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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       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) 

1)  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 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 

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)  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง   
       ของชุมชน    

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 15 825,000 

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 
3) ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.1  แผนงานการเกษตร 1 35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 5 175,000 

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 
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 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนน  
สู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก
ผาเกล็ดนาก 

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง  
ถนนสู่การท่องเที่ยว   
ให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

1.ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นระยะ 
5,000 เมตร จำนวน         
1  แห่ง 

1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1,500,000       1.จำนวนครั้ง
ในการพัฒนา 
/ ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. มีถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
และได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  
ในการสัญจร 

สนง. การท่องเที่ยว
และกีฬา/จังหวัด
พะเยา / สนง.
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม       
จ.พะเยา 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกนัตลิ่ง 

1.เพื่อป้องกันน้ำเซาะ
ตลิ่ง 

1.ก่อสร้าง จำนวน        
1 แห่ง   

25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       1.จำนวนจุด  
ที่ก่อสร้าง 
2. ความยาว
ของเขื่อนที่
สร้าง 

1.สามารถ
ป้องกันน้ำเซาะ
ตลิ่งพัง 

สนง. การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
พะเยา / สนง.
โยธาธกิารและฝัง
เมืองจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ 
คสล.บา้นสางใต้  หมู่ที่ 1  
ตำบลบ้านสาง เชื่อมบ้าน
เหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น 
(ร่องบวบ) 

เพื่อให้การระบายน้ำ
มีความสะดวก และ
สามารถส่งนำ้ไว้ใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างรางส่งน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
จำนวน 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
รางสง่น้ำคสล.  
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบาย
น้ำได้อย่าง
สะดวก และ
สามารถส่งน้ำไว้
ใช้ ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 
 

อบจ.พะเยา 

4 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8  
ตำบลบ้านสาง เช่ือม หมู่ที่ 
8  ตำบล สันป่าม่วง  อ.
เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาบนท้องถนนมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
จำนวน 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
ถนนลงหนิคลุก
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมท่อสูบและ
ป้ัมสูบน้ำ 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ในการ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ   

1. ดำเนินการ  จำนวน  
    9  หมู่บ้าน 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

1.จำนวน
หมู่บ้านในการ
ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

1.ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
และน้ำเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล เขต 1 
ลำปาง 

6 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรพร้อมสายดับ 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ำคืน
และเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพยีงพอ
และทั่วถึง 

1.ดำเนินการตดิตั้งระบบ
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรถนน
เลียบชายป่า ม.1,2,6,9
ฯลฯ  จำนวน  9 หมู่บ้าน
และเขตเช่ือมต่อตำบล  
บ้านสางบ้านตุ่นและ      
สันป่าม่วง  (สายวัดอนาล
โย) 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1,000,000      
 

1. จำนวน
หมู่บ้านที่ติดตั้ง 
ไฟฟ้า 
2.จำนวนจุดที่
ติดตั้ง 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

สำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในตำบล บ้านสาง  

1.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและการ
คมนาคมขนส่งสินค้าการ
ประมงไปยังเขตนอก
พืน้ท่ีได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย    
2.เพื่อปรับปรุงและขยาย
เส้นทางการคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้และขยาย
เส้นทางสู่พื้นที่ป่าและ
แหล่งท่องเที่ยว 

1.ปรับปรุงถนนในพื้นที ่
หมู่ที ่1 - 9   ขนาด
กว้าง 4 เมตร  ยาวรวม 
5,000 เมตร  
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

20,000,000 
 

ความยาว           
ของถนน ลาด
ยางท่ีก่อสร้าง/
ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม 
 

1.ประชาชนใน   
พื้นท่ีมีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและ    
การคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมง   
ไปยังเขตนอกพื้นท่ี 
ไดอ้ย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
2.สามารถปรับปรุง
และขยายเส้นทาง
การคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ 

อำเภอเมืองพะเยา     
/ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น                
/ อบจ.พะเยา       

8 โครงการปรับปรุง     
ผิวถนนลาดยางแอส
ฟิลท์ติกคอนกรีต 
 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย 

