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ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
สาธารณสุขและการกีฬา  

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

แผนงานสาธารณสุข     
  

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
2 2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
3 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง กองช่าง 

4 4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านการดำเนินงาน
อ่ืน 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

5. 5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 
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ลำดับท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6. 6.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองช่าง 
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          แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 

       เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

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

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

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 

 
3 

 
165,000 15 825,000 

2.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
1 

 
10,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 

 
3 

 
95,000 13 390,000 

2.3  แผนงานการศึกษา 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 21 2,870,000 105 14,350,000 
2.4  แผนงานสาธารณสุข        11 466,000 11 466,000 11 466,000 11 466,000 11 466,000 55 2,330,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

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

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

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 

 
1 

 
35,000 5 175,000 

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

รวม 12 5,505,000 12 5,505,000 13 5,535,000 13 5,535,000 13 5,535,000 63 27,615,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

  งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

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

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

5)  ด้านส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
18 

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

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

รวมทัง้สิ้น 148 36,908,400 150 36,993,400 152 37,366,000 152 37,366,000 152 37,366,000 754 185,999,800 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตรส์ร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา 
     1.1  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณใ์นการป้องกัน
โรคตดิต่อในชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ      

1.จัดหาวัสดุและอปุกรณ์
จำนวน  9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
จัดซื้อสารเคมีและพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลาย,
วัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัข
บ้า และจัดซื้อทรายอะเบส,
น้ำมันเบนซินและดเีซล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

 

100,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดหา 

1.สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชนและลดปัญหา
การเกิดโรคตดิต่อใน
ชุมชน 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ปศุสัตว์      
อ.เมืองพะเยา 
/ รพ.สต.บ้าน
สาง 

2 โครงการอาหาร
ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 

1. เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชนบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดสารพิษไว้บรโิภค
ในครัวเรือนและจำหน่าย 
2.ลดการใช้สารเคมีใน
การปลูกพืชสวนครัว 

1. จัดกิจกรรม  จำนวน       
    1 ครั้ง  

10,000  10,000. 
 

10,000  
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1. ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่ปลอด
สารพิษในครัวเรือน
และจำหน่าย 
2.สามารถลดการใช้
สารเคมีในการปลูก
พืชสวนครัว 

ทต.บ้านสาง    
/สปสช. 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอบรมการ
ป้องกนัโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

1.เพือ่สร้างค่านิยมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่
ปลอดภัยห่างไกลโรคเอดส ์
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ในพื้นที ่

1.จัดอบรม จำนวน           
1  ครั้ง 
2. สนับสนุนกิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

6,000  
 

6,000. 
 

6,000  
 

6,000  
 

6,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

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

ทต.บ้านสาง        
/สปสช. 

4 โครงการชุมชนน่าอยูสู่่
ตำบลสุขภาวะ 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
และนักจดักระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน    
มีโครงการสรา้งเมืองน่าอยู ่ 
สู่ตำบลสุขภาวะ 
3.เพื่อจัดการความรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
พัฒนารูปแบบระบบการ
ดูแลผูส้งูอายุที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.ดำเนินการจดัทำ
โครงการ จำนวน 1ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของผูน้ำการเปลี่ยนแปลง
และนักจัดกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนของ
เทศบาลตำบลบ้านสางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถส่งเสริมให้
ชุมชนมีโครงการสร้าง
เมืองน่าอยู่สู่ตำบล       
สขุภาวะ 
3.สามารถจดัการความรู้
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้
และพัฒนารูปแบบและ
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ   
 ที่มปีระสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง, 
สำนักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

 
 
 



- 56 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ระบาดในสัตว ์

1.เพื่อส่งเสรมิการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคระบาด
ในสัตว์เลีย้ง 
 
 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการส่งเสริม
และสนบัสนนุ 

1.ประชาชนทราบ
ถึงวิธีการป้องกัน
และและแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดใน
สัตว์อย่างถูกวิธี 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข  
 

1.เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่น          
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การดำเนินงาน
ดา้นสาธารณสุข   
2.เพื่อส่งเสรมิกิจกรรมการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสขุ
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสรมิ / จัดอบรม 
จำนวน  1  ครั้ง 
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

1.ผู้นำท้องถิ่นได้
เรียนรู้ประสบการณ์
การดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข 
2.สามารถส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
และวัสดุการแพทย ์วัสดุ
ประชาสมัพันธ์ เช่น แผ่นไวนิล
ประชาสมัพันธ์  แผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ ให้แกส่ัตว์
เลี้ยง สตัว์จรจดั หรือสตัว์เลี้ยง  
ที่อยู่ในที่สาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน สวนสาธารณะ ฯลฯ           

1.จัดทำโครงการ    
จำนวน  1  ครั้ง   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.สามารถ
ป้องกนัและ
ควบคมุโรคพิษ
สนุัขบ้าให้แก่
สัตว์เลี้ยงได้ 
อย่างปลอดภัย
ไม่เป็นปญัหา
ของสังคม 

ทต.บ้านสาง 
 

8 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ของอาสาสมัครมูลฐาน
ชุมชน (อสม.) (โครงการ
พระราชดำริ) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน   
การดำเนินงานของอาสาสมัคร  
มูลฐานชุมชน (อสม.)    
2. เพือ่ให้ประชาชนได้รับการ
ดูแลและการบริการในเบื้องต้น
เพื่อให้มีสุขภาพอนามยัและมี  
สุขภาวะทีส่มบูรณ์แข็งแรงมี
ทักษะในการดูแลตนเองและ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

1.สนับสนุน / อุดหนุน 
จำนวน  9  หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท 
( โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข) 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

180,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้าน
ในการสนับสนุน    
/ อุดหนุน 

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

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจ
ปัญหาและทราบถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
ต่อต้านการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิ 
2.เพื่อพัฒนาแนวคิดการมี
ส่วนร่วมด้านการบำบดั      
ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน 
3.เพื่อเฝ้าระวังปญัหายา
เสพติดในพื้นที่และป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในพื้นที่ให้เบาบางลง 

1.จัดอบรม  จำนวน  
1 ครั้ง 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์      
จำนวน  3  ครั้ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม  
 

1. ประชาชนเข้าใจถึง
ปัญหาและตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพตดิ  
2.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดใหเ้บาบางลง 
3.ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 
4. ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลเป็นเขตปลอด
ยาเสพตดิและความ
รุนแรงของการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ
ลดลง 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิง 

- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธรณสุขและมี
คณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

-สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนย์ฮอมฮักในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพงิใน
ตำบลบ้านสาง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ผู้ป่วยภาวะ
พึง่พิงได้รับการ
ดูแลร้อยละ 
100 

1.ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลอย่าง
ถูกต้องและทัว่ถึง 

เทศบาลตำบล
บ้านสาง 
รพสต.บา้นสาง     
ศูนย์ฮอมฮัก
ตำบลบ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  11 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้
ในการป้องกันโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019( COVID-19) 

1. เพื่อให้ความรู้ในการป้อง   
กันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา     
2019 ( COVID-19) เพื่อ
ป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา     
2019 (COVID-19) 

1.ผูเ้ข้ารับการอบรมได้แก่    
บุคลากรอปท./ผู้นำท้องถิ่น   
/อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.)/   
กลุ่มสตร/ีจิตอาสา/และ
ประชาชนท่ีสนใจจำนวน   
50 คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จำนวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

1. ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความรู้ในการป้องกัน
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา
2019 ( COVID-19) 
และสามารถป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา
2019( COVID-19)ได ้

  สำนักปลัด       
 ทต.บ้านสาง 

 

12 โครงการอาสาบริบาล
ท้องถิ่น 

-เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วย 
ติดเตยีงไดร้ับการดูแลอยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

- สนบัสนุนการดำเนินงาน
ของอาสาบริบาลทอ้งถิ่น 
เดือนละ 1 ครั้ง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.จำนวน
คนท่ีได้รับ
การดูแล
จากอาสา
บริบาล
ท้องถิ่น 

1.ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเตียงไดร้ับการ
ดูแลอยา่งถูกต้อง 

เทศบาล
ตำบลบ้าน
สาง รพสต.
บ้านสาง 
อาสาบริบาล
ท้องถิน่ 
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1.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา                 
เพื่อสุขภาพ 

1.เพื่อสนับสนุนการออก   
กำลังกายเพื่อสุขภาพให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี   
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนใน
พืน้ท่ีมีสุขภาพ
แขง็แรง 

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

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน
หันมาออกกำลังกายเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น 
2.เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุน 
การออกกำลังกายและเล่น  
กีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด 

1.จัดกิจกรรมแข่งขนักีฬา
พืน้บ้าน/กีฬาทางน้ำกีฬา
สากลฯลฯ จำนวน  1 ครั้ง 
2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  
จำนวน     9 หมู่บ้าน 

200,000   200,000  200,000  200,000  200,000 1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2. จำนวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  
3. จำนวน
หมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีและ
หันมาออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ
มากขึ้น 
2.ประชาชนเกิด
ความรักความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกิจกรรมการ
แขง่ขันกีฬาทุก
ประเภท 

1.เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นสมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน   
เทศบาลและประชาชน เห็น
ความสำคญัของการออก    
กำลังกายและเลน่กีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

1.สนับสนุนกิจกรรม 
  จำนวน  4  ครั้ง 
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

30,000    
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
สนับสนุน
กิจกรรม 
 

1.ผู้นำท้องถิน่
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงานเทศบาล
และประชาชนมี
ส่วนร่วม และหัน
มาออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกำลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิการออกกำลังกาย   
เพื่อสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี  
สขุภาพท่ีดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 
2.เพือ่ให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ เพื่อห่างไกลจาก     
ยาเสพตดิ 

1.จัดซื้อเครื่องออก
กำลังกายและ
อุปกรณ์การกีฬา 
จำนวน 2  แห่ง 

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

1.ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
ห่างไกลจากโรคภัยไขเ้จ็บ 
2. ประชาชนหันมาออก
กำลงักายเพื่อสุขภาพโดย
ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด 

ทต.บ้านสาง 

 
1.3  แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม / 
สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อสนับสนนุและส่งเสรมิ
การจัดบริการสาธารณสุขใน
เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจำเป็น ตอ่
สขุภาพและการดำรงชีวิต 
2เพือ่ส่งเสริมสุขภาพของคนใน
ท้องถิน่โดยการบริหารจดัการ
อยา่งมีส่วนรว่มของบุคคลใน
ท้องถิน่ 

1.ส่งเสรมิ และสนับสนุน  
จำนวน  9 หมู่บ้าน 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.สามารถสนับสนุน
และส่งเสรมิการ
จัดบริการ
สาธารณสุขในเรื่อง
การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน
โรคและการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจำเป็น 
ต่อสุขภาพและการ
ดำรงชีวิต 

ทต.บ้านสาง 
/ (สปสช.)     

