
 

 

 

            

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ค ำน ำ 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่
จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

  เทศบาลต าบลตากฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ
นี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้าอย่างแท้จริงต่อไป 
 
        
        คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตากฟ้า 
                   มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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หน้าที่   ๑ 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

1. ด้านกายภาพ 
 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   

เทศบาลต าบลตากฟ้า เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตการปกครองของ   
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์  พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
๑๑๔๕  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอตากฟ้า และถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑) ประมาณ     
๑ กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร  

เทศบาลต าบลตากฟ้ามีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ      ต าบลพุนกยูง  
 ทิศใต้               ติดต่อกับ      ต าบลตากฟ้า      
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      ต าบลตากฟ้า 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     ต าบลสุขส าราญ  

 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพพ้ืนที่ โดยทั่ วไปมีลักษณะเป็นที่ ราบสลับเนินเขา  มีล าห้ วยธรรมชาติ   ไหลผ่าน            
คือ ห้วยตากฟ้า ห้วยตะแคง ห้วยยายริ และห้วยชอนกะพง  น้ าในล าคลองเป็นน้ าที่ซึมมาจากใต้พ้ืนดิน   

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

 ภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนชื้น    
 ฤดูร้อน จะร้อนจัดในช่าง (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน)  
 ฤดูฝน  ฝนจะตกในช่วง  (เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม) 
 ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว  และแห้งแล้ง (เดือนพฤศจิกายน – มกราคม)  
  อุณหภูมิสูงสุด  39  องศาเซลเซียส ต่ าสุด  ๒๕ องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะของดิน    

ลักษณะของดินโดยทั่วไป  เป็นดินเหนียว บางแห่งเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ 

 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พ้ืนที่ปลูก จ านวน 605 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๘๐๐ ก.ก./ไร่ 
 ปลูกพืชอ้อย (โรงงาน) พ้ืนที่ปลูก จ านวน 365 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 9,000 ก.ก./ไร่  
 ปลูกพืชมันส าปะหลัง พ้ืนที่ปลูก จ านวน 202 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,500 ก.ก./ไร่  
 ปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ถั่ว , ดอกทานตะวัน ฯลฯ พ้ืนที่ปลูก ประมาณ 271 ไร่ 

 



หน้าที่   ๒ 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง   
 

“เทศบาลต าบลตากฟ้า”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟ้า”   
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเทศบาลต าบลตากฟ้า เป็นเทศบาลขนาดกลาง 

 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๑๑.๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๗,๐๐๐  ไร่ 
มีอาณาเขตการปกครอง  แบ่งเป็น  ๒ ต าบล  ๔ หมู่บ้าน  ๘ ชุมชน  ดังนี้ 

  ต าบลตากฟ้า  ประกอบด้วย  
หมู่ที่ ๑  แยกเป็นชุมชน  ๓ ชุมชน ดังนี้  

๑. ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ  
๒. ชุมชนนภาเขตพัฒนา  
๓. ชุมชนพัฒนา  

หมู่ที่ ๓  แยกเป็นชุมชน  ๑ ชุมชน ดังนี้  
๑. ชุมชนถนนโค้งพัฒนา  

 ต าบลสุขส าราญ ประกอบด้วย  
หมู่ที่ ๒  แยกเป็นชุมชน  ๒ ชุมชน ดังนี้  

๑. ชุมชนเกษตรชัย ๑ 
๒. ชุมชนเกษตรชัย ๒ 

 
หมู่ที่ ๓  แยกเป็นชุมชน  ๒ ชุมชน ดังนี้  

๑. ชุมชนบ้านเขาหมี 
๒. ชุมชนห้วยตะแคง 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน้าที่   ๓ 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า (๑) 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          



หน้าที่  ๔ 

[แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 หน้าท่ี   4 

แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า (๒) 
 

 

ภาพถ่ายภูมิประเทศในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 



หน้าที่   5 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

2.1 การเลือกตั้ง    
 

เทศบาลต าบลตากฟ้า ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ทั้งเขตเทศบาลฯ ออกเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  ๒  เขต  ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  ชุมชนพัฒนา, ชุมชนถนนโค้งพัฒนา, ชุมชนบ้านเขาหมี  
และชุมชนเกษตรชัย 1 

เขตเลือกตั้งท่ี ๒  ประกอบด้วย  ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ, ชุมชนห้วยตะแคง, ชุมชนนภาเขต-
พัฒนา และชุมชนเกษตรชัย 2 

 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า ได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และประชาชนในเขต
เทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เป็นต้น  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  23 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
   -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    จ านวน   4,033     คน 
  -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน   4,022     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด  (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,757  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
4,033  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.36 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,755  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
4,022  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.50 
 

3. ประชากร 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร      

 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า  ณ เดือนตุลาคม 2559  จ านวน 5,699 คน เป็นชาย 
จ านวน  2,763 คน เป็นหญิง จ านวน 2,936 คน จ านวนบ้าน 2,578 หลังคาเรือน  ความหนาแน่นของ
ประชากร คิดเป็น 509 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 

รายการ ปีปัจจุบัน (2562) ปีท่ีแล้ว (2561) 2 ปีที่แล้ว (2560) 

