.00 ม.  
พร้อมบ่อพัก จำนวน      
3 บ่อ 

341,000 341,000 341,000 341,000 341,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
2.มผีิวจราจร
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายห้วยแม่อุด
ถึงสายทุ่งใหม่  หมู่ที่ 
2 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อขยายขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,100 ม. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.ถนนมีผิวจราจร    
ดีขึ้นและกว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

15 โครงการปรับปรุง
ระบบจ่ายประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2      
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเปลี่ยนท่อเมน
ในหมู่บ้าน 
2.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา  

-วางท่อเมน PVC Ø 2 
นิ้ว ยาว 2,200 ม. 

134,750 134,750 134,750 134,750 134,750 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.มีท่อเมนใหม่ไว้
ใช้ในหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

16 โครงการขุดลอก
ตะกอนลำเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ 2 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร 

- ขุดลอกตะกอน 
ลำเหมือง ยาว 500 ม.  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 จำนวนแห่ง
ในการขุดลอก 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
2.มีน้ำใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 2 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าที่อยู่อาศัย 

-ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 
1,2,6 ,7 และหมู่ที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ความยาวใน
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.มไีฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ทต. 
บ้านสาง 

18 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.หมู่ที่ 3 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อซ่อมแซมผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อให้การสัญจร
ไปมาบนท้องถนนมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

- เทคอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

611,100 611,100 611,100 611,100 611,100 1. ความยาวใน
การปรับปรุง 

1.มผีิวจราจรดีขึ้น 
2.การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ 3     
ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล. Ø 1.20 ม.  
ยาว 100.00 ม.พร้อมบ่อ
พัก จำนวน 5 บ่อ 

874,500 874,500 874,500 874,500 874,500 1.จำนวนแห่ง
ในการวางท่อ 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
-มีผิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่  
3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อแก้ไขปญัหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ฝาปิด คสล.กว้าง 
0.30 ม. ยาว 145 ม. 

406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 1.จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
-มีผิวจราจรกว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

21 โครงการปรับปรุงท่อ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  
3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำประปาใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
ภายในหมู่บ้าน  

- ขุดดินฝังท่อประปา
หมู่บ้าน ยาว 115 ม. 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 1.จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
ภายในหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

22  โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน
รอบริมกว๊านพะเยา  
หมู่ที่ 3 ต.บ้านสาง  

1.เพื่อให้ได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

-ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนรอบริมกว๊าน
พะเยา  จำนวน  18 จุด 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 1 จำนวนจุดใน
การติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายร่อง
ข่อย หมู่ที่ 3 ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.ยาว 
800 ม. หนา 0.15 ม. 

407,400 407,400 407,400 407,400 407,400 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

24 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคสล. สาย
หลังบ้านลุงทน หมู่ที่ 
3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อกำจัดวัชพืช
ให้หมดไป 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. กว้าง 2.00 ม.  
ยาว 500 ม. 

467,000 467,000 467,000 467,000 467,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. การระบายน้ำ
มีความสะดวก
มากขึ้น 
2.สามารถกำจดั
วัชพืชให้หมดไป 

ทต. 
บ้านสาง 

25 โครงการก่อสร้าง
อาคารพักศพสสุาน
บ้านสันเวียงใหม่ หมู่
ที่ 3,4 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อสร้างที่พักศพ
ไว้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
2.เพื่อพัฒนาสสุานให้
มีความมั่นคง 
สวยงาม 

-ก่อสร้างอาคารพักศพ 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.มีอาคารพัก
ศพไว้ประกอบ
พิธีกรรมทาง
สาสนา 
2.สสุานมีความ 
มั่นคง สวยงาม 

ทต. 
บ้านสาง 

26 โครงการติดตั้งโคมไฟ  
ส่องสว่าง ซอย 1   
หมู่ที่ 3  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
ยามค่ำคืน 

- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
จำนวน 5 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จำนวนจุดใน
การติดตั้ง 

1. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก ซอย 
3,ซอย 4 หมู่ที่ 3  
ต.บ้านสาง 

1. เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหด้ีขึ้น 
2.เพื่อความปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

- ปรับปรุงถนน
หินคลุก กว้าง 
3.50 ม. ยาว 
30.00 ม. 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 1.ความ
ยาวของ
ถนนในการ
ปรับปรุง 