 
 
 



- 62 - 
 
ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....2.....ยทุธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

2.1  แผนงานการเกษตร 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการดำเนินงาน
ศูนย์บริการและ  
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การเกษตรประจำ   
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อดำเนินงานศูนย์บริการ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำตำบลบ้าน  
สาง การบริหารจดัการศูนยฯ์ 
การประชุมคณะกรรมการจดั
อบรมและการถ่ายทอด    
เทคโนโลยีการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพื้นที ่ฯลฯ 

1.ศูนย์บริการและถ่าย 
ทอดเทคโนโลยีการ  
เกษตรประจำตำบล    
บ้านสาง จำนวน            
1  แห่ง 
2. จำนวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000 1. ร้อยละของ
เกษตรกรทีไ่ดร้ับ
การถา่ยทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตร 

1.ศูนย์บริการและ       
ถ่ายทอดเทคโนโลยี      
การเกษตรประจำตำบล     
บ้านสางมีการดำเนิน     
งานท่ีเป็นรูปธรรม     
เข้มแข็งและยั่งยืน 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึง่ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง / 
สนง. เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา 

2 โครงการส่งเสริมการ
ผลติและการใช้
จุลินทรีย์ปรปักษ์
ป้องกันและกำจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

1.เพื่อป้องกนัและกำจดัโรค   
พืชทีเ่กิดจากเชือ้ราใหแ้ก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้      
ในการผลติและการใช้จุลินทรีย์
ปรปักษ์ปอ้งกันและกำจดัโรค   
พืชทีเ่กิดจากเชือ้รา 

1.จัดอบรม  จำนวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000 1.จำนวน
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกนัและ
กำจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อราใหแ้ก่เกษตรกรใน
พืน้ท่ี 
2. ประชาชนมีความรู้
ในการผลติและการใช้
จุลินทรียป์รปักษ์
ป้องกันและกำจัดโรค
พืชที่เกิดจากเชื้อรา 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการแปรรูปผล 
ผลิตทางการเกษตร 
และส่งเสรมิการตลาด 

1.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

1.ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ   
   จำนวน 10  กลุ่ม 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จำนวน
กลุ่มอาชีพท่ี
ส่งเสริม 

1.ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 

4 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารป้องกันกำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช
จากพืชสมุนไพรและ
วัตถุดิบธรรมชาต ิ

1.เพื่อป้องกันและกำจดั 
โรคและแมลงศัตรูพืชผล
ทางการเกษตรแก่เกษตร 
กรในพื้นที ่
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการผลติสาร
ป้องกันกำจัดโรคและ         
แมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง 

1.จัดอบรม  จำนวน         
    100  คน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.สามารถป้องกันและกำจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. ประชาชนมีความรู้ในการ
ผลติสารป้องกันกำจัดโรค
และแมลงศัตรูพืชไว้ใช้เอง
อย่างปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

5 โครงการส่งเสริม
อบรมการเกษตร
ผสมผสาน 
 

1.เพือ่ส่งเสรมิการเกษตร
แบบพอเพยีงและเป็นการ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่
เกษตรกร 
2.เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และลดต้นทุนในการทำ
การเกษตร 
3.เพื่อแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรลดค่าใช้จ่าย 
และนำวัสดุทีเ่หลือใช้มาใช้
ทำอาหารสตัว์ปุ๋ยหมักได ้

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ จำนวน           
9  หมู่บ้าน 
2. จบัอบรมด้าน
การเกษตร,ประมง,     
ปศุสัตว์ จำนวน 1 ครั้ง 
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
2.จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 

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

  ทต.บ้านสาง 
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา / สนง.
พัฒนาชุมชน
อำเภอเมือง

พะเยา / กศน.
อำเภอเมือง

พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการศูนย์ผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าวชุมชน 

1.เพื่อผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวพันธุ์
ดีให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีไว้
บริโภคในครัวเรือนและ
จำหน่ายสู่ท้องตลาด 
2.เพือ่ส่งเสรมิการสร้างชุมชน
ให้เขม้แข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้
3.เพื่อส่งเสรมิการลดรายจ่าย
ให้แก่ครัวเรือน 

1.เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  จำนวน      
9 หมู่บ้าน 
2.สนบัสนนุเมล็ดพันธ์ุ 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

1.สามารถผลติเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดีให้แกเ่กษตรกร
ในพื้นทีไ่ว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจำหนา่ย   
สู่ท้องตลาด 
2.สามารถส่งเสริมการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได ้
3. สามารถลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

ทต.บา้นสาง / 
สนง. เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา 

7 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้น้ำน้อย 

1. เพือ่พัฒนาการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร   
2. เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชใช้
น้ำน้อยและแก้ปญัหาภยัแล้ง
ในพืน้ท่ี 
3. เพือ่เสริมสร้างกิจกรรมเพิ่ม
รายได้แก่ครอบครัว 
 4. เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่
ของครอบครัวและชุมชน 
5. เพือ่นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
พื้นทีเ่ทศบาลตำบลบ้านสาง             

1.จัดอบรมแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
จำนวน  1 ครั้ง 
 
2.ส่งเสรมิการปลูกพืช
ใช้น้ำน้อย 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000 1.ร้อยละของ
เกษตรกรที่
เข้าร่วม
โครงการ 
2. จำนวน
หมู่บ้านท่ี
ส่งเสริมการ
ปลูกพืชใช้
น้ำนอ้ย 

1.เกษตรกรสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการปลูก
พืชใช้น้ำน้อยได้อย่าง
ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
2.เกษตรกรสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงได ้
3.ลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได ้ให้แก่เกษตรกร 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ทีด่ิน 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตร 
 
 
 

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

1.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรแก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบล
บ้านสาง  จำนวน  1  
ครั้ง 
2.ศึกษาดูงาน จำนวน   
1 ครั้ง 
 

50,000 50,000  
 

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

1. เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านวชิาการเกษตร การ
ผลิตพืชพันธุพ์ืช วิธีการลด
ต้นทุนผลติพืช การรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการต่าง ๆ ใน
ด้านการเกษตร นำความรู้
มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลด
ตน้ทุนการผลิต พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน้  
3. เกษตรกรได้รับ
แนวความคิดใหม่ ๆ เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหวา่ง
เกษตรกรด้วยกัน 

ทต.บ้านสาง       
/สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได ้
 
 
 

1.เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุ
พืชใหป้ระชาชนปลูกผัก
ปลอดสารพษิไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและเป็นการลด
รายจ่าย เพิม่รายไดแ้ก่
ครัวเรือน 

1.สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์
พืชแก่ประชาชน จำนวน    
9  หมู่บ้าน 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 

20,000  
 

1. จำนวนหมู่บ้าน   
ที่สนบัสนุน 

1.ประชาชนได้
บริโภคผักปลอด
สารพษิและ
สามารถลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน 
2.ประชาชนมีเมล็ด
พันธุพ์ืชไว้ปลูกเพือ่
บริโภค และ
จำหน่ายภายในครัว 
เรือน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

 
 

10 โครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อขยายพืน้ท่ีป่าและ
ปรับปรุงพื้นทีว่่างเปล่าให้
เป็นพื้นทีป่่าไม ้
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์   
ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 
และน่าอยู่ สร้างระบบ
นิเวศทีด่ีให้แก่ชุมชน 

1.จัดกิจกรรมปลูกป่า   
จำนวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

1.สามารถขยาย
พื้นที่ป่าและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีว่าง
เปล่าให้เป็นพื้นที ่ 
ป่าไม ้
2. สามารถ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้มีความสวยงาม 
ร่มรื่น และน่าอยู ่ 

ทต.บ้านสาง /      
สนง. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
จ.พะเยา           
/ศูนย์ป่าไม ้
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น้ำหมักชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำ
หมักชีวภาพท่ีถูกต้องมี
คุณภาพและปลอดภยั 
2.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมัก
ชีวภาพ 

1.จัดอบรมแก่เกษตรกร  
ในพื้นที ่จำนวน 3 ครั้ง 
และลงมือปฏิบัติจริง 
2.ส่งเสรมิการผลติ 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

50,000  
 
 

50,000  
 
 

50,000  
 
 
 

50,000  
 
 
 

50,000 1.จำนวนหมูบ้่าน
ทีส่่งเสรมิการ
ผลิต 
2. ร้อยละของ
เกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

1.เกษตรกร
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
การทำปุ๋ย
อินทรีย์และน้ำ
หมักชีวภาพได้
อย่างมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
2.เกษตรกรทราบ
ถึงพิษภัยของการ
ใช้สารเคมีและหัน
มาใช้สารชีวภาพ
แทน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา/พัฒนา
ทีด่ิน 

 
 
 

 

12 โครงการจดัหาวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 
 

1.เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์
การเกษตรและสารกำจัด
ศตัรูพืชเช่น เครื่องพ่นยา 
เครื่องจักร เครื่องสับย่อย
ซากพืชเครื่องบดละเอียด 
เครื่องกลับกองปุ๋ย เครื่อง
ปั้นเม็ดปุ๋ยให้แก่ประชาชน
ใช้ในการเกษตร 

1.สนับสนุน จำนวน   
    9  หมู่บ้าน 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1.จำนวนหมูบ่า้น
ที่สนับสนุน 

1.ประชาชนมีวัสดุ
อุปกรณ์
การเกษตรใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

1. เพื่อให้ประชาชน   
มีรายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จำเป็น
สามารถพึง่ตนเองได ้

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆเช่น เกษตร
ปลอดสารพิษ ,เลีย้งสัตว์
ฯลฯ จำนวน 9 หมู่บ้าน 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

1.จำนวนหมูบ้่าน
ที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุน 

1. ประชาชนมี
รายได้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่จำเป็น 
สามารถพึ่งตนเอง
ได ้

ทต.บ้านสาง/
สนง.เกษตร
อำเภอเมือง
พะเยา 

   14 โครงการก่อสร้างโรง 
ปุ๋ยชุมชน 

1.เพื่อส่งเสรมิการผลติ
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชวีภาพ
ที่ถูกต้อง มีคุณภาพ
และปลอดภัย 

1.ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก 
จำนวน 1  แห่ง 

500,000  500,000  500,000  
 

500,000  500,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.เกษตรกร
สามารถผลิตปุ๋ย
หมักและปุย๋
ชีวภาพได้อย่างมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

   15 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรม 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารฯี 
 

เพื่อสนองพระราชดำริ
สมเด็จ 
พระเทพฯ เพื่อ
สนับสนุนโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในกิจกรรม 
ต่างๆ ตามพระราชดำร ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
บ้านสาง 

5,000  5,000  5,000  
 

5,000  5,000 ผลสำเร็จจากการ 
ดำเนินงานเป็น
ศูนย์ข้อมูล 
พันธุกรรมพืช 

มีผลสำเร็จจาก
การดำเนินงาน 
เป็นศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

ทต.บ้านสาง 
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2.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตำบลบ้านสาง 

 

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  
และทักษะในการประกอบ
อาชีพตา่งๆ เช่นการทำปุ๋ย
หมักชีวภาพ การทำถ่าน  
อัดแท่ง  การเพาะเห็ด การ
เลี้ยงสตัว์ ประมง นวดแผน
ไทยฯลฯ 
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ทุกกลุ่มอาชีพในตำบล   
บ้านสาง 
3 เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมและมีรายได้
เพิม่ขึ้นและพัฒนาทกัษะ
การผลิตสนิคา้ใหม้ีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

1.กลุม่อาชีพเข้าร่วม 
โครงการจำนวน 9 
หมู่บ้าน 
2.จัดอบรมส่งเสรมิ
อาชีพ  จำนวน 1  ครั้ง 
3. ส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
เช่น เลี้ยงไก่ชน,จัก
สานผักตบชวา เลี้ยง
ปลาเลี้ยงกบ,เลี้ยงโค
เนื้อฯลฯ  จำนวน  9  
หมู่บ้าน  
4.จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาชีพ 
เช่น เครื่องจักสานไม้ไผ่,     
ไม้กวาดฯลฯ จำนวน        
9 หมู่บ้าน 

40,000  
 

40,000    
 

40,000     
 

40,000     
 

40,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้าน   
ที่เขา้ร่วมโครงการ 
2.จำนวนกลุม่อาชีพ
ที่เข้าร่วมโครงการ 
3. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมี
รายได้เสริมเพิ่มขึน้
มีงานทำและพัฒนา
ทักษะการผลิต
สินค้าให้มีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน
สามารถพัฒนา ลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้
แก่ครัวเรือน และ
สินคา้ให้มีคณุภาพ
ตามความต้องการ
ของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
 
 

2 โครงการจดัอบรม 
และศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสรมิอาชีพและ
พัฒนาสินค้าของ
กลุ่มอาชีพให้ได้
มาตรฐาน 

1.เพื่อให้กลุม่อาชีพมีความรู้
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เพื่อจำหน่ายและสามารถ
พัฒนาทักษะการผลิตดีขึ้น 

1.จัดอบรม และศึกษา     
ดูงาน จำนวน  1 ครั้ง 
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000  
 

60,000 1.จำนวนครั้งในการ
จัดอบรม / ดูงาน 
 

1.กลุม่อาชีพ
สามารถนำความรู้
มาพฒันาสินค้าให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 

ทต.บ้านสาง 
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2.3   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการจดัทำแผนผัง
หมู่บ้าน 

1.เพื่อวางระบบแผนผัง 
ในหมู่บ้านให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1. จัดทำจำนวน  
9 หมู่บ้าน 