1.ดำเนินการปรับปรุง
ผิวถนนลาดยางแอส
ฟิลท์ติกคอนกรีต 
จำนวน 1 แห่ง ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว   
897 เมตร  ในพื้นที ่  
ม.1 ต.บา้นสางเชื่อม   
ม.9  ต.บ้านตุ่น 

1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1.ความยาว
ของผิว
ถนนลาดยาง
แอสฟิลท ์     
ติกคอนกรีต   
ที่ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาบน
ท้องถนน 

อำเภอเมืองพะเยา 
/ จ.พะเยา / อบจ.
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการติดตั้งไฟฟ้า   
แสงสว่าง 
 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสญัจรยามค่ำคืน
และเกดิความปลอดภยั 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

1.ดำเนินการตดิตั้งไฟฟ้า    
ในพ้ืนทีท่างหลวงสาย 1193 
ระหว่าง บ้านสันบัวบกเชื่อม 
บ้านง้ิว  หมูที่ 7 ตำบล    
บ้านสาง จำนวน  1  แห่ง 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

1. จำนวน
แห่งที่ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 
2.จำนวนจุด  
ที่ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

1.ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์นิใน
การเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

อำเภอเมือง
พะเยา /        
จ.พะเยา /    
อบจ.พะเยา 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่
ที่ 7 เรียบร่องสาง 
ตำบลบ้านสาง อ.เมือง 
จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 
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 

อำเภอเมือง  
พะเยา /                                     

/   จ.พะเยา /  
 อบจ.พะเยา 

 11 โครงการปรับปรุงถนน   
สู่พื้นที่การเกษตรสาย
ม่อนถ้ำ - ฮ่อมปันนาง 

1. เพื่อปรับปรุงถนน
ให้สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย 

1.ดำเนินงานปรับปรุงถนน 
จำนวน  1 แห่ง ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร     ความยาว 
1,200 เมตร ความหนา   
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
เกลี่ยแต่งราบ ในพ้ืนท่ีบ้าน
ม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน
สาง   

200,000      
 

200,000      
 
   
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

1.ความยาว
ในการ
ปรับปรุงถนน  

1. สามารถ
ปรับปรุงถนน
ให้สามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก 
และปลอดภัย 

    กองช่าง 
  ทต.บ้านสาง 
/ อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   12 โครงการปรับปรุง
ถนนสู่พื้นที่
การเกษตรสายโป่ง
อ้อ – จำผักหละ 

1. เพื่อปรับปรุงถนน
ให้สามารถสัญจรไป
มาได้อยา่งสะดวก 
และปลอดภัย 

1.ดำเนินงานปรับปรุงถนน 
จำนวน 1 แหง่ ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร    ความยาว 
1,900 เมตร ความหนา   
เฉลี่ย 0.15 เมตร ในพ้ืนท่ี
บ้านม่อนแกว้ หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านสาง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ความยาวใน
การปรับปรุง
ถนน  

1. สามารถ
ปรับปรุงถนนให้
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
ทต.บ้านสาง      
/ อบจ.พะเยา 
 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1...ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงาน..สร้างความเขม้แข็งของชุมชน... 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรูด้้านพลังงาน
ทดแทนและการใช้
พลังงานทดแทนอย่าง
ประหยดั 

1.เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงความสำคัญของการใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 
2.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยัดและถูกวิธี 

1.จัดอบรม จำนวน  
1 ครั้ง 
2.จัดทำสื่อเพื่อรณรงค์   
    จำนวน 1  ครั้ง 
3.จัดตั้งศูนย์  จำนวน  
    1 แห่ง 
 

2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     1. จำนวนครั้ง
ในการจัดตั้ง
ศูนย์ 

1.ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 
2.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการใช้พลังงานไฟฟ้า
อย่างประหยัด 

สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยทุธศาสตรพ์ัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แผนงาน..การเกษตร... 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ำห้วยครก 

1.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและ
น้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ         
ที่ตื้นเขินให้สามารถ     
กักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

1.ดำเนินการขุดลอก /
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอ่าง  
เก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1.จำนวนแห่ง  
ในการขุดลอก    
/ ปรับปรุง/
ซ่อมแซม   

1.สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 
2.สามารถกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

สำนักงาน
ชลประทาน 
จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 