1. มีผิวจราจรดีขึ้น 
2. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

28 โครงการรื้อถอน 
ยุ้งฉาง หมู่ที่ 3     
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อรื้อถอนของเดิม
แล้วสรา้งอาคารใหม ่
2.เพื่อขยายศาลา
ประชาคม 

- รื้อถอนยุ้งฉาง  
จำนวน 1 หลัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีพื้นท่ีสร้าง
อาคารใหม ่
2.ศาลาประชาคม       
มีพื้นท่ีกว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

29 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค 
หมู่ที่ 3 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขตประปา
ให้ท่ัวถึง 
2.เพื่อให้ประชาชน    
มีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

- ขยายเขต
ประปาส่วน
ภูมิภาค จำนวน 
1 จุด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 จำนวน
จุดในการ
ขยายเขต
ประปา 

1.ประชาชนมีน้ำ 
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 
 
 

โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมภิาค   
หมู่ที่ 4 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน     
มีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมภิาค 
จำนวน 1 แห่ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.ประชาชนมี
น้ำใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

31 โครงการปรับปรุงท่อ
เมนระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเปลี่ยนท่อเมน
ของระบบประปา
หมู่บ้านให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ
2.เพื่อขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน 

-วางท่อเมน PVC  
Ø 2 นิ้ว ยาว 
4,910 ม. 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1.มีท่อเมน
ใหม่ไว้ใช้งาน
ได้ตามปกต ิ
2.ประชาชนมี
น้ำประปาใช้ใน
หมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาย 
ม.4 – ม.5 ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ำคืน
และเกดิความ
ปลอดภัย 

-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ จำนวน 
8 จุด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 จำนวน
จุดในการ
ติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ยามค่ำคืนและเกดิ 
ความปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

33 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
ฝาปิด คสล. หมู่ที่ 
4 ตำบลบ้านสาง 
 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

- ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.ฝาปิด คสล. 
กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 435 ม. 

1,201,000 1,201,000 1,201,000 1,201,000 1,201,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการระบาย 
น้ำท่ีดีและป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 
 

ทต. 
บ้านสาง 

34 
 
 

โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงศาลา 
อเนกประสงค์ให้มี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมร่วมกันและ
ให้บริการประชาชน 

- ติดตั้งฝ้าเพดาน/
ก่อสร้างห้องน้ำ 
ปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ 
กว้าง 5 ม.ยาว 24 ม.  

145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1.มีศาลาอเนกประสงค์  
ไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันและให้บริการ
ประชาชน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขุดลอก       
ลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 4      
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อกำจัดวัชพืชและ  
มีน้ำใช้ที่สะอาดมากข้ึน 
2.เพื่อขุดลอกตะกอน
ดินในลำเหมือง และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำท่ีตื้นเขิน
การระบายน้ำดีขึ้น 

-ขุดลอกลำเหมือง 
ขนาดกว้าง1.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 จำนวนแห่ง
ในการขุดลอก 

1.สามารถกำจดั
วัชพืชและมีน้ำใช้ที่
สะอาดมากขึ้น 
2.สามารถขุดลอก
ตะกอนดินในลำ
เหมือง และฟื้นฟู
แหล่งน้ำท่ีตื้นเขิน 
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

36 โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์
ขยายเสยีงเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
แก่ประชาชน 

-ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 1 แห่ง 
  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.มีอุปกรณ์ขยาย
เสียงเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 
 
 

โครงการขยายเขต
จำหน่ายน้ำประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน       
มีน้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

-วางท่อเมนต์ PVC       
Ø 4 นิ้ว ยาว 3,100 
ม.  

975,000 975,000 975,000 975,000 975,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

38 โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ คสล. 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. ขนาด
ปากกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 590 ม. (สาย
ดงชัย) 

1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1,652,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
 

ทต. 
บ้านสาง 

39 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประกอบพิธี
สุสานสันป่าค่าง  
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นศาลา
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
 

-ก่อสร้างศาลา คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 16.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีศาลา
ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