   50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 1.  จำนวน
หมู่บ้านท่ีจัดทำ
แผนผังหมู่บา้น 

1. มีแผนผังในหมู่บ้าน
ที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

2 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวตำบล 
บ้านสาง 

1.เพื่อประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยวตำบล 
บ้านสางให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

1. จัดทำจำนวน 1  ครั้ง 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวน
ครั้งทีส่่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

1. สามารถ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตำบล    
บ้านสางให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลาย 

  ทต.บ้านสาง  
/ สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจงัหวัด
พะเยา 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....3.....ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมบำรุง/
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟก่ิง)  
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
ยามค่ำคืนและเกดิความ
ปลอดภัย 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งเพยีงพอ
และทัว่ถึง 

1.ดำเนินการซ่อมบำรุง /
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ     
ในพ้ืนท่ีสวนสุขภาพพื้นที่
การเกษตรและพื้นท่ี ใน
หมู่บ้าน,ถนนเลียบชาย    
ป่า ม.1,2,6,9ฯลฯจำนวน 
9 หมู่บ้านและเขตเช่ือมต่อ
ตำบลบ้านสางบ้านตุ่นและ
สนัป่าม่วง(สายวดัอนาลโย) 

200,000      
 

200,000 
 
 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000      
 

1.จำนวนหมูบ่้านท่ี
ติดตั้ง /ซ่อมแซม / 
ขยายเขตไฟฟ้า 
2. จำนวนจุดใน
การติดตั้ง / ซ่อม
บำรุง / ขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ในการเดินทางใน
เวลากลางคืน 
 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการปรับปรุงถนน   
สู่พืน้ท่ีการเกษตร 

1.เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้และ
เพื่อให้การสัญจรไปมามี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1.ปรับปรุงถนนคสล. ขนาด
กว้าง 3 - 6 ม.ยาว รวม 
5,000 ม.หนา 0.15 ม.
(สายทุ่งแคฯลฯ) จำนวน       
9 หมู่บ้าน 

500,000     
 

500,000 
 

500,000    
 

500,000    
 

500,000     
 

ความยาวของถนน 
คสล.ทีป่รับปรุง 

1.ถนนได้รับการ 
ปรับปรุงสามารถ
เดินทางสัญจรได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมขยายผิว
จราจร 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ดำเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.และขยายผิวจราจร
ขนาดกวา้ง 6 ม.ยาวรวม
2,000 ม.  จำนวน         
1 หมู่บ้าน 

3,000,000     
 

3,000,000  
 

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

1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีก่อสร้าง   

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็ว
ปลอดภัยในการ
คมนาคมเพิม่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

4 โครงการปรับปรุงถนน  
คสล.พร้อมขยายผิว
จราจร 
 

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

1.ดำเนินการปรับปรุงถนน 
คสล.และขยายผิวจราจร
ขนาดกว้าง 6 ม.ยาวรวม
2,000 ม. จำนวน          
1 หมู่บ้าน 

3,000,000     
 

3,000,000  
 

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

1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 
2.ความยาวของ
ถนนท่ีปรับปรุง   

1.ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วปลอดภัย
ในการคมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

1. เพื่อจัดให้มสีถานท่ีใน
การจดักิจกรรมร่วมกัน
และใหบ้ริการประชาชน 

1. ก่อสร้างอาคารอเนก -   
ประสงค์ จำนวน 1 หลัง 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

1. จำนวนหลัง
ในการก่อสร้าง 

1 มีสถานท่ีใช้ใน  
การจัดกิจกรรม
และให้บริการ
ประชาชนที่
สะดวก 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงฝาย  
ต้นน้ำลำธาร 

1.เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมฝายให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้และ  
กักเก็บน้ำไว้ใช้การ
อุปโภคบรโิภคป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

1.ปรับปรุงฝาย เช่น ฝาย  
ห้วยวัด ฝายกักเก็บน้ำใน   
ลำเหมืองย่าลาว ห้วยแม่อดุ
ฯลฯ จำนวน  5  แห่ง  

200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง
ฝายต้นน้ำลำธาร 

1.สามารถปรับปรุง
และซ่อมแซมฝาย
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และกักเก็บ
น้ำไว้ใช้การอุปโภค
บริโภคป้องกันน้ำ
ท่วมขังได ้

ทต.บ้านสาง  

7 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร้อมบ่อ
พัก 

1.เพื่อให้ทุกพื้นที่มี
ระบบการระบายน้ำที่ดี
น้ำไม่ทว่มขัง  
 

1.ดำเนินการวางท่อ 
ระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก
แบบมีฝาปิดขนาดกว้าง  
1.50 ม.เป็นระยะ 200 ม.
จำนวน 5 หมู่บ้าน 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1,000,000    
 

1.ความยาวของ  
ท่อระบายน้ำคสล.
พร้อมบ่อพัก 
 

1.ทุกพื้นที่มีระบบ
การระบายน้ำที่ดีน้ำ
ไม่ท่วมขัง 

ทต.บา้นสาง    

8 โครงการก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / ซอ่มแซม  
รางส่งน้ำคอนกรีต 

1.เพื่อระบายน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้านให้มี
ความสะดวกขึ้น 
2. เพื่อส่งน้ำสู่พื้นที่
การเกษตร 
3.เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ  
4. เพือ่ปรับปรุงดาดลำ
เหมืองให้มีสภาพทีใ่ช้
งานไดด้ ี     

1.ดำเนินการก่อสร้าง 
จำนวน 4 แหง่ สายย่าลาว
,เกาะทราย,สายทุ่งลอม   
สายต้นกอก,ทุ่งสาง,บ้าน 
ม่อนแก้ว,ไสไ้ก,่เหมืองใหม,่ 
เหมืองโบสถฯ์ลฯ ขนาด
ปากกว้าง 1 ม.ก้นกว้าง    
20 ซม.ลึก40 ม.ยาว 500    
ม. จำนวน 6 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จำนวนแหง่
ในการก่อสร้าง / 
ปรับปรุงดาด
คอนกรีตลำ
เหมือง 
 

1.สามารถแกไ้ข
ปัญหาน้ำท่วมขัง   
และการระบายน้ำ   
มีความสะดวกขึ้น 
2. เกษตรการมีน้ำ
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพยีงพอ       

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสู่พื้นที่การ  
เกษตร 
 

1.เพื่อใหก้ารระบายนำ้            
มีความสะดวก 
 

1.ก่อสร้าง จำนวน  1 
หมู่บ้าน ไดแ้ก่ลำเหมือง 
ร่องบวบ ฯลฯขนาด
กว้าง   2 เมตร ลึก 1 
เมตร ความยาว 1 กม. 

2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       1. จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 
 

1.การระบายนำ้    
มีความสะดวกและ
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร 
 

1.เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ำไว้ใช้  
ในการอุปโภคบริโภคและนำ้   
ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 

1.ขุดเจาะบ่อบาดาล 
จำนวน  5 หมู่บ้าน  

500,000       500,000 500,000 500,000 500,000 1. จำนวนแห่งใน
การขุดเจาะ 
 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้  
ในการอุปโภค   
บริโภคและน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการจดัซื้อเครื่อง
สูบน้ำบาดาล 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

1.ดำเนินการจดัซื้อ  
    จำนวน 5 เครื่อง 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จำนวนเครื่อง
ปั๊มสูบน้ำบาดาล
ที ่ จัดซื้อ 

1.ประชาชนมน้ีำใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคสล.แบบมี
ฝาปิด 

1.เพื่อให้มีระบบการระบาย
น้ำท่ีดีและป้องกันน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม 
ขังและสามารถระบายน้ำได้
อย่างสะดวก 

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
กว้าง 0.30 ม. - 0.50 
ม. ยาวรวม 1,000 ม. 
ซอยต่างๆภายในหมู่บ้าน 
ฯลฯ  จำนวน 5 หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000   500,000   1. ความยาวของ
ทางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กทีก่่อสร้าง 

1.มีระบบการระบาย
น้ำทีด่สีามารถแก้ไข
ปัญหาเรื่องนำ้ท่วม    
ขังและสามารถขยาย
ผิวจราจรให้กว้าง  
และสะดวกในการ
สัญจรไปมามากข้ึน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านจำนวน  
9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที ่
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 

 

14 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านจำนวน  
9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที่
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บา้นสาง 
 

 

15 โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมูบ่้าน 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพยีงพอ 

1.ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้านจำนวน  
9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ้่านทีข่ยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน 
 

1.ประชาชนมีนำ้ไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้านสาง 
 
 

16 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นดิน  

1.เพื่อขยายเส้นทาง
สัญจรให้กว้างและเกดิ
ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
2.เพื่อป้องกันการพัง 
ทลายของตลิ่งเนื่องจาก  
น้ำกัดเซาะ 

1. ดำเนินการก่อสร้าง           
พนัง คสล. จำนวน       
5 แห่ง  

500,000   500,000   500,000  500,000     500,000     1.จำนวนแห่งในการ
ก่อสร้างพนัง คสล.กัน้ดิน 

1.สามารถขยายเส้น  
ทางสัญจรให้กว้างและมี
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
2.สามารถป้องกัน
ตลิ่งพังเนื่องจากน้ำ
กัดเซาะ 

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

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

1.เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ำ 
ท่วมใช้เป็นทางระบาย  
น้ำและทำให้เส้นทาง  
การคมนาคม มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

1.ดำเนินการ 
ก่อสร้าง ขนาด
ปากกว้าง 2x2 ม. 
ยาว 5 ม. จำนวน  
5  หมู่บ้าน 

500,000    500,000  500,000     
 

500,000     
 

500,000     
 

1. จำนวนแห่งที่
ก่อสร้าง   ท่อ
เหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

1.เส้นทางการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

18 โครงการปรับปรุงท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน้ำ 
ท่วม ใช้เป็นทางระบาย 
น้ำและทำให้เส้นทาง  
การคมนาคม มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

1.ดำเนินการ  
ก่อสร้าง ขนาด 
ปากกว้าง 2x2 ม. 
ยาว 5 ม. จำนวน   
5  หมู่บ้าน 

500,000    500,000  500,000     
 

500,000     
 

500,000     
 

1. จำนวนแห่งที่
ปรับปรุงท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.เส้นทางการ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็วและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการปรบัปรุงท่อ
ส่งน้ำพลังงาน    
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1. เพือ่ให้ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1. ดำเนินการจำนวน  
    1  แห่ง  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1.จำนวนแห่งในการ
ปรับปรุงท่อเหล็กส่ง
น้ำพลังงานไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

1. ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.บา้นสาง /      
สนง.