ประชากรชาย (คน) 2,739 2,745 2,748 

ประชากรหญิง (คน) 2,884 2,907 2,930 

รวมประชากร (คน) 5,623 5,652 5,668 

บ้าน (หลังคาเรือน) 2,640 2,603 2,581 

ตารางแสดงจ านวนประชาชน และครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 



หน้าที่   6 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

ที ่ ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

1 นภาเขตพัฒนา 337 344 681 395 

2 บ้านเศรษฐกิจ 383 433 816 208 

3 พัฒนา 371 377 748 391 

4 ถนนโค้งพัฒนา 430 397 827 357 

5 ห้วยตะแคง 318 326 644 246 

6 บ้านเขาหมี 175 188 363 167 

7 เกษตรชัย 1 314 365 679 287 

8 เกษตรชัย 2 286 330 616 199 

** ไม่ก าหนดชุมชน 125 124 249 392 

รวม 2,739 2,884 5,623 2,640 

 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร      

 

(1) จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 0-14 ปี 
(กลุ่มวัยเด็ก) 

471 472 943 

อายุ 15-18 ปี 
(กลุ่มเยาวชน) 

136 113 249 

อายุ 19-59 ปี 
(กลุ่มบุคคลทั่วไป) 

1,632 1,668 3,300 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 
(กลุ่มผู้สูงอายุ) 

487 628 1,115 

รวม 2,770 2,932 5,680 
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 (2) จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

ลักษณะ ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 33 27 60 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 15 ปี 2,216 2,371 4,587 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี 2,117 2,286 4,403 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 20 ปี 2,052 2,227 4,279 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 32 0 32 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 34 0 34 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟ้า ณ ตุลาคม 2559 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา      

1) โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  ๒  แห่ง  ได้แก ่
   โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา  เปิดสอนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   โรงเรียนรังสรรค์วิทยา เปิดสอนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

2) โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)  ๓  แห่ง  ได้แก ่
 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า   เปิดสอนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 โรงเรียนวัดประชาสรรค์   เปิดสอนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

   โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ 
    3)  โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า  จ านวน  1  แห่ง  มีจ านวนนักเรียน  78  คน  แยกเป็น 

4 ขวบ  จ านวน ๒   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 40  คน 
๕ ขวบ  จ านวน 2   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 43 คน 

     จ านวนบุคลากร ครูผู้สอน จ านวน  5  คน 
4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด เทศบาลต าบลตากฟ้า ๑ แห่ง) จ านวน  100   คน  แยกเป็น 

๒ ขวบ  จ านวน ๒   ห้อง จ านวนเด็กนักเรียน 34  คน 
๓ ขวบ  จ านวน 3   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 38  คน 

     จ านวนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  7  คน 
5)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  ๑ แห่ง    
6)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า  จ านวน  1 แห่ง 
7)  โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา จ านวน 1 แห่ง 
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 4.2  สาธารณสุข  
ก. สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ แห่ง 
ข. คลินิกเอกชน จ านวน       ๙ แห่ง 
ค. สถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่    จ านวน   ๑  แห่ง  คือ  

โรงพยาบาลตากฟ้า  เตียงคนไข้  จ านวน  ๔๑  เตียง  บุคลากร  
จ านวน ๑๔๖  คน  แพทย์ผู้รักษา จ านวน ๔ คน 

ง. ข้อมูลสถิติโรคติดต่อในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า ประจ าปี 2560 
- โรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยที่พบ  จ านวน  9  ราย 
- โรคมือเท้าปาก ผู้ป่วยที่พบ  จ านวน  5  ราย 

จ. ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรค 
- ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  8  ชมรม 

(1) ชมรมแอโรบิครักษ์ตากฟ้า 
(2) ชมรมโยคะเพ่ือสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟ้า 
(3) ชมรมลีลาศเพ่ือสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟ้า 
(4) ชมรมเกทบอลและกราวด์กอล์ฟ 
(5) ชมดาวเรืองศิลป์ 
(6) ชมรมรักสุขภาพ (ร าวงย้อนยุค) 
(7) ชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย 
(8) ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน  8  ชุมชน  (ชุมชนเกษตรชัย 

๑, ชุมชนเกษตรชัย 2 , ชุมชนนภาเขตพัฒนา, ชุมชนพัฒนา, ชุมชนถนนโค้งพัฒนา, 
ชุมชนเขาหมี, ชุมชนเศรษฐกิจ, ชุมชนห้วยตะแคง) 

ฉ. ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
-  จ านวนร้านอาหารและแผงจ าน่ายอาหารภายในเขต   
   เทศบาลต าบลตากฟ้า    จ านวน ๖0  ร้าน 
  ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน CFGT. จ านวน  58  ร้าน 
         (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.5  ของจ านวนร้านอาหารทั้งหมด) 
- ตลาดสด ประเภท ๑ ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน   ๒  แห่ง 
  ตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสด ๕ ดาว จ านวน   ๑  แห่ง 
       (คิดเป็นร้อยละ 96.6  ของจ านวนร้านอาหารทั้งหมด) 

ช. ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 
-  ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  จ านวน      15 ราย 
-  ผู้พิการ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   จ านวน    172  ราย 
-  ผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   จ านวน   823 ราย 