ทต. 
บ้านสาง 

40 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หมู่ที่ 5   
ถึงหมู่ที่ 8 ต.บ้าน
สางเชื่อม หมู่ที่ 4 
ตำบลสันป่าม่วง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2.เพื่อขยายผิว
จราจรให้กว้างขึ้น 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 ม.ยาว 
1,300 ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.
ยาว 1,150 ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2.ผิวจราจร 
กว้างขวางขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สาย 
หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 7   
ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อปรับปรุงผิวจราจร
ให้ดีขึ้น 
2.เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตร  

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 
1,340 ม. (เรียบ
ร่องสาง) 
 

2,729,580 2,729,580 2,729,580 2,729,580 2,729,580 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มผีิวจราจรที่ดีขึ้น 
2.มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

42 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ พร้อม
บ่อพัก หมู่ที่ 5    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 
2.เพื่อขยายผิวจราจรให้
กว้างขึ้น 

-วางท่อ คสล. Ø 
ขนาด0.60 ม. พร้อม
บ่อพัก 10 บ่อ ความ
ยาวรวม 100 ม. 

344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.สามารถระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
ได้ด ี
-มีผิวจราจรที่กว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

43 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย
คลองโป่ง หมู่ที่ 5 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร  
ไปมา 
2.เพื่อปรับปรุงผิวจราจร 
ให้กว้างขึ้น 

-ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว  
216  ม. 

499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ปรับปรุง 

1. ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 
-มีผิวจราจรที่ดีขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการขุดลอก  
ลำเหมืองสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อฟ้ืนฟูลำเหมืองที่
ตื้นเขินให้สามารถกัก
เก็บน้ำไว้ใช้และการ
ระบายน้ำดีขึ้น 
2.เพื่อกำจัดวัชพืชและ
มีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาด
มากขึ้น 

- ขุดลอกลำเหมือง 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500 ม. 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ขุดลอก 

1.สามารถกักเก็บ 
น้ำไว้ใช้ในการ 
เกษตรและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 
 

ทต. 
บ้านสาง 

45 โครงการก่อสร้าง
ฝายดินซเีมนต์ หมู่
ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อชะลอน้ำและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 
 

-ก่อสร้างฝายดิน
ซีเมนต์ ขนาดสัน
ฝายยาว 10 ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.สามารถชะลอ
ความแรงของ
กระแสน้ำและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 

46 โครงการก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่ง 
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

 1.เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ
ตลิ่งพัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  

-ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ยาว   
50 ม.  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1.ความยาว
ของเขื่อนที่
ก่อสร้าง 

1.สามารถป้องกัน
น้ำเซาะตลิ่งพังได ้

ทต. 
บ้านสาง 

47 โครงการจดัซื้อ
เครื่องสูบน้ำด้วย
พลังงานไฟฟ้า หมู่
ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อสูบน้ำใช้จาก
กว๊านพะเยาสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อส่งเสรมิเกษตรกร
ปลูกข้าวนอกฤดูกาล 

-จัดซื้อเครื่องสูบนำ้
ด้วยพลังงานไฟฟ้า 
ขนาด 160 
กิโลวัตต ์

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จำนวน
เครื่องในการ
จัดซื้อ 

1. มีน้ำใช้ในการ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.ประชาชน
สามารถปลูกข้าว
นอกฤดูกาลได้  

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

48 โครงการขยายเขต
จำหน่ายไฟฟ้าสู่  
พื้นที่การเกษตร    
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อขยายเขต
บริการไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อให้ประชาชนได้ 
รับความปลอดภยัใน 
การสญัจรไปมา    

-ขยายเขตจำหนา่ย
ไฟฟ้า ยาว  650 ม.  

162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 ความยาวใน
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.สามารถขยาย
เขตบริการไฟฟ้า 
สู่พื้นที่
การเกษตร 
2.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

49 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสายทุ่ง
ใหม่ หมู่ท่ี 5    ต.
บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมา ได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั 

-ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
1,070 ม. 

497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 ความยาวของ
ถนนท่ีปรับปรุง 

1.สามารถ
ปรับปรุงผิว
จราจรให้
สามารถสัญจร    
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

50 โครงการก่อสร้าง
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร    
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ตากผลผลิตทางการ
เกษตรร่วมกันให้แก่
ประชาชน 

-ก่อสร้างลานคสล. 
กว้าง 20 ม. ยาว    
35 ม. หนา 0.15 ม.  