ชลประทาน      
จ.พะเยา / 

กรมส่งเสรมิฯ 
20 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬาอเนกประสงค์ 
 

1.เพือ่ก่อสร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ที่ได้
มาตรฐาน 
2.เพื่อให้มสีถานท่ี
ฝกึซ้อมและออกกำลัง
กายใหแ้ก่ประชาชน 

1.ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค ์ 
จำนวน  1  แหง่ 

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

1.ประชาชนมลีาน
กีฬาไว้ฝึกซ้อม และ
ออกกำลังกาย 
2.มลีานกีฬา
อเนกประสงค์ที่ได้ 
มาตรฐาน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
 

1.เพื่อปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงคใ์หส้ามารถ  
ใช้งานได้ตามปกต ิ
2.เพือ่ใหม้สีถานท่ีฝกึซ้อม
และออกกำลังกายให้แก่
ประชาชน 

1.ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์  จำนวน  
2  แหง่ 

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1. จำนวนแห่งในการ
ปรับปรุง 
 

1.ประชาชนมีลาน
กีฬาไวฝ้ึกซ้อม และ
ออกกำลังกาย 
 

ทต.บ้านสาง 

22 โครงการซ่อมแซมสถานี
สูบน้ำด้วยพลังงานบ้าน
สันเวียงใหม่ หมู่ท่ี 3 

1.เพือ่ซ่อมแซมสถาน ี    
สูบน้ำด้วยพลังงานให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และสามารถสูบน้ำมาใช้  
ในการอุปโภคบริโภคให ้  
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

1.ซ่อมแซม  จำนวน  
1  แห่ง 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1. จำนวนแห่งในการ
ซ่อมแซม 
 

1.สามารถซ่อมแซม
สถานีสูบน้ำด้วย
พลังงานให้สามารถ    
ใช้งานได้ตามปกติ
และสามารถสบูน้ำ 
มาใช้ในการอุปโภค
บริโภคให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ทต.บ้านสาง 

23 โครงการจดัทำผังเมือง
รวม 

1.เพื่อประเมนิผังเมือง  
และปรับปรุงผังเมืองรวม   
อำเภอเมืองพะเยา 

1.ปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองพะเยาในพ้ืนท่ี
ตำบลบ้านสาง ขนาด
พืน้ที ่23.88 ตาราง
กิโลเมตร 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จำนวนพื้นที่ในการ
ปรับปรุง 

1.สามารถประเมิน 
ผังเมืองและปรับปรุง  
ผังเมืองรวมอำเภอ
เมืองพะเยา 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาภเูขา 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ก่อสร้างระบบประปา
ภูเขา จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที ่
ก่อสร้างระบบ
ประปาภเูขา 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บ้าน
สาง 

 
 

25 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภเูขา 
 

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ  
ไวใ้ช้ในการอุปโภคบรโิภค
อยา่งเพียงพอ 

1.ปรับปรุงระบบภูเขา
จำนวน  9 หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที่
ปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา 
 

1.ระบบประปามี  
สภาพดีขึ้นและ
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้   
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ทต.บา้น
สาง 

 
 

26 โครงการขยายเขต
ระบบประปาภเูขา 
 

1. เพือ่ให้ประชาชนมีน้ำ  
ไว้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

1.ขยายเขตระบบ
ประปาภเูขา จำนวน    
9 หมู่บ้าน 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1.จำนวนหมูบ่้านที่
ขยายเขตระบบ
ประปาภเูขา 

1.ประชาชนมีนำ้ไว้
ใช้ในการอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ 

ทต.บา้น
สาง 

 
 

27 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา 
(pocktank) 

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้านให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

1.จัดซื้อเครื่องปรับปรุง
คุณภาพน้ำประปา 
จำนวน 3 แห่ง 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

15,600,000  
 

1.จำนวนแห่งใน
การจัดซื้อ 

1.ประชาชนมี
น้ำประปาท่ีมี
คุณภาพไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ทต.บา้น
สาง 
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ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่.....4.....ยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน........ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1  แผนงานการศึกษา    

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
สำหรับเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กได้
แสดงออกในกิจกรรมที่
สร้างสรรคร์่วมกัน 

1.เด็ก นักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
จำนวน 500  คน 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

50,000 
 

 

50,000 
 

1.จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เด็กไดร้ับความสนกุ 
สนานเพลดิเพลินในการ   
จัดกิจกรรมทีส่ร้างสรรค์
ร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ        
การขับเคลื่อนเครือข่าย 
สภาเด็กและเยาวชน 
ตำบลบ้านสาง 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรคจ์ัดกิจกรรม       
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   

1.จัดกิจกรรม  จำนวน         
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองมีความคดิริเริ่ม
สร้างสรรค์และกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการสนับสนุนวสัดสุื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ใหแ้ก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก / ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน 

1.เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่เด็กใหใ้ฝรู่้ศึกษา
เล่าเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อ วัสดุ
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนบัสนุนวัสดอุุปกรณ์ 
การเรยีนเช่นพัสดุการ  
ศึกษา เครื่องเล่นพฒันา  
การเดก็ฯลฯ แกเ่ด็ก 
นักเรียนศพด.ทต.บ้าน   
สาง จำนวน 3  แห่ง 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

1.เด็กมีขวัญกำลังใจใน
การศกึษาเล่าเรยีน 
2.สามารถสนับสนุนสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่
ทันสมัยใช้อย่างเพียงพอ 

ทต.บา้นสาง 

4 โครงการพัฒนาประสิทธิ 
ภาพศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่  

1.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จำนวน  1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กมีสขุอนามยั   
ที่ดีปลอดภยัจากเช้ือโรค 
ต่างๆ 
2.เพือ่ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

1. ดำเนินการปรับปรุง     
จำนวน 1 แห่ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

1. จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1. เด็กมีสุขอนามยั
ที่ดีปลอดภยัจาก
เชื้อโรคต่างๆ 
2. ศนูยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารที่
สะอาดและถูก
สขุลักษณะ 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนกัเรยีนทีด่้อย
โอกาส 

1.เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยใหเ้ด็ก
นักเรียนในการเดินทางไป
โรงเรียน 

1.จ้างเหมารถประจำทาง   
    จำนวน  1  คัน 

100,000    100,000 
 

100,000  100,000  100,000 
 

1.จำนวนคันใน
การจ้างเหมา 

1.สามารถอำนวย
ความสะดวกและ
เด็กได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไปโรงเรียน 

ทต.บ้านสาง 

7 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเดก็ปฐมวยั 

1.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 

1. จัดกิจกรรม จำนวน       
    1 ครั้ง 

10,000   10,000  
 

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

1.สามารถ
เสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็กท้ัง
ทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจติใจ 

ทต.บ้านสาง 

8 โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวันแก่
โรงเรียน 
 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.ดำเนินการสนับสนุน
จัดจ้างทำอาหารกลางวัน 
จำนวน  2  แหง่ 
 

800,000   
 

800,000  
 

800,000    
 

800,000    
 

800,000    
 

1. จำนวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และไดร้ับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 

 
 



 
- 81 - 

 

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
        จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดันิทรรศ  
การรักการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านแกเ่ด็กเยาวชน 
ประชาชนตำบลบา้นสาง 
2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
อย่างกว้างขวาง 

1. จัดทำโครงการ 
    จำนวน 1 ครั้ง 
2. จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ 
เช่น หนังสือจัดกิจกรรม
แข่งขันการอ่าน ฯลฯ 
จำนวน  1  ครั้ง   

10,000   10,000   10,000  10,000   10,000 1.จำนวนครั้งในการ
จัดทำโครงการ 
2. จำนวนครั้งใน
การจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์  

1.สามารถปลกูฝัง
นิสัยรักการอ่าน
และมีพัฒนาการ
ที่ดีให้แก่เด็ก
เยาวชน 
ประชาชนตำบล
บ้านสาง 
2.เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทัน  
สมัยอย่าง
กว้างขวาง 

ทต.บ้านสาง 

10 
 

 

การพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
ศพด. 

1.เพื่อเพิม่พูนความรู้  
ทักษะและวิสยัทัศน์ใน
การปฏิบัติงานให้แกผู่้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการ 
อบรม  จำนวน 6 คน 
2.จัดอบรมจำนวน  
    1  ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1.จำนวนผูเ้ข้าร่วม
การอบรม 
2. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถเพิม่พนู
ความรู้ทักษะและ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานใหแ้ก่ 
ผู้ช่วยครูผูดู้แล
เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการ   
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลบา้นสาง 

1.เพื่อพัฒนาศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น  

1.จัดกิจกรรมพฒันาเด็ก 
/ พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน / อาคารสถานท่ี  
จำนวน  1  ครั้ง  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

ทต.บ้านสาง  
 

12 โครงการจดัอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็กและเยาวชน 
ตำบลบ้านสาง 
 

1.เพือ่ให้เด็กเยาวชนมี
ความรู้และทักษะในการ  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1 จัดอบรม จำนวน  
    1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.จำนวนผูเ้ข้า 
ร่วมการอบรม 
2. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม 

1.เด็กเยาวชนมีความรู้
และทกัษะในการใช้ชีวิต
ในสังคมได้อยา่ง          มี
ความสุข 

ทต.บ้านสาง/ 
พมจ.พะเยา/
มูลนธิิพะเยา
เพื่อการพัฒนา
จังหวัดพะเยา 

13 โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กผูดู้แลเด็ก และ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลตำบลบ้านสางได้
ทำกิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
พัฒนาการของเดก็เล็ก 

1. จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ผดด. ผู้ปกครองเด็กศพด. 
จำนวน 1 ครั้ง 
2.มอบวฒิุบัตรแก่เด็กท่ี
ผ่านการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จำนวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จำนวนครั้ง
ในการจัดอบรม 
2.จำนวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้ทำกิจกรรมที่ดี
ร่วมกัน และมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อยละ
80มีความรู้และทักษะ
เพิม่ขึ้นเกี่ยววิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
เล็ก 
3. เด็กเจรญิเติบโต       
มีพฒันาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่โรงเรียน 

1.เพือ่ให้เดก็มีสขุภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จำนวน  2  แห่ง 
 

500,000   
 

500,000 
 

500,000   
 

500,000   
 

500,000   
 

1. จำนวนแหง่
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ทีด่ีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

15 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 
แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1.เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดีและได้รับ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์
ตอ่ร่างกาย 

1.จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
   จำนวน  1  แห่ง 
 

200,000   
 

200,000   
 

200,000     
 

200,000     
 

200,000     
 

1. จำนวนแห่ง
ในการจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ที่ดีและได้รบัสารอาหาร
ทีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย  

ทต.บ้านสาง 

16 โครงการจดั
กิจกรรมงาน
วิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล    
บ้านสาง 

1.เพื่อให้เด็กผู้ดูแลเด็ก
และผูป้กครองเด็ก ศพด. 
เทศบาลตำบลบ้านสาง
ได้ทำกิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก 
3.เพือ่ให้ผู้ปกครองเด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
สง่เสริมพฒันาการของ
เด็กเล็ก 

1. จัดกิจกรรม
นิทรรศการงานวิชาการ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2.มอบวุฒิบัตรแก่เด็กท่ี
ผา่นการอบรมและเตรียม
ความพร้อมในระดับ 
ปฐมวัย จำนวน 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมผู้ปกครอง  
เด็กศพด. จำนวน 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000  10,000 1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
2.จำนวน
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ทำกิจกรรมที่ดรี่วมกัน 
และมสีัมพันธภาพทีด่ี
ต่อกัน 
2.ผู้ปกครองเด็กร้อย
ละ80 มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยว
วิธีการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก 
3. เดก็เจรญิเติบโต        
มีพัฒนาการที่ดีทุกด้าน 

ทต.บ้านสาง 

17 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

1.เพือ่ใหเ้ด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่   
ตามหลักโภชนาการ 
 

1.จัดจา้งทำอาหาร
กลางวัน จำนวน 1 แห่ง 
 

350,000  
 

350,000  
 

350,000    
 

350,000    
 

350,000    
 

1. จำนวนแห่ง
ในการจัดจ้าง
อาหารกลางวัน 

1.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง และ
ได้รับสารอาหารอยา่ง
ครบถ้วน 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการจดัอบรม 
ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
(อาเซียน) 
 

1. เพื่อเพิ่มพนูความรู้    
ทักษะให้แก่พนักงาน   
เทศบาล /พนักงานจ้าง      
ผู้นำท้องถิน่และประชาชน      
ที่สนใจเพื่อเตรยีมความ     
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

1.จัดอบรม  จำนวน    
1 ครั้ง 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

30,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 
 

1.สามารถเพิม่พูน    
ความรู้ทักษะให้แก่
พนักงานเทศบาล /
พนักงานจ้างผู้นำท้องถิ่น
และประชาชนที่สนใจ   
ให้มีความพร้อมเพื่อเข้า   
สู่ประชาคมอาเซียน 

ทต.บ้านสาง 

19 โครงการสนามเด็ก
เล็กสร้างปญัญา 

1.เพือ่สร้างสนามเด็กเล่น
และของเล่นสนามในรม่ให้
เด็กเล่นเพื่อเพิ่มทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

1. ดำเนินการ จำนวน 
1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จำนวนแห่ง
ในการ
ดำเนินการ 

1. มีสถานท่ีเล่นและ
ของเล่นสนามในร่มให้
เด็กเล่นเพื่อเพิ่มทักษะ
พัฒนาการตามวัย 

ทต.บ้านสาง  

20 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 หมู่     
ตามหลักโภชนาการ 
2. เพื่อสนับสนุนสื่อการ 
เรียนการสอน (คา่รายหัว) 
วัสดุครภุัณฑ์การศึกษา      
ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ 