หน้าที่   9 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

 
 4.4  ยาเสพติด  

เทศบาลต าบลตากฟ้า ได้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น 
เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ตามพ้ืนที่จุดเสี่ยงในชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ได้แก่ ชุมชนเกษตรชัย ชุมชนนภาเขตพัฒนา 
ซึ่งแนวโน้มจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ิมเติมอีกให้ครบทุกชุมชน 

 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์   
 เทศบาลต าบลตากฟ้า  ไดมี้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น  ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 
(5)  โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
(6)  โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทางสังคม 
(7)  โครงการสงเคราะห์ด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
 การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในชุมชนมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
๑)  ถนน  
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑ เป็นเส้นทางที่เชื่อมการคมนาคม จากจังหวัดลพบุรี 

ผ่านอ าเภอตากฟ้าเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์  (เป็นเส้นทางสายหลัก) 
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑๑ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง   อ าเภออินทร์บุรี –  

เขาทราย  ความยาวของถนน ๘ กิโลเมตร 
     -  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๑๑๔๕ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง  อ าเภอตากฟ้า  –  

อ าเภอท่าตะโก  ความยาวของถนน  ๓๖   กิโลเมตร  โดยผ่านเทศบาลต าบลตากฟ้า  
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓๐ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง   อ าเภอตากฟ้า  –  

อ าเภอไพศาลี  ความยาวของถนน ๔๒  กิโลเมตร   
 

    ถนนที่ เทศบาลรับผิดชอบ  จ านวน  95  สาย มีความยาวรวมทั้ งสิ้น  ประมาณ                
29.51  กิโลเมตร  แยกเป็น 
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     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) จ านวน 74 สาย มีความยาว 22.57  กิโลเมตร 
     -  ถนนลาดยาง   มีจ านวน 2 สาย มีความยาว   1.59  กิโลเมตร 
     -  ถนนลูกรัง    จ านวน 19 สาย มีความยาว  5.35  กิโลเมตร 
 

๒)  การจัดการขนส่งมวลชน  
     - ปัจจุบันเทศบาลต าบลตากฟ้า มีศูนย์ท่าจอดรถรับส่งผู้โดยสาร บริเวณตลาดตากฟ้า    ทั้ง

รถประจ าทางสายตาคลี – ลพบุรี ภายในชุมชนมีรถสองแถว และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้บริการ  ทั่วไปใน
ชุมชน  

- รถโดยสารที่ให้บริการ วิ่งผ่านพื้นที่ 4 เส้นทาง 
 
 

5.2  การไฟฟ้า 
มีส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๒,๓50 ครัวเรือน 
  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าร้อยละ ๙๙ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จ านวน ๙60 จุด/โคม  
 

5.3  การประปา  
 ปัจจุบันการประปา ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า รับผิดชอบและด าเนินการโดยกิจการ

ประปา เทศบาลต าบลตากฟ้ามีจุดที่ตั้ง ดังนี้ 
    จุดที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ชุมชนพัฒนา   หมู่ ๑ ต าบลตากฟ้า   
    จุดที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ชุมชนถนนโค้งพัฒนา   หมู่ ๓ ต าบลตากฟ้า   
    จุดที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ชุมชนเกษตรชัย  หมู่ ๒ ต าบลสุขส าราญ  
    จุดที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านเข้าหมี   หมู่ ๓ ต าบลสุขส าราญ   
    จุดที่ 5 ตั้งอยู่หลังวัดประชาสรรค์ ชุมชนเกษตรชัย 2  หมู่ 2 ต าบลสุขส าราญ   
 

 แหล่งน้ าดิบในการผลิตน้ าประปามาจาก ล าห้วยตากฟ้า  ๑ แห่ง , บ่อบาดาล  5  แห่ง 
ระยะทางจากแหล่งน้ าดิบถึงสถานที่ด าเนินการ ๒๐ เมตร 

  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 2,099 ครัวเรือน 
  น้ าประปาที่ผลิตได้  ๑,550 ลบ.ม. / วัน 
  น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย ๑,400 ลบ.ม. / วัน 
 
 

 5.4  โทรศัพท์  
 เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ภายใน อาคารส านักงานและบ้านเรือน รวม 500 เลขหมาย 
 ปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
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 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
   การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้ามีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน  ๑ 
แห่ง  ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑  ต าบลตากฟ้า 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนที่ (วิทยุชุมชน)  ๒ แห่ง 
 จ านวนสื่อมวลชนในพื้นท่ี/หนังสือพิมพ์  1  แห่ง 
 หน่วยงานที่มีข่าววิทยุสื่อสารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  5  แห่ง 

   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว มีระบบเสียงไร้สาย ๑๐ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ 
เขตเทศบาลต าบลตากฟ้าทั้งหมด  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1  การเกษตร 
ท าไร่  ๕% เป็นต้น (ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 128 หลัง) 
 

6.2  การประมง 
(ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีการประมง)  
 

6.3  การปศุสัตว์ 
มีฟาร์มสุกร       ๑  แห่ง 
 

6.4  การบริการ 
-  ธนาคาร     ๓ แห่ง 
-  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข   ๖๐ แห่ง 

 

6.5  การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว วัดตากฟ้าพระอารามหลวง 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
      -  การอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ประเภท  จ านวน  โรงงาน 

-  โรงงานอุตสาหกรรม     1  แห่ง  คือ  โรงงานฝ้ายยงสุวัฒน์ 
 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