407,400 407,400 407,400 407,400 407,400 จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.ประชาชนมี
ลานตากผลผลติ
ทางการเกษตร 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

51 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ต.บ้านสาง 

 1.เพื่อใช้เป็นลานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน 
 2.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี 
ออกกำลังกาย  

-ก่อสร้างลานกีฬา 
คสล. กว้าง 15 ม.  
ยาว 20 ม. หนา  
0.15 ม.  

174,600 174,600 174,600 174,600 174,600 1 จำนวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.มลีานกีฬา
ประจำหมู่บ้าน 
2.มสีถานท่ีออก
กำลังกายเพิ่มขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

52 

 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ แบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ 6    
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ แบบมีฝาปดิ คสล. 
ปากกว้าง 0.30 ม.   
ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
ม. ยาว 1,000 ม.  

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 1 จำนวนแห่ง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได ้
-มีผิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

53 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หมู่ที่  6 
เชื่อมหมู่ที่ 7         
ต.บ้านสาง 

 1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถสญัจร
ไปมา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย  

-ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 220 ม.  
หนา 0.15 ม. 

448,140 448,140 448,140 448,140 448,140 1 ระยะทาง
ในการ
ก่อสร้าง 

1.การสัญจรไปมา 
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

54 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้มีสภาพ
ดีขึ้นเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

-ปรับปรุงอาคาร 
ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 16.00 ม. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จำนวนแห่ง
ในการ
ปรับปรุง 

1.สามารถปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสงค์ให้มี
สภาพดีขึ้นเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

55 โครงการขุดลอก 
ลำเหมืองเก๊า  
หมู่ที่ 6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อฟ้ืนฟูลำเหมือง
ที่ตื้นเขินให้สามารถ
กักเก็บน้ำไว้ใช้และ
การระบายน้ำดีขึ้น  

-ขุดลอกลำเหมืองเก๊า  
ขนาดปากกว้าง 4.00ม. 
ยาว 800 ม. 

19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 1.จำนวนแห่ง
ในการขุดลอก 

1.ลำเหมือง
สามารถเก็บกักน้ำ
ได้มากขึ้น 
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ทต. 
บ้านสาง 

56 

 

 

โครงการขุดเจาะบ่อ
น้ำบาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที ่
 6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

- เจาะบ่อน้ำบาดาลระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน 1 บ่อ 

522,000 522,000 522,000 522,000 522,000 1 จำนวนบ่อใน
การขุดเจาะ 

1.มีแหล่งน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ทต. 
บ้านสาง 

57 โครงการซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ำ       
ลำเหมืองเก๊า หมู่ที่ 
6 ต.บ้านสาง 

 

 1.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ 
ในการอุปโภคบริโภค
และน้ำเพื่อการเกษตร 
 

- ซ่อมแซมฝาย คสล. 
จำนวน 3 แห่ง 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จำนวนแห่ง 
ในการซ่อมแซม 

1.สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
และน้ำเพ่ือ
การเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

58 โครงการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลพ้ืนท่ี
การเกษตรระบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ท่ี 
6 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชนมี 
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 

-เจาะบ่อน้ำบาดาลระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ PVC 
ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 
120 ม.  

1,566,000 1,566,000 1,566,000 1,566,000 1,566,000 จำนวนแห่งใน
การขุดเจาะ 

1.ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

59 

 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้คสล. 
บ้านง้ิวเหนือ 
หมู่ที่ 7  

1.เพื่อให้มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิวจราจร  
ให้กว้างขึ้น 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. กว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
90 ม.  

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

60 โครงการก่อสร้าง
โรงงานอัดปุ๋ย
อินทรีย์ หมู่ที่ 7   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อผลิตปุย๋อัดเมด็
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
 2.เพื่อสร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้างโรงงานปุ๋ย
อัดเม็ด กว้าง 5 ม.    
ยาว 10 ม.  
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีโรงงานปุ๋ย
อัดเม็ดและสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต 
2.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

61 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าถนน สาย 
1193 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาบน
ท้องถนน 

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน 
จำนวน 25 ต้น 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1 จำนวนต้น
ในการติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมาบน
ท้องถนน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

62 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
8  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ 
กว้าง 0.30 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 180 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก กว้าง 
0.20 ม. ลึก 0.50 ม. 
ยาว 160 ม.  

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก กว้าง 
0.20 ม. ลึก 0.50 
ม. ยาว 50 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

- ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. แบบมีฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 
กว้าง 0.20 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 60 ม.  

