
    

ส่วนท่ี  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน       

กองช่าง ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

  

 2.ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาสังคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

  

แผนงานสาธารณสุข   
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

  

 3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร          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 

แผนงานการพาณิชย์   

      
      
      

 
 
 
 



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
       เทศบาลต าบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

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)  ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1.1  แผนงาน 

 
11 

 
14,928,000 

 
11 

 
3,700,000 

 
11 

 
3,700,000 

   
33 

 
22,328,000 

1.2  แผนงาน 15 10,750,000 15 9,950,000 15 7,830,000   45 28,530,000 
1.3  แผนงาน        3 100,000 3 2,026,000 3 50,000   9 2,176,000 
1.4  แผนงาน       12 910,000 12 910,000 12 910,000   36 2,730,000 

รวมทั้งสิ้น 41 26,688,000 41  41 16,586,000   123 12,490,000 
 
 
 
 
 
 



 
 ผ.07 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
       เทศบาลต าบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

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)  ด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  
1.1  แผนงาน 

 
11 

 
14,928,000 

 
11 

 
3,700,000 

 
11 

 
3,700,000 

   
33 

 
22,328,000 

1.2  แผนงาน 15 10,750,000 15 9,950,000 15 7,830,000   45 28,530,000 
1.3  แผนงาน        3 100,000 3 2,026,000 3 50,000   9 2,176,000 
1.4  แผนงาน       12 910,000 12 910,000 12 910,000   36 2,730,000 

รวมทั้งสิ้น 41 26,688,000 41  41 16,586,000   123 12,490,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

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) ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และ  
     วัฒนธรรม 
2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม   
       และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเกิด   
       ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลัก  
       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
7 

 
2,155,000 

 
7 

 
155,000 

 
7 

 
95,000 

   
21 

 
2,405,000 

2.2 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศลิปวัฒนธรรม   
       ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 570,000 9 570,000 9 570,000   27 1,710,000 

2.3 การส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพ่ือ  
       พัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 

18 2,470,000 18 1,520,000 18 520,000   54 4,510,000 

2.4 การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต  
       ของประชาชน 

15 790,000 15 770,000 15 720,000   45 2,280,000 

2.5 การส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการจัด  
      สวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อ  
      สร้างหลักประกันความมั่นคง 

10 11,640,000 10 11,640,000 10 11,640,000   30 34,920,000 

2.6  ส่งเสรมิบุคลากรภาครัฐ ประชาชน   
        ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกัน 
        ในประชาคมอาเซียน 

2 60,000 2 60,000 2 60,000   6 180,000 

รวม 61 17,685,000 61 14,715,000 61 13,605,000   183 46,005,000 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

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) 

3)  ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
      และสิ่งแวดล้อม 
3.1  อนุรักษ์  และการบริหารจัดการ  
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        เพื่อความยั่งยืน 

 
5 

 
375,000 

 
5 

 
405,000 

 
5 

 
405,000 

    

3.2 พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการ  
      ทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพ  
      สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 100,000 1 100,000 1 100,000     

3.3 แนวทางส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ  
      บุคลากรของอปท.เพื่อการสนับสนุน  
      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
      และสิ่งแวดล้อม        

3 3,000,000 3 3,000,000 3 3,000,000     

รวม 9 3,475,000 9 3,505,000 9 3,505,000     
4)  ด้านความมั่นคงและความสงบ  
      เรียบร้อย 
4.1  ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา   
       พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความ  
       ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

 
1 

 
20,000 

    

4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
        ภายในและตามแนวชายแดน 

2 50,000 2 50,000 2 50,000     

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

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) 

4.3 เสรมิสร้างความเขม้แข็งองค์กร  
       ประชาชน และพัฒนาศักยภาพ  
        ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ  
        ทรัพย์สิน 

8 760,000 8 340,000 8 320,000     

4.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 220,000 2 220,000 2 220,000     
รวม 13 1,050,000 13 630,000 13 610,000     

5)  ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการ  
      ตามหลักธรรมาภบิาล 
5.1 บริหารจดัการองค์กร ตามหลัก  
       ธรรมาภิบาล 

 
5 

 
310,000 

 
5 

 
410,000 

 
5 

 
310,000 

    

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเวที  
       เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ  
       ประชารัฐ 

2 25,000 2 25,000 2 25,000     

5.3 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และ  
บุคลากรเพื่อการบรหิารจดัการที่ด ี
และมีประสิทธิภาพ 

5 580,000 5 580,000 5 580,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี 

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) 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการ
การท างาน และพัฒนาศักยภาพ   

       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 540,000 6 540,000 6 540,000   18 1,620,000 

รวม 18 1,455,000 18 1,555,000 18 1,455,000   54 4,465,000 
รวมท้ังสิ้น 142 50,353,000 142 36,991,000 142 31,665,000   426 119,009,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           แบบ ผ.01 
 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

1. เพื่อจัดซื้อท่ีดิน
สาธารณะไว้ในการ
ก่อสร้างอาคารและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

1. จัดซื้อท่ีดินสาธารณะ
จ านวน  1  แห่ง 

300,000  
/ หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

- - - 1. จ านวนแห่ง ใน
การจัดซื้อ 

1 มีที่ดินสาธารณะ 
ใช้ในการท ากิจกรรม
ร่วมกันในหมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 
/หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง       
(งบนอก) 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
เครื่องกรองน้ าดื่ม
พร้อมอาคารผลติน้ า
ดื่ม 

1.เพื่อกักเก็บน้ าสะอาดไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัซื้อถัง    
กรองน้ า / เครื่องกรองน้ า
พร้อมอุปกรณ์และอาคาร 
ผลิตน้ าดื่ม จ านวน  3  
หมู่บ้าน 

300,000    
/ ทต. 

-  - - 1.  ความยาว
ของท่อส่งน้ า
ระบบประปา
หมู่บ้าน / ภเูขา 
ที่ก่อสร้าง  
 

1.มีน้ าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคและ
น้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 



 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและการ
คมนาคมขนส่งสินค้าการ
ประมงไปยังเขตนอกพ้ืนท่ี
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อปรับปรุงและขยาย
เส้นทางการคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้และขยาย
เส้นทางสู่พื้นที่ป่าและ
แหล่งท่องเที่ยว 

1.ก่อสร้างถนนลาดยางใน
พื้นที่หมู่ท่ี1-9  ขนาดกว้าง 
4 เมตรยาวรวม5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

7,500,000 
ทต../อบจ./  
อ.เมืองพะเยา 

 - - ความยาว           
ของถนนลาดยาง  
ที่ก่อสร้าง 
 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ถนนในการ
ติดต่อสื่อสารและ 
การคมนาคมขนส่ง
สินค้าการประมงไปยัง
เขตนอกพ้ืนท่ีได้  
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
2.สามารถปรับปรุง
และขยายเส้นทาง
การคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ 

ทต.บ้านสาง 
อบจ. / อ.เมือง
พะเยา/กรม
ส่งเสริมฯ 

2 โครงการติดตั้ง /ซ่อม
บ ารุง /ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง) 
พร้อมสายดับ 
 

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     
/ทต./กฟภ. 
 

200,000 
/ทต. /กฟภ. 

 
 
 

200,000 /
ทต./กฟภ. 

 

200,000 /
ทต./กฟภ. 

 

จ านวนหมู่บ้านที่
ติดตั้ง /ซ่อมแซม 
/ ขยายเขตไฟฟ้า 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ทต.บ้านสาง/
กฟภ. 

 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตี
เสรมิเหล็ก 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วใน
การสญัจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน 

1.ด าเนินการก่อสร้าง  กว้าง     
7 ม.ยาว 20 ม.จ านวน 1 
แห่ง 
 

2,000,000 
/ทต. 

 
 

2,000,000 
/ทต. 

 

2,000,000 
/ทต. 

 

2,000,000 
/ ทต. 

 

จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคม 

อบจ.พะเยา /
ทต.บ้านสาง 

4 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงถนนคสล.
พร้อมขยายผิวจราจร 
 

1.เพื่อก่อสร้าง /ปรับปรุง
ถนนให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และเพื่อให้การ
สัญจรไปมามีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยั 

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

500,000    
/ ทต. 

 

500,000/
ทต. 

 

500,000   
/ ทต. 

 

500,000   
/ ทต. 

 

ความยาวของ
ถนน คสล.ที่
ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 

1.ถนนได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง / 
ซ่อมแซมสามารถ
เดินทางสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
 

5 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงถนนบดอัด
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร
พร้อมวางท่อและขยาย
ไหล่ทาง 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ด าเนินการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวาง
ท่อระบายน้ าและขยาย ไหล่
ทาง จ านวน3 หมู่บ้านขนาด
กว้าง3 - 6 ม.ยาว รวม5,000 
ม. จ านวน  3  หมู่บ้าน 

300,000    
/ ทต. 

 

300,000 /
ทต. 

 

300,000 
/ ทต. 

300,000 
/ ทต. 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง     

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและรวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
ลงหินคลุกบดอัดแน่น 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ด าเนินการถมหินอดับด
แน่นถนน กว้าง 3-6 เมตร 
ยาวรวม4,000 เมตร และ
ถนนสายเกาะทราย,ถนนห้วย
ครกสายเหนือและใต้บ้าน
ม่อนแก้ว และหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ จ านวน 3 แห่ง 

500,000 
/ ทต. 

 
 

 
 

500,000 
/ ทต. 

 
 
 
 

 

500,000 
/ ทต. 

 

500,000 
/ ทต. 

 

1.ความยาวของ
ถนนท่ีลงหิน
คลุกบดอัดแน่น 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ทต.บ้านสาง 
/ อบจ.พะเยา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงผิวถนน      
ลาดยางแอสฟิลท์ติก 
คอนกรีต 
 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย 

1.ด าเนินการปรับปรุง
ถนนลาดยางจ านวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
897 เมตร ในพื้นที ่ม.1     
ต.บ้านสางเชื่อม ม.9        
ต.บ้านตุ่น 

1,828,000 
/ ทต. 

- - - 1.ความยาวของ
ถนนท่ีลาดยาง 
แอสฟิลท์ติก  
คอนกรีต 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาบนท้อง
ถนน 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 

8 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

1. เพื่อจัดให้มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน
และให้บริการประชาชน 

1. ก่อสร้างอาคารอเนก -   
ประสงค์ กว้าง 8  ม. ยาว   
16  ม. จ านวน 1 หลัง 

200,000  
/ทต. 

200,000 
/ทต. 

200,000   
/ทต. 

200,000   
/ทต. 

1.  จ านวนหลัง
ในการก่อสร้าง 

1 มีสถานท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรมและ
ให้บริการประชาชน  
ที่สะดวก 

ทต.บ้านสาง 

9 โครงการเทลาน
คอนกรีตอเนกประสงค ์

1. เพื่อก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตไว้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

1. ก่อสร้างเทลานคอนกรตี
อเนกประสงค์ในพื้นที่       
ฌาปนสถานบ้านสางใต้
จ านวน  1  แห่ง 

100,000  
/ทต. 