-  สถานีบริการน้ ามัน    ๕ แห่ง 
-  ตลาดสด     ๒ แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป         510 แห่ง 
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-  โรงฆ่าสัตว์     ๑ แห่ง 
 การรวมกลุ่มของประชาชน 
      - รวม กลุ่มทุกประเภท  จ านวน ๑๘  กลุ่ม  แยกประเภท กลุ่มได้ดังนี้ 
              (๑)  กลุ่มอาชีพ  จ านวน ๑๗  กลุ่ม 
              (๒)  กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน   ๑  กลุ่ม 
 ข้อมูลผู้น าหมู่บ้าน    ผู้ใหญ่บ้าน   ๔  คน,   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ๘  คน 
 

6.8   แรงงาน 
 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ค้าขาย  ประมาณ ๖๐% รับราชการ ๒๐%    รับจ้าง ๑๐%  และ
ท าไร่  ๕% เป็นต้น (ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 128 หลัง 
 

 
 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา      

  ประชากรของเทศบาลต าบลตากฟ้าส่วนมากเป็นคนเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  การนับถือ
ศาสนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ ๙๙  ของประชากรทั้งหมด รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ  
๐.๘๐  ศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  ๐.๒๐ 

 
ตารางแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสัญชาติ 

สัญชาติ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 2,726 2,882 5,608 

สัญชาติจีน 4 1 5 

สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 24 13 37 

รวมทุกสัญชาติ 2,740 2,889 5,629 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟ้า เดือน ตุลาคม 2559 
 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี      

  งานประเพณี   ได้แก่ 
(1) ประเพณีบุญสลากภัต   ประมาณเดือน  พฤษภาคม 
(2) ปรเพณีจุลกฐิน  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  
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 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
- 
 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  
- 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 8.1 น้ า      

    เทศบาลต าบลตากฟ้า มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่เป็นล าห้วยธรรมชาติ จ านวน  ๔ แห่ง ได้แก่  
ล าห้วยตากฟ้า, ล าห้วยยายริ, ล าห้วยตะแคง และล าห้วยเกษตรชัย จ าแนกตามหมู่บ้าน  ดังนี้ 

 หมู่ที่ ๑ ต าบลตากฟ้า สระ  ๑ แห่ง  ล าห้วย  ๑ แห่ง 
 หมู่ที่ ๓ ต าบลตากฟ้า สระ  ๒ แห่ง 
 หมู่ที่ ๒ ต าบลสุขส าราญ สระ  ๒ แห่ง ล าห้วย  ๒ แห่ง 
 หมู่ที่ ๓ ต าบลสุขส าราญ   ล าห้วย  ๑ แห่ง 

 

 8.2 ป่าไม้      

เทศบาลต าบลตากฟ้า ไม่มีพ้ืนที่เป็นเขตป่าไม้ 

 8.3 ภูเขา      

 เทศบาลต าบลตากฟ้า ไม่มีพ้ืนที่เป็นเขตภูเขา 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ และมีพ้ืนที่
เพาะปลูกเล็กน้อย ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ 
เนื่องจากว่าเป็นน้ าผิวดิน มีหินปูนมาก จึงไม่สามารถที่จะน าน้ ามาอุปโภค-บริโภคได้อย่างเต็มที่  จึงต้องอาศัย
หาน้ าจากแหล่งอ่ืนหรือน้ าฝนมาเพ่ือการบริโภค 

 

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ประสบและมีผลกระทบต่อการท า
การเกษตร คือ  มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  และยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้
เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การ
แก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
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9. อื่นๆ 
 

 

 9.1  กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 
ก. สนามกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน ๑ แห่ง 
ข. สนามฟุตบอล  จ านวน ๗ แห่ง 
ค. สนามบาสเกตบาล   จ านวน ๓ แห่ง 
ง. สนามตะกร้อ  จ านวน ๘ แห่ง / ชุมชน 
จ. สนามเทนนิส  จ านวน ๒ แห่ง 
ฉ. สนามฟุตซอล             จ านวน  ๒ แห่ง 
ช. สนามวอลเลย์บอล             จ านวน  ๔ แห่ง 
ซ. ห้องสมุดประชาชน  จ านวน ๑ แห่ง 
ฌ. สวนสาธารณะ  จ านวน ๑ แห่ง 
ญ. สนามเด็กเล่น  จ านวน ๑ แห่ง 
ฎ. สนามเปตอง  จ านวน ๘ แห่ง 

 
 9.2  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน. 
 มีสถานีต ารวจอ าเภอตากฟ้า    จ านวน  ๑  แห่ง   
        มีป้อมต ารวจในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า   จ านวน  4  แห่ง 
         

 9.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับที่ เจ้าหน้าที่ จ านวน / คน 
๑ ข้าราชการ 2 
๒ ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 
4 พนักงานจ้างเหมาบริการ 15 
5 อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 174 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชนิด ขนาดความจุ ซื้อเมื่อ 
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๑ รถยนต์ดับเพลิง ๓,๐๐๐  ลบ.ม. ๒๑  ก.ค.  ๒๕๒๕ 
๒ รถยนต์ดับเพลิง ๓,๐๐๐  ลบ.ม.   ๘  ก.ย.  ๒๕๓๒ 
๓ รถยนต์บรรทุกน้ า ๖,๐๐๐  ลบ.ม. ๒๙  มิ.ย.  ๒๕๒๒ 
๔ รถยนต์บรรทุกน้ า ๕,๐๐๐  ลบ.ม. ๒๘  เม.ย. ๒๕๓๕ 
๕ รถยนต์บรรทุกน้ า     ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม.   ๕  ก.พ.  ๒๕๔๙ 