1.สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กก่อนวัย
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กเทศบาลตำบลบ้าน
สาง  จำนวน  1  แห่ง 
2. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการ
สอน (ค่ารายหัว) เช่น
ค่าหนังสือเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน   
ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ  

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 1.จำนวนแห่ง
ในการสนับสนุน 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
ของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 
2.เด็กไดร้ับสารอาหาร
ครบ 5 หมูต่ามหลัก
โภชนาการ 
3. สามารถสนับสนุน     
สื่อการเรียนการสอน  
(ค่ารายหัว) วัสดุ 
ครุภณัฑ์การศึกษาที่
ทันสมัยอย่างเพยีงพอ 

ทต.บ้าน
สาง/กรม
ส่งเสริมฯ 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการค่าย
สร้างสรรค์พัฒนาสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.เพื่อจัดทำพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน 

 2. เพือ่พัฒนาและเตรยีม  
ความพร้อมด้านการสร้าง
องค์ความรู้ในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและพฒันาทักษะ
ภาษาสูส่ังคมอาเซยีน 
 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี 
ความรู้ในการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และสื่อสาร
ภาษาสูส่ังคมอาเซยีน 

1.สนบัสนุน จำนวน    
1   แห่ง 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน 

1.นักเรยีนและครูมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับประชาชม
อาเซียน การใช้สื่อ 
เทคโนโลยี และมีทักษะ   
ทางภาษา เพื่อการสื่อสาร  สู่
สังคมอาเซียน 
 

ทต.บ้านสาง 

22 โครงการอบรม
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม สร้าง   
คนดี คืนสังคม 
ตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามแก่
นักเรียน 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน เทิดทูน สถาบัน 
มีระเบยีบวินัย มีจติ
สาธารณะ 

1.สนับสนุน จำนวน     
1   แห่ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน 

1.นักเรยีนเป็นผู้มีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยมทีพึ่ง
ประสงค์ และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได ้
อย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการสร้างเสรมิ
สุขภาวะในโรงเรียน 

1.เพื่อให้ผูเ้รียนมีสุขภาพ
แข็งแรงท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ สามารถเรียนรูต้าม
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สูงสุด 
 

 

1.สนับสนนุ จำนวน    
1   แห่ง 
โดยมีกิจกรรม
ดำเนินการ ดังนี ้
-ออกแบบแหล่งเรียนรู ้
-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
-จัดทำรั้วตาขา่ย 
ปูหญ้าเทียม 
-สร้างที่ปีนป่ายสนาม
เด็กเล่น 
จัดซื้อเครื่องออกกำลัง
กาย 
กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวฯลฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนบัสนนุ 

1.ผูเ้รียนมีสุขภาพแข็งแรง
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
สามารถเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนเองอย่าง
สูงสุด 
 
 

ทต.บ้านสาง 

24 โครงการกิจกรรม 
สื่อดีสู่กศน.ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อจัดหาสื่อการเรยีนรู้
ให้แก่ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

1.สนับสนุน จำนวน    
1   แหง่ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนับสนุน 

1.สามารถจดัหาสื่อการ
เรียนรู้ให้แก่ประชาชน     
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนการสอน 

1.เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบ 
ค้นข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน ์

1.สนับสนุน จำนวน    
1   แห่ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จำนวนแห่งใน
การสนบัสนุน 

1.ประชาชนได้ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบ 
ค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ทต.บ้านสาง 

26 โครงการเทลานกีฬา 
ในพืน้ท่ีกศน.ตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การเล่นกีฬาเปตอง และ
ตะกร้อ  

1.ก่อสร้าง จำนวน    
1   แห่ง  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวนแห่งใน
การก่อสร้าง 

1.มสีถานท่ีออกกำลังกาย
ในการเล่นกีฬาเปตองและ
ตะกร้อ 

ทต.บ้านสาง 

27 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เด็ก
นักเรียน 

1.เพือ่ให้นักเรยีนปลูก 
ผักปลอดสารพษิไว้
บริโภคตลอดปีการศึกษา
และได้รับคณุค่าทาง
โภชนาการ 
2.เพือ่ให้นักเรยีนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได ้

1.สนับสนุนการจัดทำ
โครงการ จำนวน     
1  ครั้ง ( การเลีย้ง
ปลาดุก การเลีย้งไก่
พื้นเมือง,ปลูกผักสวน
ครัว,ปลูกไมผ้ล )    
รร.ในพื้นที่,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทต.
บ้านสาง 
 
 

20,000  
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 

20,000  
 

1. จำนวนเด็กท่ี
เข่าร่วมโครงการ 

1.นักเรยีนมีความรู้ ใน 
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ไว้บริโภคตลอดปีการ  
ศึกษาและได้รับคุณคา่ 
ทางโภชนาการ 
2.นักเรยีนมีความรู้ใน   
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
และนำหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนนิ
ชีวิต ได ้

ทต.บ้านสาง 
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4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการป้องกนัและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

1.เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
3.เพือ่ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์  
สิน 

1.จัดซื้ออุปกรณ์ความ
ปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ทางโค้ง โดยติดตั้งกระจก
ส่องโค้ง หมุดสะท้อนแสง 
ป้ายจราจรบังคับ /
แนะนำ/เตือน/คันชะลอ 
ฯลฯ จำนวน  1  ครั้ง 
2.จัดทำโครงการ จำนวน   
   2 ครั้ง 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

50,000   
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดซื้อ
อุปกรณ ์
1. จำนวนครั้ง
ในการจัดทำ
โครงการ 
 

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

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

1.เพื่อป้องกันการโจรกรรม
และลักขโมยในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านและสำนกังาน
เทศบาล 

1. ติดตั้ง จำนวน  9  จุด 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1. จำนวนจุด
ในการติดตั้ง 
 

1. สามารถปอ้งกัน
การโจรกรรมและลัก
ขโมยในพื้นที่หมู่บ้าน
และสำนักงานเทศบาล 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อก่อสร้างศูนย ์ 
ป้องกนัและบรรเทา       
สาธารณภัยในพื้นที ่

1.ก่อสร้างศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ตำบลบ้านสาง  จำนวน
1 แห่ง 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

1. จำนวนแห่ง
ในการกอ่สร้าง 

1.มีศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ตำบลบ้านสางไว้เพื่อ
ให้บริการประชาชน 

ทต.บา้นสาง 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการ
ดำเนินงานอาสาสมัคร
ป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

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

1.ดำเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จำนวน   
1 ครั้ง / 20 คน  
2.จัดซื้อชุดอปพร. 
จำนวน 1 ครั้ง 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 
2. จำนวนชุดใน
การจัดซื้อ 
 

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

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

 

5 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคภีัยเบื้องต้น 

1.เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน
อัคคีภัยแก่ประชาชนผู้นำ
ท้องถิน่ 

1.ดำเนินการส่งบุคลากร 
เข้ารับการอบรม จำนวน   
1 ครั้ง / 40 คน  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 
2.จำนวนครั้งใน
การอบรม 

1. ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ทต.บ้านสาง/  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกซ้อมแผน
บูรณาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

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

1.ดำเนินการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวน 1 ครั้ง /10 คน 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 
2.จำนวนครั้ง
ในการอบรม 

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

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ        
จ.พะเยา 

7 โครงการจดัหา
อุปกรณ์ดับเพลิง
พร้อมจุดดับเพลิง 

1.เพื่อป้องกันและควบคมุ
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
และภยัธรรมชาติอื่นๆ 

1.จัดหา จำนวน 1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดหา 
 

1.สามารถปอ้งกัน
และควบคมุปัญหาไฟ
ป่า หมอกควัน และ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

8 โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ
และสาธารณภัยอืน่ๆ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่นๆ และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

1. สนบัสนนุ จำนวน 
9  หมู่บ้าน 
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

200,000  
 

1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
สนับสนุน 
 

1.ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่างทันท่วงที
และมีความเป็นอยูด่ี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง/ 
สนง.ป้องกันและ
บรรเทาฯ         
จ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมการ
เฝ้าระวังปอ้งกันเด็ก
จมน้ำ    

1.เพือ่ฝึกอบรมเด็กและ
ประชาชนให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการเฝ้า  
ระวังป้องกันการจมน้ำ 
2.เพื่อสอนและฝึกหัดให้
เด็กนักเรยีน รู้จักและ
สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
เหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง 
3.เพื่อให้เด็กมีทักษะการ
ว่ายน้ำและเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ำได ้

1.เด็กนักเรียนจาก
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
จำนวน  40  คน 
2.การฝึกอบรมจำนวน 
1 ครั้ง / ปี   
 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม   
 

1.เด็กนักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้  
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ำ 
2.มีทักษะในการ
ว่ายน้ำและเอาชีวิต
รอดจาการจมน้ำ  

ทต.บ้านสาง / 
สสจ.พะเยา/ 
สถานศึกษา
ในพ้ืนท่ี 

 

10 โครงการสนับสนุน
การให้บริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

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

1.มีหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง
จำนวน 1  แห่ง 
2 ประชาชน
ผู้ใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  จำนวน  9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จำนวน
ประชาชน
ผู้ใช้บริการหน่วย
ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

1.มีหน่วยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของเทศบาล
ตำบลบ้านสาง 
2.ประชาชนสามารถ
เข้าถงึบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลบ้าน
สางได้ อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 
/ สสจ.
พะเยา/ 

รพ.พะเยา 

 
 
 



- 92 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการฝึกซ้อม
อพยพและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
เทศบาลตำบล      
บ้านสาง  

1.เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจหลักการระงับ
อัคคีภัย 
2.เพื่อฝึกซ้อมการอพยพ
หนีไฟให้กบัเด็กและ       
บุคลากรในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก  
3. เพื่อใหบุ้คลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสบการณ์ในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น
และมีความปลอดภัย 

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

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม /
ฝึกซอ้มแผน  
 

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

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  12 โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติ  

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลให้มีบคุลากรที่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยได้อยา่งม ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพือ่พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว 
และทันต่อเหตุการณ์  
3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ดา้น
การจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ การควบคุม       
สั่งการ การบริหารจัดการ  
สาธารณภัยในพื้นที่เกดิเหต ุ
ที่มีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันให้กับชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาประจำเทศบาล
ตำบลบ้านสาง  

1.ผูเ้ข้ารับการอบรม 
ได้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ 
ของเทศบาล จำนวน   
50 คน / รุ่น 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม 

1. สามารถเสรมิสร้าง
ศกัยภาพและความเข้มแขง็
ให้แก่เทศบาลให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏบิัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.สามารถพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน
ให้เปน็ระบบ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ ์
3.สามารถเสรมิสร้างความรู้
ด้านการจดัการสาธารณภยั
เบื้องต้น ระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ 
การบริหาร 

  สำนักปลัด       
 ทต.บา้นสาง 
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4.3  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อปรับปรุงศูนย์  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

1.ดำเนินการปรับปรุง
จำนวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จำนวนแห่ง
ในการปรับปรุง 

1.มีศูนยส์่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ 
เพื่อจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/  

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี
ตำบลบ้านสาง 
 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย
กลุ่มสตรีให้มคีวาม
เข้มแขง็  
2. เพือ่ส่งเสริมการ
รวมกลุม่อาชีพ สร้าง
ความเข้มแขง็ให้กับ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตำบลบ้านสาง กลุ่มสตรี
ตำบลบ้านสาง 

1.จัดอบรม จำนวน    
1 ครั้ง 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1.จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม 

1.สามารถสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสตรีให้มี
ความเข้มแข็ง 
2. คณะกรรมการ
พัฒนาสตรตีำบลบา้น
สาง กลุ่มสตรตีำบล
บ้านสาง มีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

3 โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.เพื่อส่งเสรมิการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพและ
มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมร่วมกันได้อย่าง   
มีความสุข 

1. ส่งเสริมกจิกรรม  
    จำนวน 1  ครั้ง 
2.จัดอบรมจำนวน 
    1  ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการส่งเสริม
กิจกรรม 
2. จำนวนครั้ง
ในการจัด
อบรม    

1. ผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาสมี
สุขภาพท่ีดีและมสี่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ทีส่ร้างสรรคร์่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพตัวเองแกผู่้สูงอายไุด้
อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชมรมผูสู้งอายุตำบล
บ้านสาง 