- - - 1. จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1 มีลานคอนกรีต
อเนกประสงค์เพื่อ          
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ในหมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการปรับปรุง / 
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 

1.เพื่อปรับปรุงและขยาย
เส้นทางการคมนาคมให้
สามารถเชื่อมต่อภายใน
หมู่บ้านและระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ และขยาย
เส้นทางสู่พื้นที่ป่าแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1.ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ถนนลาดยางในพ้ืนท่ีหมู่ที่   
1 - 9  ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 5,000 เมตรหนา 
0.15 เมตร 
 

1,500,000 
ทต./อบจ./    
อ.เมืองพะเยา 

- - - ความยาวของ
ถนนลาดยางท่ี
ปรับปรุง /
ซ่อมแซม 
 

1.สามารถปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
ขนส่งสินค้าไปยังเขต
นอกพ้ืนท่ีได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 
2.สามารถปรับปรุง
และขยายเส้นทาง
คมนาคมใหส้ามารถ
เชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นได้ 

ทต.บ้านสาง/อบจ. 
/ อ.เมืองพะเยา/
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 



 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงฝายต้นน้ า    
ล าธาร 

1.เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และกัก
เก็บน้ าไว้ใช้การอุปโภค
บริโภค ป้องกันน้ าท่วมขัง 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง / 
ซ่อมแซมฝาย เช่นฝายห้วย
วัด,ฝายเหมืองเก๊า ฯลฯ 
จ านวน  4  แห่ง  

1,800,000 /
ทต./อบจ. 

1,800,000/
ทต./อบจ. 

1,800,000 /
ทต./อบจ. 

1,800,000 /
ทต./อบจ. 

1.ความยาวของ
ถนนท่ีลงหิน
คลุกบดอัดแน่น 

1.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 

12 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมบ่อ
พักแบบมีฝาปิด 
 

1.เพื่อให้ทุกพื้นที่มีระบบ
การระบายน้ าที่ดีน้ าไม่
ท่วมขัง 
 

1.ด าเนินการวางท่อ 
ระบายน้ าคสล.พร้อมบ่อ  
พักแบบมีฝาปิดขนาดกว้าง  
1.50 ม.เป็นระยะ 1,200 
ม.จ านวน 4 หมู่บ้าน 

120,000   
/ ทต. 

/อบจ. 
 

120,000   
/ ทต. 

/อบจ. 
 

-  
 

-  
 

1.  ความยาว  
ของฝายในการ
ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอและสามารถ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ทต.บ้านสาง   /
อบจ. 

13 โครงการวางท่อส่งน้ า
ระบบประปาหมูบ่้าน / 
ภูเขา 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1.ด าเนินการ วางท่อเหล็ก 
/ พีวีซี ยาวรวม 3,000 ม.
จ านวน 3  แห่ง 

180,000 
/ ทต. 

180,000   
/ ทต. 

180,000 
/ ทต. 

180,000 
/ ทต. 

1.  ความยาว
ของท่อระบาย
น้ าท่ีก่อสร้าง 
 

1.การระบายน้ ามี
ความสะดวกรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขัง 
 

ทต.บ้านสาง 
/อบจ. 

 

14 โครงการขุดลอก/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ าห้วยครก 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและน้ า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ าท่ีตื้น
เขินให้สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

1.ด าเนินการขุดลอก /
ปรับปรุง / ซ่อมแซมอ่าง  
เก็บน้ า  จ านวน  3  แห่ง 

500,000 
/ทต. 

-        -        - 1.จ านวนเครื่อง
กรองน้ าดื่มที่
จัดซื้อ  
2.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง   

1.มีถังกรองน้ าหรือ
เครื่องกรอง
น้ าประปาอนามยัไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
ดาดล าเหมือง
คอนกรีต 

1.เพื่อระบายน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านใหม้ีความ
สะดวกขึ้น 
2. เพื่อส่งน้ าสู่พื้นที่
การเกษตร 
3.เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ  
4. เพื่อปรับปรุงดาดล า
เหมืองให้มีสภาพที่ใช้งาน
ได้ดี      

1.ด าเนินการก่อสร้าง 
จ านวน 4 แห่ง  สายย่า
ลาว,เกาะทราย,สายทุ่ง
ลอม สายต้นกอก,ทุ่งสาง,
บ้านม่อนแก้ว,ไสไ้ก่,
เหมืองใหม่ ฯลฯ ขนาด
ปากกว้าง 1.50 ม.ก้น
กว้าง  20 ซม.ลึก 70 ม. 
ยาว 5,000 ม. จ านวน    
3 แห่ง 

1,000,000
/ ทต. 

1,000,000
/ทต. 

1,000,000
/ทต. 

1,000,000/
ทต. 

1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง / 
ซ่อมแซมดาด
คอนกรีตล า
เหมือง 
 

1.สามารถแก้ไขปัญหา 
น้ าท่วมขังและการ 
ระบายน้ ามีความ  
สะดวกขึ้น 
2. สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เกษตรการมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ       

ทต.บ้านสาง 
 

16 โครงการจดัหาเครื่อง
ปั้มสูบน้ าบาดาล 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัหา   
    จ านวน 3 เครื่อง 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

1.จ านวนเครื่อง 
ปั๊มสูบน้ าบาดาลที่
จัดซื้อ 

1.ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการจดัหาเครื่อง
สูบน้ าพลังงานไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1.ด าเนินการจดัหา   
    จ านวน  4  เครื่อง 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

1.จ านวนเครื่อง 
สูบน้ าพลังงาน
ไฟฟ้าที่จัดซื้อ 

1.ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

18 โครงการก่อสร้าง / 
ซ่อมแซม / ปรับปรุง
ท่อระบายน้ า/ราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กแบบมฝีา
ปิดและแบบไมม่ีฝา
ปิดพร้อมบ่อพัก 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีและป้องกันน้ าท่วม
ขัง 
2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ า  
ท่วมขังและสามารถระบาย
น้ าได้อย่างสะดวก 

1.ก่อสร้าง / ซ่อมแซม / 
ปรับปรุงท่อ/รางระบาย 
น้ า กว้าง 0.30 ม. - 
0.50 ม.  ยาวรวม5,000 
ม.  ซอย  บ้านทุ่ง, ซอย
ต่างๆภายในหมู่บ้าน ฯลฯ  
จ านวน  3 หมู่บ้าน     

1,500,000
/ทต. 

1,500,000
/ทต. 

1,500,000
/ทต. 

1,500,000  
/ทต. 

1. ความยาวของ
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม 
เหล็กท่ีก่อสร้าง 
/ซ่อมแซม 
 
 

1.มีระบบการระบาย
น้ าท่ีดีสามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าท่วมขัง
และสามารถขยายผิว
จราจรให้กว้างและ
สะดวกในการสัญจรไป
มามากข้ึน 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 



 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
/ ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านและ
ประปาภเูขา 
 

1.เพื่อก่อสร้าง /ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม / ขยายเขต   
ระบบประปาหมูบ่้านและ
ประปาภเูขาให้ดีขึ้น 
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง /   
ซ่อมแซมท่อ/ขยายเขต   
วางท่อระบบประปา 
หมู่บ้านรวมถึงแท้งค์     
เก็บน้ า จ านวน  9  
หมู่บ้าน 
2. ขุดลอกบ่อน้ าแหล่งน้ า 
ดิบ จ านวน 9 แห่ง 
 

300,000  
/ทต. 

 

300,000  
/ทต. 

 

300,000  
/ทต. 

300,000  
/ทต. 

1.จ านวนหมูบ่้าน
ที่ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / 
ซ่อมแซม / ขยาย
เขตระบบประปา
หมู่บ้านและ
ประปาภเูขา 
2. จ านวนแห่ง
ในการขดุลอก
บ่อน้ า 

1.ระบบประปามสีภาพดี
ขึ้นและประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 

 

20 โครงการก่อสร้าง /
ซ่อมแซม ฝายน้ าล้น 
คสล.พร้อมประตู 
ระบายน้ า 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1. ด าเนินการ ก่อสรา้ง /
ซ่อมแซมฝายน้ าล้นคสล.
ความกว้าง 10 ม.สันฝาย           
สูง 1.00 ม. ผนังข้างสูง
2.50 ม.(แบบฝายน้ าล้น  
มข.2527) 

800,000 /
ทต. 

800,000 
/ทต. 

800,000 /
ทต. 

800,000    /
ทต. 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง / 
ซ่อมแซมฝายน้ า
ล้น คสล. 

1.ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง / 
อบจ.พะเยา 

21 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน / ก้ันน้ า 

1.เพื่อขยายเส้นทางสญัจร
ให้กว้างและเกิดความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
2.เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งเนื่องจากน้ ากัด 
เซาะ 

1. ด าเนินการก่อสร้าง           
พนัง คสล.จ านวน 3 แห่ง  

200,000 / 
ทต. 

200,000 
/ ทต. 

200,000 / 
ทต. 

200,000    / 
ทต. 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้างพนัง 
คสล.กั้นดิน / กั้น
น้ า 

1.สามารถขยายเส้นทาง
สัญจรให้  กว้างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 
2.สามารถป้องกันตลิ่ง
พังเนื่องจากน้ ากัดเซาะ 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา 

22 โครงการก่อสร้าง/ 
ปรับปรุงท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ าท่วม
ใช้เป็นทางระบายน้ าและ
ท าให้เส้นทางการคมนาคม 
มีความสะดวก รวดเร็ว 

1.ด าเนินการ  จ านวน           
   9  หมู่บ้าน 
 

500,000   
/ ทต. 

500,00
0 /ทต. 

500,000    
/ ทต. 

 

500,000    
/ ทต. 

 

1. จ านวนแห่งที่
ก่อสร้าง / 
ปรับปรุงท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

1.เส้นทางการคมนาคม
มีความสะดวก รวดเร็ว
และการระบายน้ าดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุง/ขยายเขตท่อ
เหล็กส่งน้ าพลังงาน    
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1. ด าเนินการ จ านวน  
    9 หมู่บ้าน  

2,000,000 
/ทต. 

2,000,000   
/ทต. 

- - 1.จ านวนแห่งในการ
ก่อสร้าง /ปรับปรุง    
/ขยายเขตท่อเหล็ก 
ส่งน้ าพลังงานไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

1. ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง /  
สนง.ชลประทาน  
จ.พะเยา 

24 โครงการวางท่อ
เหล็กส่งน้ าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ า
ท่วมขัง 
2.เพื่อให้การส่งน้ าไปสู่
พื้นทีก่ารเกษตรมีความ
สะดวกมากข้ึน 

1. ด าเนินการวางท่อ
เหล็ก จ านวน 3  แห่ง 
เป็นระยะ  5  กม.     

500,000 
/ทต. 

500,000    
/ทต. 

500,000    
/ทต. 

500,000    
/ทต. 

1.ความยาวในการวาง
ท่อเหล็ก 

1.สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.การส่งน้ าไปสู่พื้นที่
การเกษตรมีความ
สะดวกมากข้ึน 

ทต.บ้านสาง 

25 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมท่อดูด
และปั้มดูดน้ า 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ   

1. ด าเนินการ  จ านวน  
9  หมู่บ้าน 

1,000,000 
/ทต. 

1,000,000 
/ทต. 

1,000,000 
/ ทต. 

1,000,000 
/ ทต. 