 
ล าดับที่ ชนิด 

๑ รถยนต์ตรวจการปิกอัพ   จ านวน  ๑ คัน  หมายเลขทะเบียน   ภ –๖๑๐๕ 
๒ รถยนต์กู้ภัยเล็ก          จ านวน  ๑ คัน  หมายเลขทะเบียน  ๘๑-๘๗๓๘ 
๓ เครื่องดับเพลิง ชนิดหาบหาม   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๔ เครื่องสูบน้ า               จ านวน  ๒ เครื่อง  ขนาด  ๗.๕ แรงม้า 
๕ ชุดผจญเพลิง              จ านวน  ๒ ชุด (BA) 

  
 การฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา    จ านวน ๑   ครั้ง 

  การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน ๑   ครั้ง 
  การฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน    จ านวน ๑   ครั้ง 
  สถิติการเกิดเพลิงไหม้ (ในเขตเทศบาลฯ และนอกเขตฯ) จ านวน ๓   ครั้ง 

 
 9.4  อัตราก าลัง 

 ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสิ้น จ านวน   23 คน 
 ลูกจ้างประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน     7 คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   25 คน 

พนักงานจ้างเหมาบริการ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   51 คน 
 

 9.5  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 ประถมศึกษา     31 คน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย   18 คน 
 ปวช./ปวส.     11 คน 
 ปริญญาตรี     31 คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี    15 คน 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)    

วิสัยทัศน์   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย  6  
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

วิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
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  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากร-ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
 
            กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 
พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการเชิง

สร้างสรรค ์และยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 
ท่องเที่ยว   พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการ

ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
• พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
• พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในจังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน และน่าน 
• สนับสนุนเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหารและสินค้าเพ่ือสุขภาพ 

บริการทางการแพทย์และการศึกษา และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
เกษตร   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

• พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนล่างเป็นฐานการ
ผลิตเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 

• ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปในพื้นที่ท่ีเป็นแหล่งผลิตส าคัญ 
• พัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชรให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทน 

สังคม   พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือ
ที่เร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี 

• ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุ 
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• พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
• สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและชุมชน 

ทรัพยากรฯ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความ
สมดุลแก่ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการ 

• ฟ้ืนฟูและอนุรักษป์่าต้นน้ าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
• พัฒนาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ าปิง วัง ยม และ น่าน 
• สนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และ

จังหวัดตาก 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 แผน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
 

วิสัยทัศน์   “เป็นศูนย์กลางธุรกิจข้าว สินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมล้ าค่า” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย  
และชาวต่างประเทศ 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุง 
 

   วิสัยทัศน์   “ศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และนันทนาการ สังคมมีความเข้มเข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี  ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2. พัฒนาการคมนาคม  
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  3. พัฒนาการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ให้พ่ึงพาตนเองได ้
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
  4. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

    กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร  
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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  2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
  3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1 วิสัยทัศน์  
 

“ตากฟ้าเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม 
น้อมน าหลักปรัชญา  พัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน” 

 

2.2 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    เป้าประสงค์  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    เป้าประสงค์  

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 และปราชญ์ชาวบ้าน 

เป้าประสงค ์
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
เป้าประสงค ์
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
เป้าประสงค ์
1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 

2.4 ตัวช้ีวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้มาตรฐาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 



หน้าที่   23 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

    ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ 
4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข 
5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่น้อยกว่า 

3 กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 และปราชญ์ชาวบ้าน 
ตัวชี้วัด  
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อย

กว่า 4 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชวีิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก

หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 
2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 
3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่

น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2.5 ค่าเป้าหมาย  
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

2561 = 5% 
2562 = 5% 
2563 = 5% 
2564 = 5% 

2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

2561 = 20 กม. 
2562 = 20 กม. 
2563 = 20 กม. 
2564 = 20 กม. 

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

2561 = 80% 
2562 = 80% 
2563 = 80% 
2564 = 80% 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 2561 = 2% 
2562 = 2% 
2563 = 2% 
2564 = 2% 

2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

 

2561 = 2% 
2562 = 2% 
2563 = 2% 
2564 = 2% 

3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 

 

2561 = 90% 
2562 = 90% 
2563 = 90% 
2564 = 90% 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

2561 = 90% 
2562 = 90% 
2563 = 90% 
2564 = 90% 

3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

2561 = 75% 
2562 = 80% 
2563 = 85% 
2564 = 90% 

4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุข 

2561 = 75% 
2562 = 80% 
2563 = 85% 
2564 = 90% 

5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

2561 = 20% 
2562 = 25% 
2563 = 30% 
2564 = 35% 

6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่   
น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2561 = 3 กิจกรรม 
2562 = 3 กิจกรรม 
2563 = 3 กิจกรรม 
2564 = 3 กิจกรรม 