1.จัดอบรม  
จำนวน  1  ครั้ง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 
 

1.ผูสู้งอายุมีความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพ
ของตัวเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ผูสู้งอายุมีคณุภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

5 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

1.เพื่อส่งเสรมิการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

1. จัดอบรม จำนวน 
    1 ครั้ง 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม           
 

1.คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

6 โครงการพัฒนาเครือข่าย
พิทักษ์สิทธิเด็กสตรีและ
เยาวชน 
 

1.เพื่อสร้างวิสัยทัศน์
แลกเปลีย่นประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

1.จัดอบรม จำนวน 
    1 ครั้ง 

10,000    
 

10,000  
 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.ผูเ้ข้าร่วมการ    
อบรมมีโอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์การ
เรียนรูร้่วมกันในการ
พัฒนา 

  ทต.บ้านสาง 
   

7 โครงการซ่อมแซม / 
ปรับปรุงบ้านพักอาศัย
ให้ผู้ยากไร้ผูด้้อยโอกาส 
ผู้พิการและผูสู้งอาย ุ
 
 

1.เพื่อจดัหาวสัดุอุปกรณ์    
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยาก     
ไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายทุี่ขาดผู้อุปการะ  
เลี้ยงดูให้มทีีอ่ยู่อาศัยทีอ่ยู่   
ในสภาพที่ดี มั่นคงปลอดภัย  

1.ดำเนินการจดัหา /  
ปรับปรุง / ซ่อมแซม 
จำนวน  9  หลงั 
 
 

300,000     
 

300,000  
 

300,000    
 

300,000    
 

300,000    
 

1. จำนวนหลังใน
การจัดหา / 
ซ่อมแซม /
ปรับปรุง 

1.ผูสู้งอายุผูย้ากไร้   
ผู้พิการผูด้้อย  
โอกาสทีข่าดผู้
อุปการะเลี้ยงดูมีที่
อยูอ่าศยัที่มั่นคง
ปลอดภัย และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง/
สำนักงานพัฒนา 
สังคมและความ  
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพะเยา/
อบจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
การพัฒนาสังคม 

1. เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 
และจุดประกายให้ผู้นำ               
ทีม่ีกระบวนทัศน์ ทักษะ 
ภาวะผู้นำทีเ่อือ้ต่อการ
พัฒนาสังคมสูส่ังคมภาวะ
และสังคมสวสัดิการ 

1. จัดอบรม จำนวน      
    1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.กลุม่เป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

9 โครงการพฒันา
ศักยภาพคณะทำงาน
ศูนย์พฒันาครอบครัว 
(ศพค.) 

1. เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจ และ
ความสัมพันธ์ทีด่ีในกลุ่ม
คณะทำงานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลบ้านสาง 

1. จัดอบรม จำนวน               
    1 ครั้ง 
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถพัฒนา
ศักยภาพคณะทำงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
(ศพค.) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.บา้นสาง 
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4.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสร้าง
จิตสำนึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

1.เพือ่รณรงค์ให้
ประชาชนเคารพรัก 
เทิดทนู ปกป้อง และ
แสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์
 

1.จัดอบรม  จำนวน     
3 ครั้ง  
2. จัดกิจกรรม จำนวน  
   3 ครั้ง 
3. คณะผู้บริหาร,สท.,
กำนัน ผู้ใหญ่บา้น,ผู้นำ
ท้องถิ่น,พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนในเขตพืน้ที่ 
จำนวน 400 คน 

20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       1. จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม   
/ อบรม  
2. จำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.สร้างจิตสำนึกที่ดแีละ     
ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
2. คณะผู้บริหาร,สท.กำนนั
ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น,
พนักงานเทศบาล,พนักงาน
จ้างและประชาชนในเขต 
พื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ทต.บ้านสาง/
สนง.ปกครอง
อำเภอเมือง

พะเยา 

2 โครงการสบืสานและ
อนุรักษ์ประเพณ ี
ลอยกระทง 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟืน้ฟูภูมิปัญญาท้องถิน่
และบำรุงการศาสนา 
ศิลปะจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดำรงสืบไป  

1. จัดกิจกรรม จำนวน     
1  ครั้ง 

100,000     
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 
 

100,000  
 

 
 

100,000  
 

1.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
2. จำนวน
หมู่บ้านทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

1.ภูมปิัญญาท้องถิน่และ
ศิลปจารีตประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไดร้ับการ
อนุรักษ์ดำรงรักษาไว้เป็น
เอกลักษณ์และความ
ภาคภูมิใจของท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเรียนรู้ดนตรี
พื้นเมือง 

1.เพือ่สืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง
และศลิปวฒันธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให ้ 
คงอยู่สืบไป 

1.สนับสนุน กิจกรรม   
    จำนวน 1 ครั้ง 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
จัดสนับสนุนกิจกรรม 
 

1.สามารถสืบสาน
และอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมืองและ
ศิลปวัฒนธรรม     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
คงอยูส่ืบไป 

ทต.บ้านสาง 
 

4 โครงการสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพธีิตา่งๆ
ประเพณีและวันสำคญั
ประจำปี 
 

1.เพื่ออุดหนุนและ
สนบัสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีต่างๆประเพณีและ
วันสำคัญประจำปีให ้   
คงอยู่สืบไป 

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

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน / อุดหนุน 
 

1. สามารถอุดหนุน
และสนบัสนุนการ
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ
ประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีให้ 
คงอยู่สืบไป 
 

ทต. บ้านสาง 
 

5 โครงการสบืสาน     
ภูมิปัญญาชุมชน 
 

1.เพื่อสง่เสรมิกิจกรรม
ภูมิปัญญาในท้องถิน่ให้
สบืทอดสูลู่กหลาน 

1.สนบัสนุน จำนวน  
5  ครั้ง  

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

10,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน  

1. สามารถส่งเสริม
กิจกรรมภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นให้สืบทอด
สู่ลูกหลาน 

ทต. บ้านสาง/
รร.สันเวียงใหม ่

 

6 โครงการสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

1.เพื่อสนับสนุนการจัด
งานประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีใหค้งอยู่
สืบไป       

1.จัดกิจกรรม จำนวน    
1  ครั้ง  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

1. สามารถจดั
กิจกรรมการจัดงาน
ประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีใหค้ง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 



- 99 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

      ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ ู   
ภูมิปัญญาท้องถิน่และ  
บำรุงการศาสนาศลิปะ
จารีตประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน่ 
 

1.เพื่อสืบสาน อนุรักษ์
ฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และบำรุงการ
ศาสนา ศิลปะจารีต
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป  

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน    
( เช่น เลี้ยงผีขุนน้ำ,ฯลฯ) 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 
 

200,000  
 

1.จำนวนครั้งในการ
สนบัสนุน / ส่งเสริม   
/ จัดกิจกรรม 
2. จำนวนหมู่บ้าน
ในการส่งเสริมและ
สนับสนุน 

1.ภูมปิัญญาท้องถิน่ 
และศลิปจารตี
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ดำรงรักษาไว้
เป็นเอกลักษณ์และ
ความภาคภูมิใจของ
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.สภา
วัฒนธรรม
อำเภอเมือง
พะเยา/สภา
วัฒนธรรม
ตำบลบา้น

สาง 
8 โครงการประเพณ ี

สรงน้ำพระธาตุวัดโบสถ ์
1.เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีและ
วันสำคัญประจำปีให้
คงอยู่สืบไป            

1.สนับสนุน จำนวน      
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันสำคัญประจำปี
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง  

9 โครงการประเพณีสรงน้ำ
พระธาตุวัดศรีบุญเรือง 
หมู่ 1 (วัดบ้านสางใต้) 

1.เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีและ
วันสำคัญประจำปีให้
คงอยูส่ืบไป      

1.สนับสนุน จำนวน       
1  ครั้ง  

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนบัสนุน  

1. สามารถสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
และวันสำคัญประจำปี
ให้คงอยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 

10 โครงการสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

1.เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพตอ่
ผู้สูงอายุและรักษา
ประเพณีท้องถิน่ให้คง
อยูส่ืบไป 

1.ส่งเสรมิกิจกรรม  
   จำนวน  1  ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

30,000 
 

 

30,000 
 

1.จำนวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 
2.จำนวนผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม 

1.งานประเพณีท้องถิน่
ได้รับการอนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจัดกิจกรรม   
วันชาต ิ
 

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม 

1.จัดกิจกรรม จำนวน         
1  ครัง้ 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1.จำนวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 
2.จำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

1.ไดแ้สดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบิดาและสร้าง
ขวัญกำลังใจในการดูแล
บุตร 

ทต.บ้านสาง 
 

12 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
 

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่สังคม 

1.จัดกิจกรรม จำนวน         
1  ครั้ง 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000 1.จำนวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 
2.จำนวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อมารดาและ
สร้างขวัญกำลังใจในการ
ดูแลบุตร 

ทต.บ้านสาง 
 

13 โครงการประเพณี
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 

1.เพื่ออุดหนุนและสนับสนุน
การจัดงานประเพณีและวัน
สำคัญประจำปีให้คงอยู่สบืไป 

1.สนบัสนุน / อุดหนุน
จำนวน  1  ครั้ง    

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนับสนุน / อุดหนุน 

1. สามารถอุดหนุนและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณแีละวันสำคัญ
ประจำปีให้คงอยู่สืบไป 

ทต. บ้านสาง/ จ.
พะเยา 

 

14 โครงการสนับสนุนการ       
จัดงานวันปิยมหาราช  

1.เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ 
พระมหากษัตรยิ์ไทย    

1.สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
จำนวน       
1  ครัง้ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จำนวนครั้งในการ
สนบัสนุนการจัดกิจกรรม 

1.ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ทต.บ้านสาง 
/ จ.พะเยา 

15 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง 
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเเจ้า 
อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 

เพื่อเป็นการถวายความ 
จงรักษ์ภักดีแด ่
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 
 

คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,
พนักงานเทศบาล,พนักงานจา้ง
และประชาชนในพื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรม 

ประชาชนสำนึกและ 
ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรากูร 
รัชกาลที่ 10  

ทต.บ้านสาง 
/ จ.พะเยา 

16 โครงการจัดกิจกรรม 
วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เพื่อเป็นการถวายความ 
จงรักษ์ภักดีแดพ่ระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

คณะผูบ้ริหาร ,สมาชิกสภา
เทศบาล,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,
พนักงานเทศบาล,พนักงานจา้ง
และประชาชนในพื้นที ่

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม 
กิจกรรม 

ประชาชนสำนึกและ 
ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทร มหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทต.บ้านสาง 
/ จ.พะเยา 
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4.5  แผนงานงบกลาง 

ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ
ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 1.จำนวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จำนวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1.ผูสู้งอายุมีความ 
เป็นอยู่ดีขึน้มีขวญั
กำลังใจดีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 
ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

1,944,000      1,944,000      1,944,000      1,944,000      1,944,000      1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จำนวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1.ผู้พิการมีความ
เป็นอยู่และมีขวญั
กำลังใจดีขึ้น
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

ทต.บ้านสาง/ 
กรมส่งเสรมิฯ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 1.เพื่อช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ให้มคีุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

1.จัดสวัสดิการ  
จำนวน  9  หมู่บ้าน 

180,000  180,000 180,000 180,000 180,000 1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
จัดสวสัดิการ 
2. จำนวนคน
ในการจัด
สวัสดิการ 

1. ผู้ตดิเช้ือเอดส์ มี
ความเป็นอยู่และมี
ขวัญกำลังใจดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง /         
กรมส่งเสรมิฯ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.....5..ยทุธศาสตรพั์ฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน...... 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดพะเยา....... 
5. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมการมี
ส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

1.เพื่อให้มีความรู้ความ  
เข้าใจในเรื่องปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่าอย่างถ่องแท้
และเข้ามามสี่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคมุปญัหา
หมอกควันและไฟป่าใน  
พืน้ท่ีแบบถาวร 
2.เพื่อลดปัญหามลพิษทาง
อากาศ 
3.เพื่อให้รู้และเข้าใจถึง
ธรรมชาติป่าไม้ทีม่ีความอุดม
สมบูรณส์ูงเป็นแหล่งต้นนำ้
ช้ันดี เพื่อการอนุรักษอ์ย่าง
ยั่งยืน 
4.เพือ่ให้มีจติสำนึกในความ
รักษ์และหวงแหนและรักษา
ป่ามีการจดัการอย่างถูกต้อง 

1.สนับสนุน / จดัอบรม 
จำนวน 1 รุ่น จำนวน  
50  คน 
 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
2. จำนวนผูเ้ข้า
รับการอบรม  
 

1.ปรมิาณการเกดิไฟป่า     
ในพืน้ท่ีลดลงและหมดไป  
และพื้นทีป่่ามีความอดุม
สมบูรณ์ขึ้นอย่างยั่งยืนและ
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร   
เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
2.สามารถลดปญัหามลพิษ
ทางอากาศ 
3.มีจติสำนึกในความรักษ์
และหวงแหนและรักษาป่า
มกีารจัดการอย่างถูกต้อง 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.