1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการขดุเจาะบ่อ
บาดาล 

1.ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

26 โครงการขุดลอก /
ปรับปรุง / ซ่อมแซม
อ่างเก็บน้ าห้วยครก 

1.เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและน้ า
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ าท่ีตื้น
เขินให้สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ าดีขึ้น 

1.ด าเนินการขุดลอก /
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
อ่างเก็บน้ า  จ านวน    
3  แห่ง 

500,000 
/ทต. 

       -        -        - 1.จ านวนเครื่อง
กรองน้ าดื่มที่จัดซื้อ  
2.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง   

1.มีถังกรองน้ าหรือ
เครื่องกรอง
น้ าประปาอนามยัไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ / ลาน
ตากอเนกประสงค ์

1.เพื่อจัดใหม้ีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้านและมีสถานท่ีเก็บ
รักษาของใช้สาธารณะ
และมีพื้นท่ีใช้ประโยชน์
ร่วมกันภายในหมู่บ้าน 
2.เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้อยู่ใน
สภาพทีใ่ช้งานได้ด ี

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง  
จ านวน  3  แห่ง  

500,000/ 
ทต. 

500,000 / 
ทต. 

500,000 / 
ทต. 

500,000 / 
ทต. 

1.จ านวนแห่งที่
ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง 
 

1. มีสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้านและมีสถานท่ี
เก็บรักษาของใช้
สาธารณะและมีพื้นที่
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ภายในหมู่บ้าน 
2.สามารถปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้  
งานได้ด ี

ทต.บ้านสาง 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันก าจัดโรคพืช 
ที่เกิดจากเชื้อรา 

1.เพื่อให้ส่งเสรมิให้
เกษตรกรมีการผลติและ   
ใช้จุลินทรีย์ปรปักษ์         
ป้องกันและก าจัดโรคพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรม จ านวน  
1 ครั้ง 

20,000/ทต. - - - 1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

11.เกษตรกรมีการผลิต                                                                                    
      ใช้เชื้อจุลินทรีย์ป้อง  
กัน  กันศตัรูพืชได้อย่าง  
      ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง  / 
สนง.เกษตร
อ าเภอเมือง
พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ท้องถิ่น 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
การท าถ่านอัดแท่ง การ
เพาะเหด็ การเลี้ยงสตัว์ 
ประมง นวดแผนไทยฯลฯ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ทีจ่ าเป็น 
3 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพเสรมิ
และมรีายได้เพิ่มขึ้นและ
พัฒนาทักษะการผลิต
สินค้าให้มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน 

1.กลุ่มอาชีพเข้าร่วม 
โครงการจ านวน 9 หมู่บ้าน 
2.จัดอบรมส่งเสรมิอาชีพ   
    จ านวน 1  ครั้ง 
3. ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
เช่น เลี้ยงไก่ชน,จักสาน
ผักตบชวา เลีย้งปลาเลี้ยง
กบ,เลี้ยงโคเนื้อฯลฯ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน  
4.จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น 
เครื่องจักสานไมไ้ผ่,ไม้กวาด
ฯลฯ จ านวน 9 หมู่บ้าน 

40,000 / 
ทต. 

 

40,000   
/ ทต. 

 

40,000    
/ทต. 

 

40,000    
/ทต. 

 

1.จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
3. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

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

ทต.บ้านสาง 
 
 

3 โครงการจดัอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสินค้าของ
กลุ่มอาชีพให้ได้
มาตรฐาน 

1.เพื่อให้กลุม่อาชีพมี
ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเพื่อจ าหน่าย
และสามารถพัฒนาทักษะ
การผลิตดีขึ้น 

1.จัดอบรม และศึกษา     
ดูงาน จ านวน  15กลุ่ม 
 

60,000  
/ ทต. 

60,000  
/ ทต. 

60,000  
/ ทต. 

60,000  
/ ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม / 
ดูงาน 
 

1.กลุม่อาชีพ
สามารถน าความรู้
มาพัฒนาสินค้าให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 



 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว น้ า ป่า 
ภูเขาและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

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

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว    
   จ านวน  3  แห่ง 

50,000      
/ ทต. 

- 50,000      / 
ทต. 

50,000      / 
ทต. 

1.จ านวนแห่งใน
การพัฒนา /
ปรับปรุง 

1. แหล่งท่องเที่ยว 
มีศักยภาพและ
ได้รับการพัฒนาดี
ขึ้น 
2. มีผู้สนใจเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
เพิ่มขึ้นและมีระบบ
การให้บริการทีด่ ี

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

2. โครงการจดัท าแผนผัง
หมู่บ้าน 

1.เพื่อวางระบบแผนผัง 
ในหมู่บ้านให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1. จัดท าจ านวน 9หมู่บ้าน    50,000 
/ทต. 

- - - 1.  จ านวน
หมู่บ้านที่จัดท า
แผนผังหมู่บา้น 

1. มีแผนผังใน
หมู่บ้านที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

3. โครงการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ผาเกล็ดนาก 

1.เพื่อพัฒนาปรับปรุง  
ถนนสู่การท่องเที่ยวให้มี
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม 

1.ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว   
    จ านวน  1  ครั้ง   

       - 2,026,000 
ทต../สนง.
ท่องเที่ยวฯ   

- - 1.จ านวนครั้งใน
การพัฒนา / 
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. มีถนนเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว 
และได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยใน
การสญัจร 

ทต.บ้านสางสนง.
ท่องเที่ยว/จังหวัด
พะเยา / สนง.
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.
พะเยา 

4. โครงการจดัท าข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวต าบล 
บ้านสางให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

1. จัดท าจ านวน 1  ครั้ง 10,000 
/ทต. 

- - - 1. จ านวนครั้ง ที่
จัดท าข้อมูล 

1. สามารถ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลบ้าน
สางให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 



 
แผนงานการเกษตร     

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแปรรูปผล 
ผลิตทางการเกษตร 
และส่งเสรมิการตลาด 

1.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

1.ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ   
   จ านวน 10  กลุ่ม 

- 20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

1. จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีส่งเสริม 

1.ผลผลิตทาง
การเกษตรมี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาต ิ

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

1.จัดอบรม  จ านวน         
    30  คน 

30,000  
/ ทต. 

30,000  
/ ทต. 

30,000  
/ ทต. 

30,000  
/ ทต. 

1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกัน
และก าจดัโรคและ
แมลงศัตรูพืชแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมี
ความรู้ในการผลติ
สารป้องกันก าจัด
โรคและแมลง
ศัตรูพืชไว้ใช้เอง
อย่างปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตรอ าเภอ
เมืองพะเยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
อบรมการเกษตร
ผสมผสาน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิการเกษตรแบบ
พอเพียงและเป็นการลดราย 
จ่ายเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร 
2.เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ลดต้นทุนในการท า
การเกษตร 
3.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรลดค่าใช้จ่ายและ   
น าวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ท าอาหาร
สัตว์ปุ๋ยหมักได ้

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

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

1.ประชาชนมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่าย  
และสามารถลดต้นทุนการ
ผลิต 
2.เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย
ชีวภาพไว้ใช้เองและ
สามารถลดต้นทุนการผลติ 
3.สามารถแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร ลด
ค่าใช้จ่าย และน าวสัดุที่
เหลือใช้มาใช้ท าอาหารสตัว์
ปุ๋ยหมักได ้

ทต.บ้านสาง 
 
 

 

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 
/ ทต. 

10,000  
/ ทต. 

10,000  
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถผลติเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหนา่ยสู่
ท้องตลาด 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้
3. สามารถลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อ าเภอเมือง

พะเยา 

5 โครงการก่อสร้าง
โรงปุ๋ยชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิการผลติปุ๋ย
หมักและปุย๋ชีวภาพที่ถูกต้อง 
มีคุณภาพและปลอดภัย 

1.ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก 
จ านวน1 แห่ง(หมู่ที7่ ) 

100,000 
/ ทต. 

100,000 
/ ทต. 

100,000 
/ทต. 

 

100,000 
/ทต. 

1.จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 

1.เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย
หมักและปุย๋ชีวภาพได้อย่าง
มีคุณภาพและปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมและ
เพิ่มพูนความรู้แนวคดิ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. เพื่อส่งเสริมความรู้
แก่เกษตรกรใหม้ีความรู้
ด้านการเกษตร การ
ผลิตพืช พันธุ์พืชวิธีการ
ลดต้นทุน 
ผลิตพืช การรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการต่างๆ 
ในด้านการเกษตร         
3. เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
วิชาการ แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ระหว่าง 
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี 
ผู้น าชุมชน  และ
หน่วยงานต่าง ๆ   

1.จัดอบรมส่งเสรมิอาชีพ
การเกษตรแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ต าบลบ้านสาง 
จ านวน  1  ครั้ง 
2.ศึกษาดูงาน จ านวน   
1 ครั้ง 
 

50,000 /
ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000 
/ทต. 

50,000 
/ทต. 

1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1. เกษตรกรได้รับความรู้
เรื่องแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
น ามาปรับใช้ในการวางแผน
ประกอบอาชีพและ
ถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของ
ตนเองได ้
2 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 

 
 

 
 
 
 



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

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง / 
ปรับปรุงเสียงตามสาย
และหอกระจายข่าว 
ไรส้ายประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อติดตั้ง/ปรับปรุงหอ
กระจายข่าวไรส้ายระบบ
ดิจิตอลและปรับปรุงเสียง
ตามสายให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ 
2.เพื่อติดตั้งฮอนและ
ล าโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

1.ติดตั้งหอกระจายข่าว
ไรส้ายระบบดิจติอล  / 
ปรับปรุง จ านวน  9  
หมู่บ้าน 

820,000 
/ทต. 

- - - 1.จ านวน
หมู่บ้านที่ติดตั้ง 
/ ปรับปรุง 

1.หอกระจายข่าวใน
พื้นที่มีสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชนสามารถ
รับรู้ขอ้มลูข่าวสารได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการจดัอบรมการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

1.ด าเนินการจดัอบรม 
   จ านวน  9  หมู่บ้าน 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหา
ข้อมูลข่าสารที่ทันสมยั 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัหาวารสาร
และหนังสือพิมพ์ให้ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ 
ประจ าหมู่บ้าน 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

1.สนับสนุน จ านวน       
10  แห่ง 

60,000   
/ ทต. 

60,000  
/ ทต. 

60,000  
/ ทต. 

60,000  
/ ทต. 

1.จ านวนแห่งที่
สนับสนุน 

1. ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานการศึกษา    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กได้
แสดงออกในกิจกรรมที่
สร้างสรรคร์่วมกัน 

1.เด็ก นักเรียน จาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จ านวน 500  คน 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

1.จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เด็กไดร้ับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน    
ในการจัดกิจกรรม           
ที่สร้างสรรคร์่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล    
บ้านสาง 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรคจ์ัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

1.จัดกิจกรรม  จ านวน         
    1  ครั้ง 

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาตนเองมีความคดิ
ริเริม่สรา้งสรรค์และ
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการสนับสนุนวสัดุ
สื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนให้โรงเรียน / 
ศูนย์พัฒนาเด็กพัฒนา
เด็กเล็ก / ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

1.เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่เด็กให้ใฝรู่้
ศึกษาเล่าเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อ วัสดุ
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

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

100,000 
/ทต. 