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

66 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 8  ต.บ้าน
สาง 

1.เพื่อปรับปรุง
ผิวจราจรให้ดีขึ้น 
2.เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
120 ม.หนา 0.15 ม. 
 

279,360 279,360 279,360 279,360 279,360 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.มผีิวจราจรที่ดีขึ้น 
2.มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 
8 ต.บ้านสาง 

 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณ
เก็บกักน้ำประปา
หมู่บ้าน 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบรโิภค 

-ก่อสร้างถังเก็บกัก
น้ำประปา  ขนาด 
12 ลบ.ม. จำนวน 
1 แห่ง 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  
 
 
 

1.มีถังเก็บกักน้ำ  
ประปาไว้ใช้ใน
หมู่บ้าน 
2.ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

68 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว
จราจร 

- ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.30 ม.   
ลึก 0.50 ม. ยาว 
192 ม. ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

768,000 768,000 768,000 768,000 768,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้   
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

69 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

- ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
กว้าง 0.20 ม.   
ลึก 0.50 ม.     
ยาว 36 ม. ฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังได้  
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

70 โครงการติดตั้งโคม
ไฟปฏิมากรรม
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
8  ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา
บนท้องถนน 

- ติดตั้งโคมไฟ
ประตมิากรรม จำนวน 
70 จดุ  

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 1 จำนวนแห่ง
ในการติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสญัจรไปมา
บนท้องถนน 

ทต. 

บ้านสาง 

71 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย หมู่
ที่ 5 - 8  ต.บ้าน
สาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย  

-ปรับปรุงถนนคสล. 
กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,150 ม.  
 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1.การสัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย 

ทต. 
บ้านสาง 

72 

 

 

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสาย
ห้วยครกสายเหนือ 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงถนน 
หินคลุกสู่พื้นที่
การเกษตร 
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางท่องเที่ยว
ดอยหนอก 

-ปรับปรุงถนนหิน
คลุก กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา
ไม่น้อยกว่า 0.15 ม. 

657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาสู่พื้นที่
การเกษตรและ
เส้นทางทอ่งเที่ยว
ดอยหนอก 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายวัง
แปดแถบ หมู่ที่ 9    
ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อปรับปรุง
ถนนภายใน
หมู่บ้านให้
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
120 ม. 

279,360 279,360 279,360 279,360 279,360 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

74 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายข้าง
ยุ้งฉาง  หมู่ที่ 9 ต.
บ้านสาง 

 

 1.เพื่อปรับปรุง
ถนนภายใน
หมู่บ้านให้
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 
380 ม.หนา 0.15 ม. 

663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1. ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 

บ้านสาง 

75 

 

 

โครงการก่อสร้างราง 
ส่งน้ำสู่พื้นท่ีการเกษตร
สายต้นแหลง หมู่ที่ 9 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

- ก่อสร้างรางส่งส่งน้ำ
คอนกรีต ขนาด
ปากกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 1,360 ม. 

1,057,400 1,057,400 1,057,400 1,057,400 1,057,400 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง  

1.ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต. 

บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

76 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.   
บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิคสล.
ขนาดปากกว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
300 ม.  

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 1 จำนวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 
2.มผีิวจราจรกว้าง
ขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

77 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายภายใน
หมู่บ้านม่อนแก้ว     
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อปรับปรุง
ผิวจราจรให้
สามารถสัญจร
ไปมา ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,500 ม. หนา 0.15 
ม. 

5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

78 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกสายแม่
พาด หมู่ท่ี 9       
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมา ได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ปรับปรุงถนนหินคลุก 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
8,000 ม.หนา 0.15 ม. 

3,504,000 3,504,000 3,504,000 3,504,000 3,504,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1. ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

79 

 

 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้
ภายในหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 
 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. แบบมีฝาปดิ 
คสล.ขนาดปากกว้าง 
0.30 ม.ยาว 800 ม.  
 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.มผีิวจราจร
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 

80 

 

 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.  
สายร่องสาง หมู่ที่ 9 
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง 
2.เพื่อขยายผิว  
จราจร 

-ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ขนาดปากกว้าง 
0.30 ม. ยาว 1,500 ม.  