ป้องกันและ
ควบคมุไฟ
ป่าจ.พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการรณรงคล์ด
การเผาและลดปญัหา
หมอกควัน 
 

1.เพื่อให้เกษตรกรใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสมและมีการ
จดัการอย่างถูกต้อง 
2.เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
ซึ่งเปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

1.ดำเนินการสนับสนุน 
จำนวน 1 ครั้ง 
  

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

1. จำนวน
ครั้งในการ
สนบัสนุน 

1.เกษตรกรใช้ทีด่ิน
อย่างเหมาะสมและ  
มีการจัดการอย่าง
ถูกต้อง 
2.สามารถลดมลพิษ
ทางอากาศซึ่งเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.เกษตร
อำเภอเมือง

พะเยา 

 
5.2  แผนงานเคหะและชมุชน  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงบ่อ
บำบัดน้ำเสีย 

1.เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย 
จากโรงงานปลาส้มจาก
ชุมชน 

1. ปรับปรุง จำนวน   
1   แห่ง 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  500,000 1. จำนวนแห่ง  
ในการปรับปรุง 
 

1.สามารถแก้ปญัหา 
น้ำเสียจากชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

2 โครงการบริหารจัดการ  
น้ำเสียจากโรงงานปลา
ส้ม 

1. 1. เพื่อบริหารจัดการน้ำ
เสียก่อนปลอ่ยลงสู่กว๊าน
พะเยา    

1.จัดทำโครงการ   
จำนวน  1  ครั้ง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.สามารถป้องกัน
และแก้ไขปญัหาน้ำ
เน่าเสยีและลด
ปัญหามลพิษทาง
อากาศได ้

ทต.บ้านสาง / 
(สนง.ทรัพยากร   
ธรรมชาติและ  
สิ่งวดล้อมจ.พะเยา) 

 
 
 



- 104 - 
 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกำจดัขยะ
แบบครบวงจร 

1.เพือ่บริหารจดัการ
ขยะอย่างถูกวิธี และลด
ปัญหามลพษิต่อ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อคัดแยกขยะ       
รีไซเคิล เพื่อนำไป
จำหน่าย 
3.เพื่อกำจัดแหลง่
เพาะพันธ์ุเชื้อโรคเพื่อ 
ใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ด ี

1.จัดทำโครงการ,รณรงค์  
คัดแยกขยะ,จัดอบรม  
จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 

30,000    30,000  30,000 30,000 30,000 1. จำนวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 
 

1.สามารถบริหาร
จัดการขยะอย่างถกู
วิธี และปลอดมลพิษ 
2.สามารถคดัแยก
ขยะรีไซเคลิ และลด
ปัญหามลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง  

4 โครงการปรับปรุง    
ฌาปนสถาน  

1.เพื่อปรับปรุงฌาปน
สถานท่ีใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกจิ
ศพให้มีสภาพที่ดขีึน้ 
ปลอดภัยไมเ่ป็นมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1.ปรับปรุง จำนวน          
4  แหง่  

100,000      100,000    100,000    100,000  100,000 1. จำนวนแหง่
ในการปรับปรุง 
 

1.มสีถานที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพท่ีมีสภาพที่ดไีด้
มาตรฐานปลอดภัย   
ไม่เป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.บ้านสาง 
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5.3  แผนงานการเกษตร  

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ ์
ฟื้นฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อสร้างจิตสำนกึ
ให้แก่ประชาชนในการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.จัดรณรงค์/ อบรม
จำนวน  1 ครั้ง 

10,000    
 

 

10,000    
 

10,000    
 

10,000    10,000    1. จำนวนครั้งใน
การจัดรณรงค์/ 
อบรม 
 

1.ประชาชนมีความรู้    
ความเข้าใจเกิดความ
ตระหนักในคณุค่าของ     
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ     และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการเมืองอยู่ดี   
คนมีสุขเมืองต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
อาเซียน 

1.เพื่อส่งเสรมิความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์     
และศักยภาพแกนนำ
ชุมชนและภาคเีครือข่าย 
ในการพัฒนาและ
ยกระดับการบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ยั่งยนื 

1.จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี
ตำบลบ้านสาง จำนวน  
9 หมู่บ้าน  

500,000    
 

 

500,000    
 

500,000    
 

500,000    500,000    1. จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 
 

1.ตำบลบ้านสางเป็น    
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระดับอาเซียน 

ทต.บ้านสาง /กรม
สง่เสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการบริหารจัดการ
ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง 
 

1.เพื่อให้ประชาชนเกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง 
2.เพื่อให้ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้อย่าง
พึ่งพาและสมดุล 
3.เพือ่พัฒนาป่าชุมชน
ตำบลบ้านสางให้มีความ
ยั่งยืน 

1.จัดอบรม จำนวน        
1 ครั้ง 
2.จัดรณรงค์/เผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ จำนวน
12 ครั้ง 
3.จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนจำนวน  2  ครั้ง 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000  
 

100,000 1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม  
2.จำนวนครั้งใน
การจัดรณรงค ์/ 
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์  
3.จำนวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.ประชาชนเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน
ตำบลบ้านสาง 
2.ประชาชนอยู่
ร่วมกับธรรมชาตไิด้
อย่างพึ่งพาและสมดุล 
4.มีการพัฒนาป่า
ชุมชนตำบลบ้านสาง
ให้มีความยั่งยืน 

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

4 โครงการขดุลอก       
ลำเหมือง 

1.เพื่อฟ้ืนฟูแหล่งน้ำท่ีตื้น
เขินให้สามารถกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ำดีขึ้น 
2. เพือ่กำจัดวัชพืช และ
มีแหล่งน้ำใช้ที่สะอาด
มากขึน้ 

1.ขุดลอกลำเหมือง  
ต่างๆ ฯลฯ จำนวน           
9  หมู่บ้าน 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  1. จำนวน
หมู่บ้านในการขุด
ลอก 
2. จำนวนแห่งใน
การขุดลอก 

1.สามารถฟ้ืนฟูแหล่ง
น้ำทีต่ื้นเขินให้
สามารถกักเกบ็น้ำไว้
ใช้ในการเกษตรและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุป์ลา 
 

1.เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์
พันธุป์ลาให้อยู่ใน
บริเวณที่กำหนด 
2.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเขตอนรุักษ์
พันธุป์ลา 
3. เพื่อก่อสร้างกระชัง
เพาะพันธ์ุปลาและคืน 
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
แหล่งนำ้ธรรมชาต ิ

1.จัดทำโครงการ  
จำนวน  2   ครั้ง 
 

30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    1. จำนวนครั้งใน
การจัดทำโครงการ 
 

1. เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ไดร้ับการพัฒนาดีขึ้น 
และมสีถานท่ีพักผ่อน
ภายในพื้นที ่
2. มีแหล่งเพาะพนัธุ์
ปลาที่มีความอดุม
สมบูรณ ์

ทต.บา้นสาง 

6 โครงการกำจดั
ผักตบชวาและวัชพืช
ในกว๊านพะเยา 

1.เพื่อป้องกนัมิให้
ผักตบชวาและวัชพชื    
มิให้ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.เพื่อให้เกิดความ
สะอาดและทัศนยีภาพ 
ที่สวยงามในเขตกว๊าน
พะเยา 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัด
พะเยา    

1.กำจัดผักตบชวาและ
วัชพืชมิให้ลอยออกไป
ในบริเวณกว๊านพะเยา
เขตพื้นทีต่ำบลบา้นสาง 
จำนวน 5 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การกำจัดผักตบชวา 
 

1.ผักตบชวาและวัชพชื
ไม่ลอยกระจายไปท่ัว
เขตกว๊านพะเยา 
2.กวา๊นพะเยามีความ
สะอาดและทัศนียภาพ  
ที่สวยงามในพ้ืนท่ีเขต
กว๊านพะเยา 
3.สามารถพฒันาและ
ปรับปรุงและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพะเยาใหเ้ป็นที่
รู้จักแพร่หลาย 

ทต.บ้านสาง  
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     7 โครงการพัฒนาสภาพ
ภูมิทัศน์เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีปา่
ชุมชนตำบลบ้านสาง 

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
และปรับปรุงสภาพ    
ภูมิทัศน์เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตำบลบ้านสางฯ  
2. เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้
ใหก้ับประชาชน 
นักเรียน นักศกึษา 
สถานศึกษาในการใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาต ิ
ในพืน้ทีป่่าชุมชนตำบล
บ้านสาง       
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ป่าชุมชนในการรองรับ
การศึกษาธรรมชาต ิ
4. เพือ่เพิ่มมลูค่าด้าน
การบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าชุมชนตำบล
บ้านสาง  

1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ในพืน้ทีป่่าชุมชนตำบล    
บ้านสาง และเส้นทางใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอย
หลวง จำนวน 1 เส้นทาง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.จำนวนแห่งใน
การพัฒนา 

1. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลบ้าน
สาง ไดร้ับการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
2. ประชาชน นักเรยีน 
นักศึกษา สถานศึกษา 
ได้รับความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ได้รับประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติ  ใน
พืน้ท่ีป่าชุมชนตำบล  

บ้านสาง       
3. ป่าชุมชนตำบลบ้านสาง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการบริหารจดัการที่ด ี
 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    8 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว นำ้ ป่า 
ภูเขาและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

1.เพื่อพัฒนา และเพิ่ม
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์
และพัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการที่ด ี

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
จำนวน  1 แห่ง 

500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       1.จำนวนแห่ง  
ในการพฒันา  

1. แหล่งท่องเที่ยว         
มีศักยภาพและได้รับการ
พัฒนาดีขึ้น 
2. มีผู้สนใจเข้ามา
ท่องเทีย่วในพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 

ทต.บา้นสาง 
/สนง.