100,000/
ทต. 

100,000/
ทต. 

100,000/
ทต. 

1.จ านวนแห่งใน
การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

1.เด็กมีขวัญก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
2.สามารถสนับสนุนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ที่ทันสมัยใช้อย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  

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

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  

 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล   
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขอนามยั  
ที่ดีปลอดภยัจากเชื้อโรค
ต่างๆ 
2.เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กให้สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

1. ด าเนินการปรับปรุง     
โรงอาหารจ านวน   1 แห่ง 

100,000 
/ทต. 

- - - 1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยัที่ดี
ปลอดภัยจากเชื้อโรค
ต่างๆ 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีโรงอาหารที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนักเรยีนทีด่้อย
โอกาส 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยใหเ้ด็กนักเรียน
ในการเดินทางไปโรงเรยีน 

1.จ้างเหมารถประจ าทาง   
    จ านวน  1  คัน 

100,000   
/ ทต. 

100,000 
/ทต. 

100,000/ 
ทต. 

100,000/ 
ทต. 

1.จ านวนคันใน
การจ้างเหมา 

1.สามารถอ านวย
ความสะดวกและเด็ก
ได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทางไป
โรงเรียน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

1.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 

1. จัดกิจกรรม จ านวน       
    1 ครั้ง 

10,000 / 
ทต. 

10,000  
/ ทต. 

10,000 / 
ทต. 

10,000 / 
ทต. 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.สามารถเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจติใจ 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการจดันิทรรศการ
รักการอ่าน 

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

1. จัดท าโครงการ 
    จ านวน 1 ครั้ง 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
หนังสือจัดกิจกรรมแข่งขัน
การอ่าน ฯลฯ จ านวน  1  
ครั้ง   

10,000 / 
ทต. 

10,000 / 
ทต. 

10,000 / 
ทต. 

10,000 / 
ทต. 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 
2. จ านวนครั้ง
ในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์  

1.สามารถปลูกฝังนสิัย
รักการอ่านและมี
พัฒนาการที่ดีให้แก่
เด็กเยาวชน ประชาชน
ต าบลบ้านสาง 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 
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โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะและวิสยัทัศน์ใน
การปฏิบัติงานให้แกผู่้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

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

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

 1.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถเพิม่พูน
ความรู้ทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานให้แก ่
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการ 
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
พื้นที ่

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 
2 เพื่อให้บุคลากรทางการ
ศึกษา คณะครูร.ร.ในเขต
พื้นที่ คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ สท. และผู้น า
ท้องถิ่นเห็นความส าคญั
ของการพัฒนาทาง
การศึกษาส าหรับเด็ก 
นักเรียน 

1 จัดอบรมและศึกษาดู
งาน  จ านวน 1 ครั้ง 
2.เด็กนักเรียนโรงเรียน 
ในเขตพื้นท่ี  จ านวน 2 
แห่ง 

100,000 
/ทต. 

100,000 
/ทต. 

100,000 /
ทต. 

100,00
0  /ทต. 

1.จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ในการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีไดม้าตรฐาน 
2 บุคลากรทางการ  
ศึกษา คณะครูร.ร.ใน   
เขตพื้นท่ีคณะกรรม    
การศูนย์ฯสท.และผู้น า
ท้องถิ่นเห็นความ    
ส าคัญของการพัฒนา  
ทางการศึกษาส าหรับ  
เด็กนักเรยีน 

ทต.บ้านสาง/
รร.ในเขต

พื้นที ่

11 โครงการจดัอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนต าบลบา้นสาง 
 

1.เพื่อให้เด็กเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการ  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1 จัดอบรม จ านวน  
    1 ครั้ง 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
2. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.เด็กเยาวชนมีความรู้
และทักษะในการใช้  
ชีวิตในสังคมได้อยา่ง    
มีความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ.พะเยา/
มูลนิธิพะเยา
เพื่อการพัฒนา
จังหวัดพะเยา 

 
 
 



 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 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 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

10,000 
/ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
การอบรม 
 

1. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ท า
กิจกรรมทีด่ีร่วมกัน 
และมสีัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อยละ
80มีความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้นเกี่ยววิธกีาร
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโตมี
พัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่โรงเรียน 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จ านวน  2  แห่ง 
 

300,000  
/ทต. 

 

300,000
/ ทต. 

 

300,000  
/ทต. 

 

300,000  
/ทต. 

 

1. จ านวนแห่งใน
การจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารทีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จ านวน  1  แห่ง 
 

200,000  
/ทต. 

 

200,000  
/ ทต. 

 

200,000    
/ทต. 

 

200,000    
/ทต. 

 

1. จ านวนแห่งใน
การจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารทีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรียน 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่   
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.จัดจา้งท าอาหาร
กลางวัน จ านวน  2  
แห่ง 
 

700,000 
/ ทต. 

 

700,000 
/ ทต. 

 

700,000   
/ ทต. 

 

700,000   
/ ทต. 

 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 

16 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่   
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.จัดจา้งท าอาหาร
กลางวัน จ านวน  1  
แห่ง 
 

350,000 
/ ทต. 

 

350,000 
/ ทต. 

 

350,000   
/ ทต. 

 

350,000   
/ ทต. 

 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 

17 
 

โครงการสอนพิเศษ
เด็กช่วงปิดภาค
เรียน 
 
 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะให้แก่เด็กนักเรยีน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนและ
ส่งเสริมพัฒนาการทีด่ีตาม
วัย 
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดในช่วงปิด
ภาคเรยีน 

1.เด็กนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 140 
คน 
2.ให้ความรู้แก่เด็ก
นักเรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ   
คณิตศาสตร์ ภาษา
พื้นเมืองแก่เด็ก
ประถมศึกษาในเขตพื้นท่ี 

30,000 
/ทต. 

 
 

30,000 
/ ทต. 

30,000 
/ ทต. 

30,000 
/ ทต. 

1. จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
 

1.สามารถเพิม่พูน
ความรู้ ทักษะให้แก่
เด็กนักเรยีนและมี
พัฒนาการที่ดีตามวยั 
2.สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในช่วงปิดภาคเรียน 
 

ทต.บ้านสาง /  
โรงเรียนในเขต

พื้นที ่

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการจดัอบรม 
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
(อาเซียน) 
 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ให้แก่พนักงานเทศบาล /
พนักงานจ้างผู้น าท้องถิ่นและ
ประชาชนท่ีสนใจเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียน 

1.จัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 30,000  
/ ทต. 

30,000  
/ ทต. 

30,000  
/ ทต. 

30,000  
/ ทต. 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 
 

1.สามารถเพิม่พูน
ความรู้ทักษะให้แก่
พนักงานเทศบาล /
พนักงานจ้างผู้น าท้อง 
ถิ่นและประชาชนท่ี 
สนใจให้มีความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ทต.บ้านสาง 

แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการควบคุม
โรคตดิต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และการควบคุมโรคตดิต่อ
และโรคไม่ติดต่อให้แก่
ประชาชน 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน           
   จ านวน  9 หมู่บ้าน 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการป้องกัน
และควบคมุโรค
อย่างถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง/  
รพ.สต.บา้นสาง 

2 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคตดิต่อในชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

1.จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
จ านวน  3  ครั้ง ได้แก่ 
จัดซื้อสารเคมีและพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย,จัดซื้อยา
ฆ่าแมลงวัน,วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และจดัซื้อ
ทรายอะเบส 

100,000 
/ทต. 

 

100,000 
/ทต. 

 

100,000 
/ทต. 

 

100,000 
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดหา 

1.สามารถป้องกนั
และควบคมุ
โรคตดิต่อในชุมชน
และลดปัญหาการ
เกิดโรคติดต่อใน
ชุมชน 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
บ้านสาง 

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

1.ส่งเสรมิ และ
สนับสนุน  จ านวน      
9 หมู่บ้าน 

100,000  
/ทต. 

 

100,000  
/ทต. 

 

100,000  
/ทต. 

 

100,000  
/ทต. 

 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.สามารถสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขในเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อ
สุขภาพและการด ารงชีวิต 
 

ทต.บ้านสาง   
/ สปสช. 

4 โครงการอาหารปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
บริโภคอาหารที่ปลอด
สารพิษ ไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหนา่ย 
2.ลดการใช้สารเคมีในการ
ปลูกพืชสวนครัว 

1. จัดกิจกรรม จ านวน       
    1 ครั้ง 

20,000 / 
ทต./สปสช. 

 

20,000 / 
ทต./สปสช. 

 

20,000 / 
ทต./สปสช. 

 

20,000 / 
ทต./สปสช. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1. ประชาชนได้บรโิภค
อาหารที่ปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนและจ าหนา่ย 
2.สามารถลดการใช้
สารเคมีในการปลูกพืช
สวนครัว 

ทต.บ้านสาง    
/สปสช. 

5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ 

1.เพื่อสร้างค่านิยมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส ์
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ในพื้นที ่

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

20,000 / 
ทต./สปสช. 

 

20,000 / 
ทต./สปสช. 

 

20,000 / 
ทต./สปสช. 
 

20,000 / 
ทต./สปสช. 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.ประชาชนมีค่านิยม และ
พฤติกรรมที่ปลอด ภัย
ห่างไกลโรคเอดส ์
2. สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
พื้นที่ และอัตราผู้ป่วย
เอดสล์ดลง 

ทต.บ้านสาง    
/สปสช. 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
 

1.เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่น    
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข   
2.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรม
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิ / จัด
อบรม จ านวน  1  
ครั้ง 
 

- 50,000  
/ทต. 

 

- - 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.ผู้น าท้องถิ่นได้เรยีนรู้
ประสบการณ์การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 
2.สามารถส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครมูลฐาน
ชุมชน (อสม.) 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครมูลฐาน
ชุมชน (อสม.) 
2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการดูแลและการ
บริการ  ในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามยั 
และมสีุขภาวะทีส่มบรูณ์
แข็งแรงมีทักษะในการ
ดูแลตนเองและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุข 

1.สนับสนุน / 
อุดหนุน จ านวน  9  
หมู่บ้าน 

90,000  
/ทต. 

90,000  
/ทต. 

90,000  
/ทต. 

90,000  
/ทต. 

1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการสนับสนุน 
/ อุดหนุน 

1. ประชาชนได้รับการดูแล
และการบริการในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามยั 
และมสีุขภาวะทีส่มบรูณ์
แข็งแรง มีทักษะในการดูแล
ตนเองและสามารถแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ต่างๆ 
 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคระบาด
ในสัตว ์

1.เพื่อส่งเสรมิการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดใน
สัตว์เลี้ยง 

1.ส่งเสรมิและ
สนับสนุน จ านวน  9 
หมู่บ้าน 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

50,000 
/ทต. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.ประชาชนทราบถึงวิธีการ
ป้องกันและและแกไ้ข
ปัญหาโรคระบาดในสตัว์
อย่างถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจติ
ในชุมชน 

2.เพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

1.กลุม่เสีย่งในพ้ืนท่ี 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ป้องกันและดูแล
สุขภาพท่ีด ี

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

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิ
 

1.เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติใหม้ีความสวยงาม   
และแสดงถึงความจงรัก   
ภักดีต่อพระมหากษตัริย ์

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

30,000 
/ทต. 