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.มผีิวจราจร
กว้างขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

81 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก สาย
ห้วยครกสายใต้   
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 

 1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรใหส้ามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

-ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. 

438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 1 ความยาว
ของถนนท่ี
ปรับปรุง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ทต. 
บ้านสาง 

82 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านม่อน
แก้วหมู่ที่ 9  ต.บ้าน
สาง 

1.เพื่อให้ประชาชน   
มีน้ำไว้ใช้ในการ  
เกษตรอย่างเพียงพอ 

-ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ
กรุ PVC ขนาด Ø 6 นิ้ว 
ความลึก 120 ม. 
จำนวน 4 บ่อ 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1.จำนวนบ่อ
ที่ขุดเจาะ 

1.ประชาชนมี 
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

83 โครงการปรับปรุง
อาคารเก็บของ
ประจำหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 
 
 

1.เพื่อขยายพื้นท่ี
เก็บของวัสดุต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุง
อาคารเก็บของ
ประจำหมู่บ้านให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

- ปรับปรุงอาคารเก็บ 
ของ ขนาด 44 ตร.ม. 

416,000 416,000 416,000 416,000 416,000 1 จำนวน
หลังที่
ปรับปรุง 

1.มีพื้นท่ีเก็บ
ของและวัสดุ
ต่างๆเพิ่มขึ้น 
2.สามารถ
ปรับปรุงอาคาร
เก็บของประจำ
หมู่บ้านให้
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

84 

 

 

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ฝึกอาชีพประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9     
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นศูนย์
ฝึกอาชีพประจำ
หมู่บ้าน 
2.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้างอาคาร กว้าง 
6.00 ม. ยาว 12.00 
ม. สูง 3.50 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 จำนวน
แห่งในการ
ก่อสร้าง 

1.มีศูนยฝ์ึก
อาชีพประจำ
หมู่บ้าน 
2.มสีถานท่ีจัด
ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน 

ทต. 
บ้านสาง 

85 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ถนนสายบ้านม่อน
แก้ว-วัดอนาลโย หมู่ที่ 
9  ต.บ้านสาง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 
บนท้องถนน 

- ติดตั้งโคมไฟถนน 
จำนวน 65 จดุ 

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 1.จำนวนจุด
ที่ติดตั้ง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาบน
ท้องถนน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

86 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
9 ต.บ้านสาง 
 
 

1.เพื่อให้มีระบบ
การระบายน้ำที่ดี
และป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อเปลี่ยนท่อ
จากเดิมใหม้ี
ขนาดใหญ่ขึ้น 

- วางท่อระบายน้ำ คสล. 
Ø 0.80 ม. จำนวน 3 
ท่อน 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 1 จำนวนแห่งใน
การวางท่อ 

1.มีระบบการ
ระบายน้ำทีด่ีและ
สามารถป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

ทต. 
บ้านสาง 

87 

 

 

โครงการปรับปรุงถัง
เก็บน้ำประจำหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อเพิ่มปริมาณ
เก็บกักน้ำประปา
หมู่บ้าน 
2.เพื่อแก้ไขปญัหา
การขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบรโิภค 

- ปรับปรุงถังเก็บน้ำ
ประจำหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 2.00 ม. ยาว 
6.00 ม. สูง 1.80 ม.  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1. มีถังเก็บกักน้ำ  
ประปาไว้ใช้ใน
หมู่บ้าน 
-ประชาชนมีน้ำ
ใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต. 
บ้านสาง 

88 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน หมู่ที่ 9  
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดินประจำ
หมู่บ้าน 

2.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ปรับปรุงอาคารศูนย์
เรียนรู้ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1. มีศูนยเ์รียนรู้
เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

89 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน  

1.เพื่อปรับปรุง
ศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
2.เพื่อให้มีอาคาร
ที่ปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

- ปรับปรุงศาลาประชาคม 
โดยเปลี่ยนหลังคา จำนวน 
300 ตร.ม.และฝา้เพดาน 
จำนวน 250 ตร.ม.  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.จำนวนหลังที่
ปรับปรุง 

1.ศาลาประชาคม
ประจำหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ
2.มีอาคารที่
ปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

ทต. 
บ้านสาง 

90 
 
 

โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 3   
ต.บ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตใหม้สีภาพ
ทีด่ีขึ้น 
2.เพื่อให้การ
สัญจรไปมาบน
ท้องถนนมีความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 

- ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม.หนา 0.05 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,400 ม. จำนวน 1 สาย 
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบล  
บ้านสาง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1. ความยาวใน
การปรับปรุง 

1.มผีิวจราจรดีขึ้น 
2.การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต. 
บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง  
อาคารอเนกประสงค ์
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสาง 

1.เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ไวใ้ช้ใน  
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

- ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ จำนวน   
1 หลัง ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 16.00 
ม. สูง 3.50 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.มีอาคาร
อเนกประสงค์ไวช้้
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต. 
บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 155 - 

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

4.1  แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลบ้านสาง
ให้มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้  

- สนับสนุน        
ปีละ 1 ครั้ง
จำนวน  9 
หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  

 

100,000  

 

100,000  

 

100,000  

 

1. จำนวน
หมู่บ้านใน
การสนับสนุน 

1.กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลบ้านสาง 
มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้

ทต.บ้านสาง     
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4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการจดัซื้อ
กระจกทางโค้งใน
หมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชน  
ได้รับความปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

- จัดซื้อกระจกทางโค้ง 
ในหมู่บ้าน จำนวน       
9 หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนหมูบ่้าน
ในการจัดซื้อ 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน   
การสญัจรไปมา 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัซื้อกล้อง
วงจรปิด ( CCTV)   
ภายในหมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

- จัดซื้อกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน          
( CCTV)   จำนวน      
5 แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่งใน
การจัดซื้อ 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน   
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการอบรมการ
ขับข่ีอย่างปลอดภัย
ด้านการจราจร 

1.เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการขับขี่
อย่างปลอดภัย 

- จัดอบรม จำนวน    
1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการ 
ขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

 

 

 

 



- 157 - 

4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยแก่ผู้
ยากไร ้

1.เพื่อซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยแก่ผู้ยากไร้ให้มี
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

- ซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยแก่ผู้ยากไร้   
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนหลัง
ในการ
ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัย
แก่ผู้ยากไร ้

1.สามารถ
ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัย
แก่ผู้ยากไร้ให้มี
คุณภาพชีวิต
และความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

 

4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
การประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง 
2.จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนครั้งใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุน 
2.จำนวนผูเ้ข้ารับ
การอบรม 

1. ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นใน
การประกอบ
อาชีพเสริมใน
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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4.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1 โครงการทำบญุการวะ
พระอุบาลีคณุูปมาจารย ์

1.เพื่อแสดงออก 
ถึงความเคารพและ
สืบสานประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

- จัดกิจกรรมทำบุญ 
ทุกวันท่ี 11  
กรกฎาคมของทุกป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ได้แสดงออก
ถึงความเคารพ
และสบืสาน
ประเพณีให้    
คงอยู่สืบไป 

ทต.         
บ้านสาง 

2 โครงการสนับสนุน
ดนตรีพื้นเมืองแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

- สนับสนุน จำนวน 
5 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การสนับสนุน 

1.สามารถสืบ
สานวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.         
บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5.....ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
บ่อบำบัดน้ำเสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
หมู่บ้าน 

- ก่อสร้าง จำนวน     
1 แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียจาก
โรงงานปลาส้ม 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัอบรม
การคัดแยกขยะ
แบบครบวงจร  

1.เพื่อคัดแยกขยะและ
ลดปัญหาขยะในตำบล
และแก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจากการนำ
ขยะรีไซเคลิไปจำหน่าย 
3.เพื่อจำกัดแหล่งเพาะ
เชื้อโรคเพื่อให้ประชาชน  
มีสุขภาพอนามยัและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

- จัดอบรม จำนวน    
1 ครั้ง 

 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม  

  

1.สามารถลดปญัหา
ขยะในตำบลและ
แก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.สามารถจดัระบบ
คัดแยกขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.ประชาชนมีรายได้
เสรมิจากการนำขยะ
รีไซเคิลไปจำหน่าย 

ทต.บ้านสาง 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. โครงการปรับปรุง
หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน 

1.เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านให้สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติและ
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน   
ได้อย่างท่ัวถึง 

- ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 5 แห่ง 

250,000  250,000  250,000  250,000  250,000 1.จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและ
ประชาชนไดร้ับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 

 