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม        
จ.พะเยา 

     9 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำในพื้นที่ป่า
ชุมชนตำบลบ้านสาง 

๑. เพื่อกกัเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค  
๒. เพื่อกักเก็บตะกอน 
และวสัดุต่างๆทีไ่หล      
ลงมากับน้ำในลำห้วย 
และลดการพังทลายของ 
หน้าดิน 

1.ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 
ในพืน้ท่ีป่าชุมชนตำบล    
บ้านสาง จำนวน 5 แห่ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวนฝาย
ชะลอน้ำที่ท่ี
ก่อสร้าง 

๑. สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพยีงพอ  
๒.  สามารถกักเกบ็
ตะกอนและวสัดตุ่างๆ ที่
ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย
และลดการพังทลายของ
หน้าดิน 

ทต.บ้านสาง 
/ ม.พะเยา 

    10 โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
แก่ประชาชนและ 
กลุ่มเยาวชนในตำบล
บ้านสาง 

พื้นที่ตำบลบ้านสาง  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จำนวน  
 ประชากร 
ที่เข้าร่วม  
โครงการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพื้นทีไ่ด้รับ 
การอนุรักษ ์

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

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
 

1.เพื่อรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนและให้
ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และทั่วถึง 

1.จัดทำโครงการ จำนวน  
3   ครั้ง  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000  
 

20,000 
 

20,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดทำ
โครงการ 

1.ประชาชนได้รับการ
บริการทีส่ะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง และมี
ความพึง พอใจสูงสุด
ในการรับบริการ 

ทต.บ้านสาง 
 

2 โครงการวารสาร
เทศบาล 

1.เพื่อเพิม่ชอ่งทางในการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารการ
ดำเนินงานให้แก่
ประชาชน 

1.จัดทำวารสาร 
แจกจ่าย จำนวน 500  
ชุด 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

40,000  
 

1. จำนวนชุดใน
การจัดทำวารสาร 

1.ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารการ
ดำเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 

3 โครงการจดัอบรม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 

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

1.จัดอบรม จำนวน         
1  ครั้ง (กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล    
ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง 
และประชาชน) จำนวน 
50 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1.จำนวนครั้งใน
การอบรม 

1. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540 และสามารถ
นำความรู้มาปรับใช้  
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจ้างเหมา
สำรวจข้อมลู
ภาคสนามเพื่อจัดทำ
บัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

1เพื่อเป็นการรวบรวม 
ข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับ
ที่ดินและตรวจสอบขอ้มูล  
ทีไ่ด้รับจากรมที่ดินและลง
สำรวจข้อมลูภาคสนาม  
ตามพื้นที่จริงในเขต  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
2.เพือ่เป็นการรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ขนาด จำนวน
ช้ัน ประเภท พร้อมกับ
ถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมลู 
โดยยดึถือตามหลัก
กฎหมายระราชบัญญตั ิ
ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 

1 ดำเนินการสำรวจข้อมลู 
จำนวน  9  หมู่บ้าน 
 
 
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 
 

1. จำนวน
หมู่บ้านในการ
สำรวจข้อมลู 
 

1.สามารถรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับท่ีดิน และ
ตรวจสอบข้อมลูที่ได้  
รับจากรมที่ดินและ        
ลงสำรวจข้อมูล
ภาคสนาม ตามพื้นที ่
จริงในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านสาง 
2.สามารถรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียด
เกีย่วกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง ขนาด จำนวน
ช้ัน ประเภท พร้อม
กับถ่ายภาพเก็บเป็น
ข้อมูล โดยยึดถือ
ตามหลักกฎหมาย
พระราชบัญญัต ิ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจดัการ
เลือกตั้งฯ 
 

1.เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นสส.สว.
รวมถงึการเลือกตั้งซ่อม 
ใหเ้ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส และ
เกิดประสิทธิภาพ 

1.จัดการเลือกตั้ง / 
เลือกตั้งซ่อม จำนวน   
4  ครั้ง  
2. สนับสนุนการเลือกตั้ง 
ทุกระดับ จำนวน 4 ครั้ง 

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

500,000  
 

จำนวนครั้งในการ
จัดการเลือกตั้ง /
และสนบัสนุนการ
เลือกตั้งทุกระดับ 

1.การจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
รวมถึง การเลือกตั้ง
ซ่อมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส   
และเกดิประสิทธิภาพ 

ทต.บ้านสาง 
 

6 โครงการจดัทำแผน
ชุมชน 

1. เพื่อให้ประชาชน     
มีส่วนรว่มในการจัดทำ
แผนชุมชน  
2.เพือ่ตอ้งการทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1.จัดอบรม  จำนวน      
4 ครั้ง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน 
จำนวน 4 ครั้ง 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

15,000  
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1. ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการจดัทำ
แผนชุมชน  
2.สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ตอ้งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 

7 โครงการจดัอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

1.เพือ่ปลุกจติสำนึกให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
และผู้นำชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
คำนึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.จัดอบรม จำนวน  1 
ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล     
๒ คณะผู้บริหาร                   
๓ พนักงานเทศบาล       

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1.จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม 

1.สามารถปลุก
จิตสำนึกใหผู้้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และ
ผู้นำชุมชน ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการโดย
คำนึงถงึหลัก
คณุธรรมจริยธรรม 

ทต.บา้นสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุน
การจัดทำ / 
ทบทวนแผนพฒันา
ท้องถิ่น 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชน  
ในการมีสว่นร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน
การจัดทำ ทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิน่
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.เพื่อต้องการทราบ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

1.จัดอบรม /จดัประชมุ
ประชาคมหมู่บ้าน / 
ตำบล จำนวน  1 ครั้ง 
2. จัดอบรม / จัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน / ตำบล 
จำนวน 9 หมู่บ้าน 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

1. จำนวนครั้งใน
การจัดอบรม/ 
จัดประชมุ
ประชาคม
หมู่บ้าน / ตำบล 

1.ผูเ้ข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทำแผนชุมชน
ร่วมกันแบบบูรณาการ 
2.สามารถแกไ้ขปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น   
3.ผูเ้ข้าร่วมการอบรม
หรือประชุมมีส่วนร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วม
ดำเนินการร่วมรบั
ผลประโยชน์ ร่วม
ตรวจสอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ทต.บ้านสาง 
 
 

9 โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถทักษะและ
วิสัยทศัน์ในการ
ปฏิบัติงานแก่บคุลากร 
และให้ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจในการรับ
บริการ 

1.ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกสายงาน
อย่างน้อย 90% ต่อปี  

250,000  
 

250,000    
 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

1. ร้อยละของ
บุคลากรทีเ่ข้ารับ
การอบรม 
2.จำนวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมต่อปี 

1.บุคลากรสามารถนำ
ความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการรับ
บริการ 

ทต.บ้านสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจดัอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้กบัคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
และลกูจ้าง 
2. เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง ปฏิบัติงานได้  
ถูกต้องตรงตามระเบยีบ
และข้อกฎหมายและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

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

150,000     150,000 150,000 150,000 150,000 1.  ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น โดย
พิจารณาจาก
ข้อผิดพลาดใน
การทำงานและ
ข้อร้องเรียน
ต่างๆ   

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

ทต.บ้านสาง 

11 โครงการสำรวจความ 
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

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

1.จัดทำโครงการ  
จำนวน 4 ครั้ง 
 

12,000     12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

12,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการจัดทำ
โครงการ 

1.ข้าราชการมีจิตสำนกึ      
ในการให้บริการประชาชน 
2.ประชาชนผู้มาตดิต่อ
ราชการมีความพึงพอใจ      
ในการให้บริการและไดร้ับ
ความสะดวก รวดเร็ว 

ทต.บ้านสาง 

 
 
 



- 115 - 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงรั้ว
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

1.เพื่อปรับปรุงรั้วเทศบาล
ตำบลบ้านสางให้มสีภาพ  
ทีม่ั่นคง ปลอดภัย 
 

1. ดำเนินการ ปรับปรุง  
จำนวน  1 จุด 
 

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

1.สามารถปรับปรุงรั้ว  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
ให้มีสภาพที่มั่นคง
ปลอดภัย 

ทต.บ้านสาง 

13 โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์อาคาร 
สถานทีส่ำนักงาน  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานทีส่ำนกังาน
เทศบาลให้มคีวามรม่รื่น
สวยงาม และน่าอยู ่

1.ดำเนินการปรับปรุง 
จำนวน 4  ครั้ง 

50,000     50,000     50,000      50,000      50,000      1. จำนวนครั้งใน
การปรับปรุง 
 

1.อาคาร สถานท่ี
สำนักงานมีความร่มรื่น 
สวยงาม และน่าอยู่ขึ้น 

ทต.บ้านสาง 

14 โครงการจดัเก็บข้อมลู
บันทึกข้อมลูพื้นฐาน
ของเทศบาลตำบล
บ้านสาง 

1.เพื่อดำเนินการจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล
ให้ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. เพื่อนำข้อมูลทีไ่ดไ้ป
เป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

1.จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล จำนวน      
9  หมู่บ้าน 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

25,000  
 

1. จำนวนหมู่บ้าน   
ที่จัดเก็บข้อมูลและ
บันทึกข้อมูล 

1 สามารถดำเนินการ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐาน  
และบันทึกข้อมูลได้
ครบถ้วนทุกครัวเรือน 
2. สามารถนำข้อมลู    
ที่ได้ไปเป็นฐานข้อมูล 
ในการวางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

ทต.บ้านสาง 
/ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
อำเภอเมือง
พะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

     15 เงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมืองพะเยา 
2.เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน และประสาน
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลอืประชาชน 

1.จัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน       
1 แห่ง  
2.อปท.เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน  15  แห่ง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1.จำนวนแห่งใน
การจัดตั้งศูนย ์
2.จำนวนอปท.ที่
เข้าร่วมโครงการ 

1. สามารถจดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการชว่ยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอ
เมอืงพะเยา 
2.มีแหล่งรวบรวม
ข้อมูลปัญหาความ
ตอ้งการของ
ประชาชน และ
ประสานหน่วยงาน   
ทีเ่กี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

  ทต.บ้านสาง / 
อปท.ทุกแห่งใน
เขตพื้นท่ีอำเภอ
เมืองพะเยา 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง 
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ประจำตำบล 

1.เพื่อปรับปรุงหอ
กระจายข่าวไรส้ายระบบ
ดิจิตอลและปรับปรุงเสียง
ตามสายใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใช้งานได้  
2.เพื่อติดตั้งฮอนและ
ลำโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแกป่ระชาชนได้
อย่างทั่วถงึ 

1.ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวไร้สาย /  จำนวน  
9  หมู่บ้าน        

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวน
หมู่บ้านท่ี 
ปรับปรุง 

1.หอกระจายข่าวใน
พืน้ท่ีมีสภาพที่ใช้
งานได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถงึ 

ทต.บา้นสาง 

17 โครงการซ่อมแซม
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวไรส้าย
ประจำตำบล 

1.เพื่อซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวไรส้ายระบบ
ดจิิตอลและปรับปรุงเสียง
ตามสายใหอ้ยูใ่นสภาพที่
ใช้งานได ้  
2.เพือ่ติดตั้งฮอนและ
ลำโพงเสยีงตามสายให้
สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนได้
อย่างท่ัวถึง 

1.ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวไร้สาย /  จำนวน  
9  หมู่บ้าน        

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 1.จำนวน
หมู่บ้านท่ี
ซ่อมแซม 

1.หอกระจายข่าวใน
พืน้ท่ีมีสภาพที่ใช้
งานได้ดีในการ
ติดต่อสื่อสารได ้
2. ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
และทั่วถงึ 

ทต.บา้นสาง 
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ลำดับที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    18 โครงการปรับปรุง     
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบล   
บ้านสาง 
 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  
ในพื้นที่ศูนย์พฒันาเด็ก
เลก็เทศบาลตำบลบ้าน
สางให้ร่มรื่น น่าอยู่ 
สวยงามและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

1.ดำเนินการ
ปรับปรุง จำนวน    
5 ครั้ง 
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
 

1.พื้นทีศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลบ้าน
สางมีความร่มรื่น น่าอยู่ 
สวยงามและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

    19 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ชุมชนริม
กว๊านพะเยา 
 

1.เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ีสอง
ข้างถนนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ชุมชนและพื้นทีร่ิมกว๊าน
พะเยาใหม้ีความร่มรื่น    
น่าอยู่ สวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ดำเนินการ
ปรับปรุง จำนวน    
3 ครั้ง 
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

1. จำนวนครั้ง
ในการปรับปรุง 
 

1.พื้นทีชุ่มชนริมกว๊าน
พะเยามีความรม่รื่น
สวยงาม สะอาด และ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ทต.บ้านสาง 

 
6.2  แผนงานเคหะและชมุชน 

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการปรับปรุงซุ้ม
เฉลิมพระเกียรต ิ
 

1.เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติให้มีความสวยงาม   
และแสดงถึงความจงรัก ภักดีต่อ
พระมหากษัตริย ์

1.ดำเนินการปรับปรุงจำนวน 
 3  แห่ง (ตามแบบแปลน
ของทต.) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 
 

1.สามารถปรับปรงุซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติให้มี
ความสวยงาม 

ทต.บ้านสาง 
 

2 
 
 

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน 

1.เพื่อปรับปรุงหอกระจายขา่ว
ประจำหมู่บา้นให้สามารถใช้  
งานได้ตามปกติและสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก ่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายขา่วประจำ
หมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

1.จำนวนแห่งใน
การปรับปรุง 

1.หอกระจายขา่ว
ประจำหมู่บา้นสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติและ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ทต.บ้านสาง 
 

 



 