 

30,000 
/ทต. 

 

30,000 
/ทต. 

 

30,000 
/ทต. 

 

1.จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
 

1.สามารถปรับปรุง
ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ
ให้มีความสวยงาม 
 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงสนามกีฬา / 
ลานกีฬาอเนกประสงค ์
 

1.เพื่อก่อสร้าง / ปรับปรุง
ลานกีฬาฝึกซ้อมและออก
ก าลังกาย 
2..เพื่อก่อสร้าง / ปรับปรุง
สนามกีฬาฝึกซ้อมและออก
ก าลังกายให้มีความพร้อม
อยู่เสมอและได้มาตรฐาน 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง   
   จ านวน  1  แห่ง 

30,000   
/ทต. 

- - - 1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
/ ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนมีสนาม
กีฬา / ลานกีฬาไว้
ฝึกซ้อม และออก
ก าลังกาย 
2.สนามกีฬาอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และ
ได้มาตรฐาน 

ทต.บ้านสาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์
เรียนรูด้้านพลังงาน
ทดแทนและการใช้
พลังงานทดแทน
อย่างประหยดั 

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 
/ ทต. 

- - - 1. จ านวน
ครั้งในการ
จัดอบรม 

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

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.พลังงาน
จังหวัดพะเยา 

2 โครงการจดัตั้งศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุเพื่อ
ประโยชน์ในการจัด 
กิจกรรมร่วมกัน 

1.ด าเนินการจดัตั้ง/
ส่งเสริมจ านวน  1 แห่ง 

1,000,000
/ทต. 

1,000,00
0/ทต. 

- - 1.จ านวน
แห่งในการ
จัดตั้ง 

1.มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ เพื่อจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์จ.
พะเยา 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ต าบลบ้านสาง 
 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มสตรีให้มคีวาม
เข้มแข็ง และมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ตนเองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.จัดอบรม จ านวน    
1 ครั้ง 
 

40,000 
/ทต. 

40,000 
/ทต. 

40,000 
/ทต. 

40,000 
/ทต. 

1.จ านวน
ครั้งในการ
จัดอบรม 

1.สามารถสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสตรีให้
มีความเข้มแข็งและมี
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ตนเอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

1.เพื่อส่งเสรมิการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพและมสี่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

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

20,000 
/ ทต. 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

20,000 
/ทต. 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
กิจกรรม 
2. จ านวนครั้ง
ในการจัดอบรม              
 

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมสีุขภาพท่ีดี
และมสี่วนร่วมในการท า
กิจกรรมทีส่ร้างสรรค์
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
สปสช. 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตัวเองแกผู่้สูงอายไุด้
อย่างถูกต้องโดยไม่เป็นภาระ
กับครอบครัว 

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน  1  ครั้ง 

40,000 
/ทต. 

- 
 

- 
 

- 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 
 

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของตัวเองได้
อย่างถูกต้องโดยไม่เป็น
ภาระกับครอบครัว 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุให้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

8,000,00
0 / ทต. 

8,000,00
0 / ทต. 

8,000,00
0   / ทต. 

8,000,00
0   / ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการจดั
สวัสดิการ 
2. จ านวนคนใน
การจัดสวัสดิการ 

1.ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดี
ขึ้นมีขวัญก าลังใจดสีามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

7 โครงการสงเคราะห์เบีย้
ยังชีพแก่ผู้พิการ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการใหม้ี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

1,600,00
0 /ทต. 

1,600,0
00 / ทต.  

1,600,0
00 /ทต. 

1,600,0
00 /ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จ านวนคนใน
การจัดสวัสดิการ 

1.ผู้พิการมีความเป็นอยู่
และมีขวัญก าลังใจดีขึ้น
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิ
เด็ก สตรี และเยาวชน 
 

1.เพื่อสร้างวิสัยทัศน์
แลกเปลีย่นประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

1.จัดอบรม จ านวน 
    1 ครั้ง 

10,000   / 
ทต. 

 

10,000 / 
ทต. 

 

10,000   
/ ทต. 

 

10,000   
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีโอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
เรียนรูร้่วมกันใน
การพัฒนา 

ทต.บ้านสาง 
พมจ.พะเยา 

9 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

1.เพื่อช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

200,000 /
ทต. 

200,000 / 
ทต. 

200,000 
/ ทต. 

200,000 
/ ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จ านวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1. ผู้ติดเชื้อเอดส์มี
ความเป็นอยู่และมี
ขวัญก าลังใจดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง /  
กรมส่งเสรมิฯ 

10 โครงการซ่อมแซม/ 
ปรับปรุงบ้านพัก
อาศัยให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
 
 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์  
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส
ผู้สูงอายุท่ีขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดูให้มีท่ีอยู่อาศัยที่อยู่
ในสภาพที่ดี มั่นคง 
ปลอดภัย  

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

30,000    / 
ทต. 

 
 

30,000 / 
ทต. 

 
 

30,000   
/ ทต. 

 
 

30,000   
/ ทต. 

 
 

1. จ านวนหลัง
ในการจัดหา / 
ซ่อมแซม /
ปรับปรุง 

1.ผูสู้งอายุ ผู้ยากไรผู้้
พิการผู้ด้อยโอกาส   
ที่ขาดผู้อุปการะ  
เลี้ยงดมูีที่อยู่อาศัย   
ที่มั่นคงปลอดภยั  
และมีคณุภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ ศูนย์
พัฒนาสังคมหน่วย
ที3่1 จ.พะเยา/
สปสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพิธีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพต่อผู้สูงอายุและ
รักษาประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม  
   จ านวน  3  ครั้ง 

30,000 
/ทต. 

30,000 
/ทต. 

30,000 
/ทต. 

 

30,000 
/ทต. 

 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.งานประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการสนับสนุน
การจัดงานบวช
สามเณรภาคฤดรู้อน 
 

1 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 

1.สนับสนุน กิจกรรม    
    จ านวน  1 ครั้ง 

20,000    
/ทต. 

20,000   
/ทต. 

20,000    
/ทต. 

20,000    
/ทต. 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
 

1 เด็กได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.วัฒนธรรม
อ าเภอเมืองพะเยา 

3 โครงการจดักิจกรรม 
วันพ่อและวันแม่
แห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
สังคม 

1.จัดกิจกรรม จ านวน         
2  ครั้ง 

80,000  
/ ทต. 

80,000  
/ทต. 

80,000  
/ทต. 

80,000  
/ทต. 

1.จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน 

1.ได้แสดงออกถึง
ความกตัญญูต่อ
บิดามารดาและ
สร้างขวัญก าลังใจ
ในการดูแลบตุร 

ทต.บ้านสาง 
 

4 โครงการจดังานวัน 
ลอยกระทง 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และบ ารุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบไป  

1. จัดกิจกรรม จ านวน  1  
ครั้ง 

100,000    
/ทต. 

 
 

100,000 
/ทต. 

 
 

100,000  
/ทต. 
 
 

100,000  
/ทต. 
 
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และศลิปจารตี
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ด ารงรักษา
ไว้เป็นเอกลักษณ์
และความภาคภูมิใจ
ของท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการเรียนรู้ดนตรี
พื้นเมือง 

1.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
ดนตรีพื้นเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

1.สนับสนุน กิจกรรม   
    จ านวน 1 ครั้ง 

10,000  
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดสนับสนุน
กิจกรรม 
 

1.สามารถสืบสาน
และอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

6 โครงการสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าป ี
 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีและวันส าคญั
ประจ าปีให้คงอยูส่ืบไป 

1.สนับสนุน / อุดหนุน
จ านวน  6  ครั้ง ( งานฤดู
หนาวและงานสืบสาน
ประเพณีของดี อ.เมือง
พะเยา,งานบวงสรวงพ่อ
ขุนง าเมือง,งานลิ้นจี่และ 
ของดีเมืองพะเยาฯลฯ ) 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน / 
อุดหนุน 
 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าปีให้คงอยู่
สืบไป 
 

ทต. บ้านสาง 
 

7 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
บ ารุงการศาสนาศลิปะ
จารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และบ ารุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
สืบไป  

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน    
(ประเพณสีงกรานต,์ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา เลีย้งผีขุน
น้ า,วันสงกรานต์ ฯลฯ) 
จ านวน 9 9  หมู่บ้าน 

200,000 
/ทต.   

 
 

200,000 
/ทต. 

 
 

200,000 
/ทต. 

 
 

200,000 
/ทต. 

 
 

1.จ านวนครั้ง
ในการ
สนับสนุน / 
ส่งเสริม / จดั
กิจกรรม 
2. จ านวน
หมู่บ้านในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลป
จารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์
ด ารงรักษาไว้เป็น
เอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของ
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.สภา

วัฒนธรรมอ าเภอ
เมืองพะเยา/สภา
วัฒนธรรมต าบล

บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
หันมาออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพมากข้ึน 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 

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

200,000  
/ทต. 

200,000 
/ทต. 

200,000 
/ทต. 

200,000 
/ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
3. จ านวนหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

1.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
และหันมาออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพมากขึ้น 
2.ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคีในการจดั
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

9 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาทุก
ประเภท 

1.เพื่อให้ผู้น าท้องถิ่นสท.
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนเห็นความส าคญั
ของการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

1.สนับสนุน กิจกรรม 
  จ านวน  3  ครั้ง 
 

30,000   
/ทต. 

 

30,000   
/ ทต. 

 

30,000   
/ทต. 

 

30,000   
/ทต. 

 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดสนับสนุน
กิจกรรม 
 

1.ผู้น าท้องถิ่น สท. 
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนมีส่วนร่วม และ
หันมาออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพมากข้ึน 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

1.เพื่อสนับสนุนการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพให้
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
จ านวน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง 

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

11 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกก าลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 

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

1.จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กายและอุปกรณ์การ
กีฬา จ านวน 3  หมู่บ้าน 

250,000 / 
ทต./ สสส./ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

250,000 / 
ทต./ สสส./
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

250,000 / 
ทต. / สสส./
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

250,000 / 
ทต. / สสส./
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.จ านวนแห่งในการ
จัดซื้อเครื่องออก 
ก าลังกาย 

1.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมาออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพโดย
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เพื่อห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

ทต.บ้านสาง/ 
สสส./

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



 
 
แผนงานการเกษตร    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชให้ประชาชนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและเป็นการลด
รายจ่าย เพิม่รายได้แก่
ครัวเรือน 

1.สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืช  
    แก่ประชาชน จ านวน    
9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
/ ทต. 

 

20,000  
/ ทต. 

 
 

20,000  
/ทต. 

 
 

20,000  
/ทต. 

 
 

1. จ านวนหมู่บ้าน
ที่สนับสนุน 

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

ทต.บ้านสาง 
 
 

 

2 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ
ที่ถูกต้องมีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ 

1.จัดอบรมแก่เกษตรกรใน
พื้นที่ จ านวน 3ครั้ง และลง
มือปฏิบัติจริง 
2.ส่งเสรมิการผลติ 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

50,000  
/ ทต. 

 
 

50,000  
/ ทต. 

 
 

50,000  
/ทต. 

 
 
 

50,000  
/ทต. 

 
 
 

1.จ านวน
หมู่บ้านที่
ส่งเสริมการผลติ 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.เกษตรกร
สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการท าปุย๋
หมักและปุย๋
ชีวภาพได้อย่างมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 
2.เกษตรกรทราบถึง
พิษภัยของการใช้
สารเคมีและหันมา
ใช้สารชีวภาพแทน 

ทต.บ้านสาง 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3. โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 
 

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

1.สนับสนุน จ านวน   
9  หมู่บ้าน 

30,000  
/ ทต. 

 

30,000  
/ ทต. 

 

- 
 

- 
 

1.จ านวนหมูบ่้าน
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 

4. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ที่จ าเป็นสามารถพ่ึง   
ตนเองได ้

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

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

1.จ านวน
หมู่บ้านที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1. ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จ าเป็น 
สามารถพึ่งตนเองได ้

ทต.บ้านสาง 
 

5. โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อขยายพื้นท่ีป่าและ
ปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้
เป็นพื้นที่ป่าไม ้
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
และน่าอยู่ สร้างระบบ
นิเวศท่ีดีให้แก่ชุมชน 

1.จัดกิจกรรมปลูกป่า   
จ านวน 1 ครั้ง 

5,000 
/ทต. 

5,000  
/ทต. 

5,000  
/ทต. 

5,000  
/ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.สามารถขยาย
พื้นที่ป่าและ
ปรับปรุงพื้นที่ว่าง
เปล่าให้เป็นพ้ืนท่ีป่า
ไม ้
2. สามารถ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่น และน่าอยู่  

ทต.บ้านสาง /สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     
จ.พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจดัการขยะ
แบบครบวงจร(ขยะ
และปุ๋ย) 
 

1.เพื่อคัดแยกขยะและลด
ปัญหาขยะในต าบลและ
แก้ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เสริมจากการน า
ขยะรีไซเคลิไปจ าหน่าย 
4.เพื่อจ ากัดแหล่งเพาะเชื้อ
โรคเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

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

30,000  
/ทต. 

30,000  
/ทต. 

- - 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 

7 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออาหาร
กลางวัน 

1.เพื่อให้นักเรยีนปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภค
ตลอดปีการศึกษาและ
ได้รับคุณค่าทางโภชนาการ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได ้

1.สนับสนุนการจัดท า
โครงการ จ านวน 1  ครั้ง   
( การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยง
ไก่พ้ืนเมือง, ปลูกผักสวน
ครัว,ปลูกไมผ้ล ) 
 
 

20,000  
/ ทต. 

 

20,000  
/ ทต. 

 
 

20,000  
/ทต. 

 
 

20,000  
/ทต. 

 
 

1. จ านวนเด็กท่ี
เข่าร่วมโครงการ 

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

ทต.บ้านสาง 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

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 
/ทต. 

35,000 
/ทต. 

35,000 
/ทต. 

35,000 
/ทต. 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(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 /
ป้ายหมู่บ้านจ านวน 9 
หมู่บ้าน 

100,000  
/ทต. 

 

100,000  
/ทต. 

 

100,000  
/ทต. 

 

100,000  
/ทต. 

 

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

1.พื้นที่เป้าหมายมี
ความร่มรื่นสวยงาม 
สะอาด และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ า
เสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
ชุมชน 

1.ก่อสร้าง / ปรับปรุง 
จ านวน   1  แห่ง 

500,000  
/ ทต. 

500,000  
/ ทต. 

500,000  
/ ทต. 

500,000 
/ ทต. 

1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
/ ปรับปรุง 
 

1.สามารถแก้ปญัหา 
น้ าเสียจากชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

2 โครงการก าจดัขยะ
แบบครบวงจร 

1.เพื่อบริหารจดัการขยะ
อย่างถูกวิธี และปลอด
มลพิษ 
2.เพื่อคัดแยกขยะรไีซเคิล 
และลดปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

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

1,000,000/ 
ทต. 

1,000,000
/ ทต. 

1,000,000
/ ทต. 

1,000,000
/ ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จ านวนเครื่อง
ในการจัดซื้อ 
 
 

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

ทต.บ้านสาง  

 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างฌา
ปนสถาน(เมรุเตาเผา) 
 

1.เพื่อให้มสีถานท่ีใช้ใน
การประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐาน ปลอดภยัไม่
เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ก่อสร้างจ านวน 2แห่ง  
(หมู่ที่ 3,4,5 ) 

1,500,000   
/ทต. 

1,500,000 
/ทต. 

1,500,000  
/ทต. 

1,500,000 
/ทต. 

1. จ านวนแห่ง
ในการก่อสร้าง 
 

1.มสีถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปน  
กิจศพท่ีมีสภาพที่ดี  
ได้มาตรฐานปลอด  
ภัยไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง /
อบจ.พะเยา /
กรมส่งเสรมิฯ 

4 โครงการปรับปรุง    
ฌาปนสถาน(เมรุเตา 
เผา) 
 

1.เพื่อปรับปรุงฌาปน
สถานท่ีใช้ในการประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพให้มีสภาพ
ที่ดีขึ้น ปลอดภัยไมเ่ป็น
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ปรับปรุง จ านวน1แห่ง 
(หมู่ที่ 1 ) 

200,000     
/ทต. 

200,000   
/ทต. 

200,000   
/ทต. 

200,000 
/ทต. 

1. จ านวนแห่ง
ในการปรับปรุง 
 

1.มสีถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย  
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัอบรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติ 
 

1.จัดรณรงค์/ อบรม
จ านวน  1 ครั้ง 

10,000   
/ ทต. 

 
 

10,000   
/ ทต. 

 

10,000   
/ ทต. 

 

10,000   
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดรณรงค์/ 
อบรม 
 

1.ประชาชนมีความรู้    
ความเข้าใจเกิดความ
ตระหนักในคณุค่าของ     
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานการเกษตร    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก /     
เทดาดล าเหมืองพัฒนา 
ล าห้วย / ล าเหมือง  
 

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

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

300,000 
/ ทต. 

300,000 
/ ทต. 

300,000 
/ ทต. 

300,000 
/ ทต. 

1. จ านวนหมู่บ้าน 
ในการขุดลอก / 
พัฒนา 
2. จ านวนแห่งใน
การขุดลอก / พัฒนา 

1.สามารถฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
ที่ตื้นเขินให้สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร
และการระบายน้ าดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุ์ปลา 
 

1.เพื่อจัดท าเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาให้อยู่ในบริเวณ
ที่ก าหนด 
2.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์พันธุ์
ปลา 
3. เพื่อก่อสร้างกระชัง
เพาะพันธุ์ปลาและคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน  2   ครั้ง 
 

- 30,000   
/ ทต. 

30,000   
/ ทต. 

30,000   
/ ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดท าโครงการ 
 

1. เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ได้รับการพัฒนาดีขึ้น และ
มีสถานท่ีพักผ่อนภายใน
พื้นที ่
2. มีแหล่งเพาะพนัธุ์ปลา
ที่มีความอุดมสมบรูณ ์

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก าจดั
ผักตบชวาและวัชพืช
ในกว๊านพะเยา 

1.เพื่อป้องกันมิให้
ผักตบชวาและวัชพืชมิให้
ลอยกระจายไปทั่วเขต
กว๊านพะเยา 
2.เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและทัศนียภาพที่
สวยงามในเขตกว๊าน
พะเยา 
3.เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดพะเยา    

จัดท าเฝือกกั้นและ
ก าจัดผักตบชวาและ
วัชพืชมิให้ลอยออกไป
ในบริเวณกว๊านพะเยา
เขตพื้นท่ีต าบลบา้นสาง 

30,000 
/ทต. 

30,000 
/ทต. 

30,000 
/ทต. 

30,000 
/ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การก าจัด
ผักตบชวา 
 

1.ผักตบชวาและวัชพืชไม่
ลอยกระจายไปทั่วเขต
กว๊านพะเยา 
2.กว๊านพะเยามีความ
สะอาดและทัศนียภาพที่
สวยงามในพ้ืนท่ีเขตกว๊าน
พะเยา 
3.สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยาใหเ้ป็นที่
รู้จักแพร่หลาย 

ทต.บ้านสาง 
/สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง จ.
พะเยา /    
ศพ.บก.
พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....6..ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยงจดุ
อันตรายบนท้องถนน 

1.เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
3.เพื่อตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

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   
/ ทต. 

50,000   
/ ทต. 

50,000   
/ ทต. 

50,000   
/ ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อ
อุปกรณ ์
1. จ านวนครั้งใน
การจัดท า
โครงการ 
 

1.สามารถป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุบนท้อง
ถนนได ้
2.สามารถอ านวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 
3.อัตราการเกดิ
อุบัติเหตุและอุบัตภิัย
ในพื้นที่ลดลง   

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการติดตั้งไฟ
กระพริบทางร่วม 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจรไป
มา 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

1.จัดซื้อในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 6,7  
จ านวน  5 จุด    

20,000 
/ทต. 

 

20,000 
/ ทต. 

 

20,000 
/ ทต. 

 

20,000 
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อ 
 

1.สามารถอ านวย
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมา 
2. สามารถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

1.เพื่อป้องกันการ
โจรกรรมและลักขโมยใน
พื้นที่หมู่บ้านและ
ส านักงานเทศบาล 

1. ติดตั้ง จ านวน  5  จุด 
 

100,000 
/ ทต. 

 

100,000 
/ ทต. 

 

100,000 
/ ทต. 

 

100,000 
/ ทต. 

 

1. จ านวนจุดใน
การติดตั้ง 
 

1. สามารถป้องกันการ
โจรกรรมและลักขโมย
ในพื้นที่หมู่บ้านและ
ส านักงานเทศบาล 

ทต.บ้านสาง 
 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจดัตั้งศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อจัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
ในพื้นที่ 

1. จัดตั้งศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ต าบลบ้านสาง  จ านวน
1 แห่ง 

400,000  
/ทต. 

- - - 1. จ านวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.มีศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ต าบลบ้านสางไว้เพื่อ
ให้บริการประชาชน 

ทต.บ้านสาง 

5 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  
/ ทต. 

 

50,000  
/ ทต. 

 

50,000  
/ ทต. 

 

50,000  
/ ทต. 

 

1. จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 
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 

 

6 โครงการจดัหา
อุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมจุดดับเพลิง 

1.เพื่อป้องกันและควบคมุ
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
และภยัธรรมชาติอื่นๆ 

1.จัดหา จ านวน 1 ครั้ง 20,000 
/ ทต. 

 

20,000 
/ ทต. 

 

20,000 
/ ทต. 

 

20,000 
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดหา 
 

1.สามารถป้องกันและ
ควบคุมปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และภัย
ธรรมชาติอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

7 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่นๆ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่นๆ และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

1. สนับสนุน จ านวน 
9  หมู่บ้าน 
 

200,000  
/ ทต. 

 

200,000  
/ ทต. 

 

200,000  
/ ทต. 

 

200,000  
/ ทต. 

 

1. จ านวนหมู่บ้าน
ในการสนับสนุน 
 

2.ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่าง
ทันท่วงทีและมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทา ฯ จ.
พะเยา 

 
 
 
 



 
แผนงานสาธารณสุข  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 
 

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

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

30,000 
/ ทต. 

 
 

30,000 
/ ทต. 

 
 

30,000 
/ ทต. 

 
 

30,000 
/ ทต. 

 

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 

2. โครงการอุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

1.เพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิให้เบาบางลง 

1.อุดหนุนงบประมาณให้
จังหวัดพะเยา (ศตส.) 
จ านวน 3 ครั้ง 

20,000 
/ทต.,(ศตส.) 

20,000 
/ทต.,(ศตส.) 

20,000 
/ทต.,(ศตส.) 

20,000 
/ทต.,(ศตส.) 

1. จ านวนครั้ง
ในการอุดหนุน
งบประมาณ 
 

1.สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้เบาบางลง 

ทต.บ้านสาง/  
จ.พะเยา
(ศตส.)/กรม
ส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนาสังคม 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายการพัฒนาสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม
จ านวน  1  ครั้ง 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

- - 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการ
พัฒนาสังคมให้มีความ
เข้มแข็ง 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ. 

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.) 

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

1.ส่งเสรมิกิจกรรม                                 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000  
/ทต. 

- - - 1. จ านวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

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

ทต.บ้านสาง/
พมจ. 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

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

1.จัดอบรมจ านวน 1ครั้ง  
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      
/ ทต. 

20,000      
/ ทต. 

20,000      
/ ทต. 

20,000      
/ ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม / 
อบรม  
2. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

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 

 
 
 



 
 
งบกลาง    

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลบ้าน
สางให้มีความเขม้แข็ง
พึ่งพาตนเองได้  

1. สนับสนุน จ านวน  
    3 ครั้ง 

100,000  
/ทต. 

100,000  
/ทต. 

100,000  
/ทต. 

100,000  
/ทต. 

1. จ านวนครั้ง
ในการ
สนับสนุน 

1.กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านสาง
มีความเข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

1.เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและให้
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 

1.จัดท าโครงการ จ านวน  
3   ครั้ง  
 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000  
/ ทต. 

20,000 
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 

1.ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง และมีความพึง 
พอใจสูงสุดในการรับ
บริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการวารสาร
เทศบาล 

1.เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารการ
ด าเนินงานให้แก่
ประชาชน 

1.จัดท าวารสาร แจกจ่าย  
จ านวน  500  ชุด 

40,000  
/ ทต. 

40,000  
/ ทต. 

40,000  
/ ทต. 

40,000  
/ ทต. 

1. จ านวนชุด
ในการจัดท า
วารสาร 

1.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงานได้
อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

3 
 
 

โครงการจดัวางระบบ
ผังเมืองรวมต าบล 
 

1.เพื่อให้มีรูปแบบในการ
จัดวางระบบผงัเมืองรวม 
 

1.อุดหนุนการด าเนินการ
จัดวางระบบผังเมือง 
จ านวน 1ครั้ง 

- 100,000 
ทต./ สนง. 

โยธาฯ 

- 
 

- 
 

1. จ านวนครั้ง
ในการอุดหนุน 

1.พื้นที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ปลอดภัย และสามารถจัด
วางผังเมืองอย่างเป็น
ระบบ 

ทต.บ้านสาง / 
สนง.โยธาฯ 

4 โครงการจดัท าแผนที่
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 
 

1เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีให้เป็น
ระบบมากขึ้นและสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ความถูกต้อง สะดวก และ
รวดเร็ว 

1 ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูล  จ านวน  3  ครั้ง 
 
 
 

100,000  
/ ทต. 

 
 

100,000  
/ทต. 

 
 

 

100,000   
/ ทต. 

 
 

 

100,000   
/ ทต. 

 
 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการส ารวจ
ข้อมูล 
2. จ านวน
หมู่บ้านในการ
จัดท า 

1.สามารถพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้แก่ท้องถิ่น
และสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษไีด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจดัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและการ
เลือกตั้งทุกระดับ 
 

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

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

150,000 
/ ทต. 

150,000 
/ ทต. 

150,000 
/ ทต. 

150,000 
/ ทต. 

 

จ านวนครั้งในการ
จัดการเลือกตั้ง /
และสนบัสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

1.การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึง 
การเลือกตั้งซ่อมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส และเกิด
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

6 โครงการจดัท าแผน
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชน  
2.เพื่อต้องการทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1.จัดอบรม จ านวน 3 
ครั้ง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน 
จ านวน 1 ครั้ง 

15,000  
/ ทต. 

15,000  
/ ทต. 

15,000  
/ ทต. 

15,000  
/ ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน
ชุมชน  
2.สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

7 โครงการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน  
ในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อจัดระบบข้อมลู
ชุมชนให้มีฐานข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 
3.เพื่อต้องการทราบ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

1.จัดอบรม จ านวน  3 
ครั้ง 
 

10,000 
/ทต. 

 

10,000 
/ทต. 

 

10,000 
/ทต. 

 
 

10,000 
/ทต. 

 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนชุมชน
ร่วมกันแบบบูรณาการ 
2.สามารถจดัระบบ
ข้อมูลชุมชนที่เป็น
ปัจจุบัน 
3.สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะ
และวิสยัทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
และให้ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจในการ
รับบริการ 

1.ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกสายงาน
อย่างน้อย 90%  ต่อปี  

250,000 
/ ทต. 

 

250,000   
/ ทต. 

 

250,000 
/ ทต. 

 

250,000 
/ ทต. 

 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 
2.จ านวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต่อป ี

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

ทต.บ้านสาง 
 

 

9 โครงการฝึกอบรม/
ศึกษาดูงานพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสท.
พนักงานเทศบาล / 
พนักงานจ้าง และ
ผู้น าท้องถิ่น 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและวิสยัทัศน์ใน
การปฏิบัติงานแก่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

1.จัดอบรม / ดูงาน
จ านวน   3  ครั้ง 
 

300,000   
/ ทต. 

 

300,000 
/ ทต. 

 

300,000 
/ทต. 

 

300,000 
/ทต. 

 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม / 
ดูงาน 

1.กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

10 โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรด้านการใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.จัดอบรม จ านวน    
2 ครั้ง 
 

10,000   
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

10,000  
/ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

1.เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ทัศนคติ
ของข้าราชการในการ
ให้บริการประชาชนโดย
ให้ประชาชนไดร้ับความ
พึงพอใจสูงสุดในการรับ
บริการ 
2.เพื่อปรับปรุงระบบงาน
และการให้บริการแก่
ประชาชนโดยให้
ประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุดในการรับ
บริการ 

1.จัดท าโครงการ  
จ านวน 3 ครั้ง 
 

12,000    
/ ทต. 

12,000  
/ทต. 

12,000  
/ ทต. 

12,000  
/ ทต. 

1. จ านวนครั้ง
ในการจัดท า
โครงการ 

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

ทต.บ้านสาง 

12 โครงการปรับปรุงรั้ว
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงรั้วเทศบาล
ต าบลบ้านสางให้มสีภาพ  
ที่มัน่คง ปลอดภัย 
 

1. ด าเนินการ 
ปรับปรุง  จ านวน  1 
จุด 
 

100,000    
/ ทต. 

- - - 1. ความยาวของ
รั้วที่ปรับปรุง 

1.สามารถปรับปรุงรั้ว  
เทศบาลต าบลบ้านสางให้มี
สภาพที่มั่นคงปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 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 ครุภณัฑส์ านักงาน,
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,
ครุภณัฑ์การเกษตรฯลฯ 
ภายในส านักงาน,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านสาง และ
สถานท่ีอื่นๆ ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้อ่าง
ล้างมือฯลฯ จ านวน 3 ครั้ง 
2. ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
พัสดุอุปกรณ์,ครภุัณฑ์
ส านักงาน,ครภุัณฑไ์ฟฟ้าและ
วิทยุ,ครุภณัฑ์การเกษตร,
ครุภณัฑ์ก่อสร้าง,ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯลฯ /เครื่องเล่น
และชองใช้ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านสาง 

300,000  
/ ทต. 

 
 
 
 
 

300,000 
/ ทต. 

 
 
 
 
 

300,000      
/ ทต. 

 
 
 
 
 

300,000       
/ ทต. 

 
 
 
 
 

1.จ านวนครั้งใน
การจัดซื้อ / จดัหา 
/ ซ่อมแซม 

1.ประชาชนได้รับการ
ให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์ต่างๆ ใช้ใน
ส านักงานและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลบ้านสาง
อย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านสางใช้งาน
ได้ตามปกติและอยู่ใน
สภาพที่ดีขึ้น 
 

ทต.บ้านสาง 
 
 
 
 
 
 

14 โครงการจดัเก็บข้อมลู
บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านสาง 

1.เพื่อด าเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของ
เทศบาลให้ครบถ้วนทุก
ครัวเรือน 
2. เพื่อน าข้อมูลทีไ่ดไ้ป
เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

1.จัดเก็บข้อมูลและบันทึก
ข้อมูล จ านวน  9  หมู่บ้าน 

25,000  
/ ทต. 

25,000  
/ ทต. 

25,000  
/ ทต. 

25,000  
/ ทต. 

1. จ านวนหมู่บ้าน
ที่จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล 

1 สามารถด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน
และบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. สามารถน าข้อมลูที่ได้
ไปเป็นฐานข้อมลูในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 



 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อาคาร 
สถานท่ีส านักงาน  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานท่ีส านักงาน
เทศบาลให้มีความรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน 3  ครั้ง 

50,000    
/ทต. 

50,000    
/ทต. 

50,000     
/ทต. 

50,000     
/ทต. 

1. จ านวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
ส านักงานมีความร่มรื่น 
สวยงาม และน่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

16 โครงการติดตั้ง/  
ปรับปรุง และบริการ
wifi ต าบล 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

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

140,000  
/ ทต. 

140,000   
/ ทต. 

140,000   
/ ทต. 

140,000   
/ ทต. 

1. จ านวน
หมู่บ้านในการ
ติดตั้งและ
ปรับปรุง 

1.ประชาชนสามารถ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการ One Stop 
Service  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
และเกดิความพึงพอใจ
สูงสุดในการรับบริการ 

1.ส่งเสรมิ / สนับสนุน 
จ านวน  2 ครั้ง 

- 
 

10,000  
/ ทต. 

 

10,000  
/ ทต. 

 

10,000  
/ ทต. 

 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และ
เกิดความพงึพอใจสูงสดุ
ในการรับบริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

18 โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง อ.เมือง
พะเยา 

1.เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

1.ส่งเสรมิ / สนับสนุน  
จ านวน  3  ครั้ง 
 

15,000  
/ทต. 

15,000  
/ทต. 

15,000  
/ทต. 

15,000  
/ทต. 

1. จ านวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนุน 

1.การด าเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ผ.02 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
 

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

1.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรียน 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.ด าเนินการสนับสนุน
จัดจ้างท าอาหาร
กลางวัน จ านวน  2  
แห่ง 
 

700,000  
/ ทต. 

 

700,000 
/ ทต. 

 

700,000   
/ ทต. 

 

700,000   
/ ทต. 

 

1. จ านวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง รร.บ้านสาง,  
รร.บ้านสันเวียง
ใหม ่

รวม ....1...โครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครมลูฐาน
ชุมชน (อสม.) 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครมูลฐาน
ชุมชน (อสม.) 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ 
รับการดูแลและการ
บริการในเบื้องต้นเพื่อให้
มีสุขภาพอนามยั และมี
สุขภาวะทีส่มบูรณ์
แข็งแรงมีทักษะในการ
ดูแลตนเองและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณสุข 

1.สนับสนุน / อุดหนุน 
จ านวน  9  หมู่บ้าน 

67,500  
/ทต. 

67,500  
/ทต. 

67,500  
/ทต. 

67,500  
/ทต. 

1.จ านวนหมู่บ้าน
ในการสนับสนุน    
/ อุดหนุน 

1. ประชาชนได้รับ
การดูแลและการ
บริการในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพ
อนามัย และมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีทักษะใน
การดูแลตนเองและ
สามารถแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่อง
ต่างๆ 
 

ทต.บ้านสาง กลุ่มอสม.ทุก
หมู่บ้าน 

รวม ...1....โครงการ           
 

1.3  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าป ี
 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีและวันส าคญั
ประจ าปีให้คงอยูส่ืบไป 

1.สนับสนุน / อุดหนุน
จ านวน  4  ครั้ง ( งาน
ฤดูหนาวและงานสืบ
สานประเพณีของดี   
อ.เมืองพะเยา,งาน
บวงสรวงพ่อขุนง าเมือง
,งานลิ้นจี่และ ของดี
เมืองพะเยาฯลฯ ) 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

50,000  
/ทต. 

1.จ านวนครั้งใน
การสนับสนุน / 
อุดหนุน 
 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานประเพณี
และวันส าคัญ
ประจ าปีให้คงอยู่
สืบไป 
 

ทต. บ้านสาง 
 

ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เมืองพะเยา 

รวม ....1...โครงการ           
 



 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3..ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่ 
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง อ.เมือง
พะเยา 

1.เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้าง 
 

1.อุดหนุน / สนับสนุน  
จ านวน  4  ครั้ง 
 

15,000  
/ทต. 

15,000  
/ทต. 

15,000  
/ทต. 

15,000  
/ทต. 

1. จ านวนครั้งใน
การอุดหนุนและ
สนับสนุน 

1.การด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้างได้รับการส่งเสรมิ
และพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง อบต.บ้านตุ่น 

รวม ...1....โครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผ.03 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านสาง 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1..ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย..และการค้าการลงทุน..เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.... 
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) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อน
แก้ว หมู่ที่ 9 ต าบลบา้นสาง 
เชื่อมบ้านเหลา่ หมู่ที่ 9  
ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
บนท้องถนนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพานคสล.  
จ านวน 1 แห่ง  ขนาด
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
20 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวของ
สะพานคสล.
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8  
ต าบลบ้านสาง เช่ือมบ้านสัน
ป่าม่วง   หมู่ที่ 8  ต าบล สัน
ป่าม่วง  อ.เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาบนท้องถนนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

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 ความยาวของ
ถนนลงหินคลุก
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนน
ใช้ในการสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างรางส่ง
น้ า คสล.บ้านสางใต้    
หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านสาง 
เชื่อมบ้านเหลา่ หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านตุ่น (ร่องบวบ) 

เพื่อให้การระบายน้ า
มีความสะดวก และ
สามารถส่งน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  จ านวน 1 แห่ง  
ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร 
ลึก 1 เมตร  ก้นกว้าง   
2.00  เมตร หนา 0.15  
เมตร  ยาว 1,450  เมตร 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาวของราง
ระบายน้ า คสล.  
ที่ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ าได้
อย่างสะดวก และ
สามารถส่งน้ าไว้ใช้ 
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคสล.(ต้นแหล๋ง) บ้าน
ม่อนแก้ว หมู่ที่ 9  ต าบล
บ้านสาง เชื่อมบ้านเหล่า 
หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง  จังหวัด
พะเยา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค
และน้ าเพื่อการเกษตร 
 

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

800,000 800,000 800,000 800,000 ขนาดของฝายน้ า
ล้นคสล.ที่ก่อสร้าง 

สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที ่7  
เรียบร่องสาง ต าบลบา้น
สาง อ.เมือง จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาบนท้องถนนมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 
 

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

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนนคสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. (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 4.00 เมตร ยาว 
2,000  เมตร หนา 0.15  
เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวของ
ถนนคสล.ที่
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีถนนใช้
ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม ....6...โครงการ   16,300,000 16,300,000 16,300,000 16,300,000    
 
 
 



 
 

แบบ ผ.03 / 1 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอ..................................จังหวัด................................ 

      ลงชื่อ...........................................................เลขานุการ                                                                                    ลงชื่อ................................................ประธาน 
            (.........................................................)                                                                                                     (...................................................) 
          ปลัด...............................................           นายก.............................................. 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
      ลงชื่อ...............................................................                                                                                           ลงชื่อ.......................................................... 
            (............................................................)                                                                                                   (.......................................................) 
          ท้องถิ่นอ าเภอ.....................................           นายอ าเภอ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               
               
รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 



 
แบบ ผ.05 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....1..ยุทธศาสตร์............................. 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ..... 

1.1  แผนงาน.......................................................... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ          
           
           
           
           

รวม .......โครงการ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.06 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....4..ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน......... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.1  แผนงาน....ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ 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.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตส านึกท่ีดีในการคิดดี 
ท าดีและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ประชาชน 

ทต.บ้านสาง 

รวม ....1...โครงการ          
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยุทธศาสตร์พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1  แผนงาน....การเกษตร.... 

ล าดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
ลดโลกร้อน 

1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
2. เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ปลูกต้นไม้ จ านวน 
1,000 ต้น 

- - - - 1. จ านวน
ต้นไม้ที่ปลูก 
2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. สามารถลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
2. สามารถสร้างจิตส านึก         ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร      
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
อย่างยั่งยืน 

ทต.บ้านสาง 

รวม ....1...โครงการ          



 
แบบ ผ.08 

 

บัญชคีรุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสาง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
1   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
          
          
          
          
          
          
          
          

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ 
 ล าดับที่......1..... 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านสาง   
                    เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 9  ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
2.  ที่มาโครงการ (ภายใต้กรอบการประสานโครงการฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
             โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้  
                  ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
             ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
             ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
             โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม    
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
             อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้การสัญจรไปมาบนท้องถนนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ก่อสร้างสะพานคสล.  จ านวน 1 แห่ง  ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20  เมตร 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
หมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว  ต าบลบ้านสาง เชื่อม หมู่ที่ 9  บ้านเหล่า ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
( ....... ) ด าเนินการเอง 
( ....... ) ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
( ....... ) ร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ (ระบุ) ....................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
2,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบ้านสาง,เทศบาลต าบลบ้านตุ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ผลลัพธ์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ 
 ล าดับที่......2..... 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านสันบัวบก หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านสาง เชื่อมบ้าน 
                    สันป่าม่วง   หมู่ที่ 8  ต าบล สันป่าม่วง  อ.เมือง จ.พะเยา 
2.  ที่มาโครงการ (ภายใต้กรอบการประสานโครงการฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
             โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้  
                  ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
             ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
             ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
             โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม    
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
             อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้การสัญจรไปมาบนท้องถนนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  จ านวน 1 แห่ง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000  เมตร  
หนา 0.20 เมตร 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก  เชื่อม หมู่ที่ 8  บ้านสันป่าม่วง ต าบลสันป่าม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
( ....... ) ด าเนินการเอง 
( ....... ) ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
( ....... ) ร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ (ระบุ) ....................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
500,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบ้านสาง,เทศบาลต าบลสันป่าม่วง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ผลลัพธ์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ 
 ล าดับที่......3..... 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคสล.บ้านสางใต้  หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านสาง เชื่อมบ้านเหล่า  
                    หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น ( ร่องบวบ ) 
2.  ที่มาโครงการ (ภายใต้กรอบการประสานโครงการฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
             โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้  
                  ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
             ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
             ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
             โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม    
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
             อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือให้การระบายน้ ามีความสะดวก และสามารถส่งน้ าไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 1 แห่ง  ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร        
ลึก  1  เมตร  ก้นกว้าง  2.00  เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 1,450  เมตร 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
          บ้านสางใต้  หมู่ที่ 1  ต าบลบ้านสาง ( ร่องบวบ )  เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น  
          อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
( ....... ) ด าเนินการเอง 
( ....... ) ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
( ....... ) ร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ (ระบุ) ....................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
6,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบ้านสาง,องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 

10. ผลลัพธ์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถระบายน้ าได้อย่างสะดวก และสามารถส่งน้ าไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ 
 ล าดับที่......4..... 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล.(ต้นแหล๋ง) บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9  ต าบลบ้านสาง   
                    เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
2.  ที่มาโครงการ (ภายใต้กรอบการประสานโครงการฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
             โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้  
                  ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
             ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
             ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
             โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม    
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
             อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล.(ต้นแหล๋ง)  จ านวน 1 แห่ง  ขนาดกว้าง 10.00 เมตร สันฝายสูง 
1.00  เมตร  ผนังข้างสูง 2.50  เมตร ( ตามแบบฝายน้ าล้น มข.2527 ) 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
          บ้านม่อนแก้ว หมู่ที่ 9  ต าบลบ้านสาง เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง    
          จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
( ....... ) ด าเนินการเอง 
( ....... ) ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
( ....... ) ร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ (ระบุ) ....................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
800,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบ้านสาง,องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 

10. ผลลัพธ์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการ 

 ล าดับที่......5..... 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7  เรียบร่องสาง ต าบลบ้านสาง  
                    อ.เมือง จ.พะเยา 
2.  ที่มาโครงการ ( ภายใต้กรอบการประสานโครงการฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
             โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้  
                  ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
             ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
             ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
             โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม    
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
             อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้การสัญจรไปมาบนท้องถนนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคสล.  จ านวน 1 แห่ง  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,650  เมตร หนา 0.15 
เมตร 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7  เรียบร่องสาง ต าบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
( ....... ) ด าเนินการเอง 
( ....... ) ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
( ....... ) ร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ (ระบุ) ....................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2559  -  30  กันยายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
3,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบ้านสาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ผลลัพธ์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการ 

 ล าดับที่......6..... 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคสล.(เกาะทราย) หมู่ที่ 1,2,6,7 ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง   
                    จังหวัดพะเยา 
2.  ที่มาโครงการ (ภายใต้กรอบการประสานโครงการฯ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
             โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้  
                  ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
             ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
             ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
             โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม    
             การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
             อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้การสัญจรไปมาบนท้องถนนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ก่อสร้างถนนคสล.(เกาะทราย)  จ านวน 1 แห่ง  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ 1,2,6,7 ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
( ....... ) ด าเนินการเอง 
( ....... ) ให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 
( ....... ) ร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ (ระบุ) ....................................... 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2559 - 30  กันยายน 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 
4,000,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
เทศบาลต าบลบ้านสาง, และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ผลลัพธ์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
 
 
 

 