4. การอนุรักษ์และสืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

 

2561 = 3 กิจกรรม 
2562 = 3 กิจกรรม 
2563 = 3 กิจกรรม 
2564 = 3 กิจกรรม 

5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อยกว่า 4 
กิจกรรม 

2561 = 4 กิจกรรม 
2562 = 4 กิจกรรม 
2563 = 4 กิจกรรม 
2564 = 4 กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า 4 
กิจกรรม 

2561 = 4 กิจกรรม 
2562 = 4 กิจกรรม 
2563 = 4 กิจกรรม 
2564 = 4 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2561 = 3 กิจกรรม 
2562 = 3 กิจกรรม 
2563 = 3 กิจกรรม 
2564 = 3 กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลด
ปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2561 = 3 กิจกรรม 
2562 = 3 กิจกรรม 
2563 = 3 กิจกรรม 
2564 = 3 กิจกรรม 

3 . ห น่ วย งาน ได้ จั ด กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 
กิจกรรม 

2561 = 3 กิจกรรม 
2562 = 3 กิจกรรม 
2563 = 3 กิจกรรม 
2564 = 3 กิจกรรม 

7. การสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

2561 = 80% 
2562 = 80% 
2563 = 80% 
2564 = 80% 

2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน LPA 

2561 = 70% 
2562 = 75% 
2563 = 80% 
2564 = 85% 

3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

 

2561 = 3 กิจกรรม 
2562 = 3 กิจกรรม 
2563 = 3 กิจกรรม 
2564 = 3 กิจกรรม 

2.6  กลยุทธ์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  2. พัฒนาการคมนาคม  
  3. พัฒนาการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ให้พ่ึงพาตนเองได้ 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
  4. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

    กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร  
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
  3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 
 



หน้าที่   28 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลตากฟ้า  ได้ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า และให้ครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 7 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร  

 

2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เทศบาลฯ เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง การคมนาคม 
ขนส่ง  สามารถเดินทางติดต่อกันได้ด้วยความ
สะดวก คล่องตัว 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลสว่นใหญ่มีความสามัคคี มี
ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ และมีความคลา้ย 
คลึงในวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา ความเป็นอยู่
โดยทั่วไปของประชาชนมลีักษณะชุมชนเมืองกึ่ง
ชนบท 

3. การอุตสาหกรรม   เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับ
การเกษตรทั้งสิ้น  ได้แก่ โรงงานหีบฝ้าย  โรงงาน
อบข้าวโพด เปน็ต้น  โดยมีวัตถดุิบจากพืน้ที่
เกษตรกรรมรอบนอกชุมชนเมือง  ในเขตเทศบาลมี 
โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสนิค้า คือ โรงงานฝา้ย 
– ไวน์ ยงสุวัฒน์  โรงงานฟ้าดนิประสิทธิท์รัพย์ 
คลังสินคา้ / ไซโล ของ อตก. 

4. การพาณิชยกรรม   การประกอบอาชีพค้าขาย  
แบ่งเป็น  ๒  ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการ
บริการด้านการตลาดแก่ผลผลิตทางการเกษตรที่มา
จากชุมชนโดยรอบ เปน็ตลาดนดัค้าปลีก – ค้าส่ง  

5. มีสถานีบริการน้ ามัน 5 แห่ง  ร้านค้าทั่วไป 510  
แห่ง และ   ร้านจ าหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุขฯ  60  แห่ง 

6. มตีลาดสด จ านวน  ๒ แห่ง  ประกอบด้วย  ตลาด
นิคมตากฟ้า และตลาดบ้านเกษตรชัย 

7. มีธนาคาร จ านวน ๓ แห่ง  ประกอบด้วย  ธนาคาร
ออมสิน   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    

1. ถนนบางสายในเขตเทศบาลฯ ยังไม่เปน็มาตรฐาน  
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ไม่มีทอ่ระบายน้ า  และ
ทางเท้า 

2. ยังไม่มีสถานที่จอดรถโดยสาร ใช้วิธีจอดรถ รับ – ส่ง 
ผู้โดยสายบนไหลท่างและมีรถยนต์รับจ้างมาจอด
เข้าคิวรอบริเวณใกล้เคียง  ท าให้ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นชุมชนหนาแนน่ 

3. ภายในเขตเทศบาลโดยศักยภาพแล้วไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีส่ามารถดึงดูดให้ประชาชน
มาท่องเที่ยวได ้

4. ยังไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือแหล่ง
รับซื้อผลิตภัณฑช์ุมชน 

5. ประชาชนมีหนีส้ินเพิ่มข้ึนจ านวนมาก 
6. เกษตรกรใช้กระบวนการผลติไม่เหมาะสม ท าให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และปริมาณผลผลิตที่มี
คุณภาพลดลง 

7. ขาดบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมทัง้
ประชาชนยังขาดทักษะการใช้ภาษาตา่งประเทศใน
การสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสการ

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
2. กระแสความสนใจในสุขภาพ การบริโภคสินคา้ 

เกษตรปลอดภัย 
3. ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพนัธ์ 

1. ปัญหาภาวะโลกร้อน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 

2. ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้เกิดความ
ผันผวนขอราคาผลผลิตทางการเกษตร และปัจจัย
การผลิต 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการสงัคม 

2. มีสถาบันทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งขัดเกลา
จิตใจ และศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมของ
ประชาชน 

3. มีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
4. อ าเภอตากฟ้าเป็นสังคมที่มีความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม  

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง จิตส านึกในการพึ่งพาตนเอง และ
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตย 

2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มข้ึน 

3. อ าเภอตากฟ้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการ
เพิ่มของวัยแรงงานลดลง ท าให้เกิดปัญหาการพึ่งพิง
สูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายไุม่มีรายได้และยากจน 

4. อ าเภอตากฟ้า มีจุดเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมท า
ให้ยากต่อการป้องกันปัญหาอุบตัิเหตุ และปัญหา
อาชญากรรม 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสงัคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

2. มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

3. รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนุนทางดา้น
การศึกษา ด้านสุขภาพ ดา้นแรงงาน ได้แก่ 

 - นโยบายเงินอุดหนนุทางด้านการศึกษา 
 - นโยบายสง่เสริมเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี  
  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

1. กระแสวัตถุนิยมก่อให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย 
เข้าไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมเปลีย่นไปจากสังคมพึ่งพาจนเองเป็นสังคมที่
ขอรับความช่วยเหลือ 

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มีแนวโน้มการเกิด
ปัญาทางสงัคมมากข้ึน 

3. โครงสร้างของประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

4. ความไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประชาชน อาจส่งผลกระทบท าให้เสียโอกาสในการ
แข่งขัน 
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 - พระราชบญัญัติหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า ฯลฯ 
 - นโยบายของรัฐสนบัสนุนส่งเสริมให้แรงงานมี 
  คุณภาพ 
 - นโยบายของรัฐส่งผลให้หน่วยงานทีดู่แลความ 
  มั่นคง และความปลอดภัยในชิวติและทรัพย์สนิ 
  ท างานร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

5. นโยบายทางด้านการศึกษา ขาดจุดเน้นทีช่ัดเจน 
และขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. พื้นที่เขตเทศบาล เป็นที่ราบสลับเนนิเขา ไม่มีแม่น้ า
ไหลผ่าน ไมป่ระสบปัญหาน้ าท่วม มีล าห้วยธรรมชาต ิ
และมีน้ าประปาให้บริการตลอดทั้งปี 

2. เทศบาลฯ ได้มีการบูรณาการกับส่วนราชการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น การจัดท า MOU เพื่อการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการ 
บูรณาการพื้นที่บริหารจัดการสวนสาธารณะ “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ” ร่วมกับกรมป่าไม้  

1. แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคมีไม่เพียงพอ 
2. การจัดการขยะมูลฝอยของชมุชน ยังไม่ถูกหลัก

วิชาการ รวมถึงประชาชนขาดจติส านึกและไม่มสี่วน
ร่วมในการจัดการขยะ เช่น ทิง้ไม่เป็นที่ ไม่คัดแยก
ขยะ  

3. การขยายตัวของชุมชนเป็นชมุชนเมือง ท าให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

4. เทศบาลฯ ยังไม่มีระบบบ าบดัน้ าเสียที่เป็นมาตรฐาน 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายรัฐบาลก าหนดให้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
2. กระแสโลกและสังคมให้ความสนใจด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

1. กระแสการเติบโตของสังคมเมือง และเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งนโยบายของรัฐมีการด าเนินงานที่ดีแต่ขาดความ
ต่อเนื่อง 

2. เทคโนโลยีดา้นการพฒันาพลังงานทดแทนมีราคา
แพง เช่น ราคาของแผงโซลา่ร์เซลล์ เป็นตน้ 

3. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัด 
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  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- พัฒนาแหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการภาครฐั 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอตากฟ้า รวมถึงส่วนราชการ มีการบูรณา
การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีคุณธรรม มีหลักธรรมภิบาล และ
การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงวิสยัทัศน์ในการพฒันา
ท้องถิ่น 

3.  หน่วยงานได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1. การสื่อสาร และความร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในยังขาดประสทิธิภาพ 

2. ขาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึกที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น และข้อมูล
ยังไม่เป็นปัจจบุัน  

3. บุคลากรภาครัฐขาดการพัฒนาดา้นทักษะ 
ภาษาตา่งประเทศ  

4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้หน่วยงานภาครัฐมี

ความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

2. นโยบายของรัฐส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน า
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ และ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

1. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัด 
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนบางกลุ่มไม่ให้

ความร่วมมือในการบริหารจัดการ ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่สง่
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) บางพืน้ทีป่ระชาชน
ต้องการระบบสาธารณูป-
โภค/สาธารณูปการ 
เทศบาลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนนิการได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ   

- สถานที่ก่อสร้าง - พื้นที่ทีป่ระชาชน
ประสบปัญหาและมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- แหล่งท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - พัฒนาแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจ
ท าให้มีนักท่องเที่ยว
มากข้ึน และช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- พัฒนาการศึกษา - เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี
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ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 
 
 

๓) ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิตอยา่งทั่วถึง 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในเขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับความช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวติอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

๔) ประชาชน เด็กและ
เยาวชนตดิเกมส์ สิ่งลามก 
บุหรี่ เหล้า สารเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน มีการออก
ก าลังกายมากข้ึน 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  

4) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นทีไ่ม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ / 
โรคระบาด / 
โรคติดต่อ และได้รับ
การบริการอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

5) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

4. อนุรักษ์
และสืบสาน 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

ศิลปะ วฒันธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และปราชญ์
ชาวบ้านได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานคงอยู่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร ์ สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. เสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

1) การเกิดอุทกภัย วาตภัย
และอัคคีภัย  

- ส่งเสริมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชนและ
พื้นที่ในเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2) การแพร่ระบาดของยา
เสพติด   

- ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน และเป็น
เมืองน่าอยู่ 
 

6. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1) การขยายตัวของชุมชน
เมือง ท าให้ปริมาณขยะ
เพิ่มข้ึน 

- การจัดการขยะมูล
ฝอย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง มีการจัดการ
ขยะถูกหลักวิชาการ 
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคม
มากข้ึน 

7. การสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1) การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

- ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ และมีสว่นร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงาน 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลตากฟ้า แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ฝ่ายป้องกนัฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง, 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนัทนาการ 

การการศึกษา 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

๒ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนัทนาการ 

การการศึกษา 

๓ การพัฒนาการศึกษา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ฝ่ายป้องกนัฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
๔ อนุรักษ์และสืบสาน 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลตากฟ้า แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ) 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
6 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองการศึกษา 

7 การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝ่ายป้องกันและ
รักษาความสงบ) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ, 

กองการศึกษา 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
รวม 7  ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน ๖  กอง 
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 แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 5 540,000 8 ๑,๗๙๐,๐๐๐ 7 ๑,๘๗๐,๐๐๐ 7 ๑,๘๗๐,๐๐๐ 6 ๑,๒๔๐,๐๐๐ 33 7,310,000
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 2 650,000 2 650,000 2 650,000 2 650,000 2 650,000 10 3,250,000
1.3 แผนงานการศึกษา

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 6 10,725,000 9 13,025,000 10 13,175,000 10 13,175,000 10 13,175,000 45 63,275,000
1.4 แผนงานสาธารณสุข

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 2 1,700,000 2 1,700,000 2 1,700,000 2 1,700,000 2 1,700,000 10 8,500,000
1.5 แผนงานเคหะและชมุชน

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 98 25,892,100 104 35,608,000 90 33,608,000 90 33,608,000 90 33,608,000 472 162,324,100

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02/1) ส าหรับประสาน อบจ. 0 0 0 0 2 7,800,000 1 4,000,000 0 0 3 11,800,000

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02/1) ส าหรับประสาน จงัหวดั 1 30,400,000 2 5,450,000 2 5,400,000 1 3,500,000 1 3,500,000 7 48,250,000

1.6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 8 765,000 9 965,000 7 700,000 7 700,000 7 700,000 38 3,830,000

1.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 3 900,000 6 1,770,000 6 2,480,000 6 2,480,000 6 2,480,000 27 10,110,000

1.8แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

1.8 แผนงานการพาณิชย์
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 9 1,730,000 13 1,796,000 9 297,000 9 297,000 9 297,000 49 4,417,000

รวม 135 73,402,100 156 62,854,000 138 67,780,000 136 62,080,000 134 57,450,000 699 323,566,100

บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลตำกฟ้ำ  อ ำเภอตำกฟ้ำ  จงัหวดันครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

หนา้ที ่39



หนา้ที ่40

 แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลตำกฟ้ำ  อ ำเภอตำกฟ้ำ  จงัหวดันครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

2) ยทุธศำสตรก์ำรสง่เสรมิกำรทอ่งเทีย่ว
2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 480,000
รวม 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 480,000

3) ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำและสง่เสรมิคุณภำพชวีติ
3.1 แผนงานการศึกษา

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 13 3,873,800 52 6,966,150 57 7,066,150 57 7,096,150 57 7,096,150 236 32,098,400
3.2 แผนงานสาธารณสุข

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 34 796,900 10 859,000 9 799,000 9 799,000 9 799,000 71 4,052,900
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 20 2,500,000
3.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 14 1,120,000 19 1,457,000 18 1,427,000 18 1,427,000 18 1,427,000 87 6,858,000
3.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 16 1,620,000 19 2,430,000 14 952,000 14 952,000 14 952,000 77 6,906,000
3.6 แผนงานงบกลาง
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 5 8,171,600 5 8,171,600 5 8,171,600 5 8,171,600 5 8,171,600 25 40,858,000
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 86 16,082,300 109 20,383,750 107 18,915,750 107 18,945,750 107 18,945,750 521 93,373,300



 แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลตำกฟ้ำ  อ ำเภอตำกฟ้ำ  จงัหวดันครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

4. ยทุธศำสตรอ์นุรกัษ์ และสบืสำนศำสนำ ศิลปะ
วฒันธรรม ประเพณี ภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน
และปรำชญ์ชำวบำ้น

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 2 75,000 10 375,000

4.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
4.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 4 320,000 4 320,000 4 320,000 4 320,000 4 320,000 20 1,600,000

รวม 7 445,000 7 445,000 7 445,000 7 445,000 7 445,000 35 2,225,000
5. ยทุธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 6 1,680,000 11 5,810,000 8 4,410,000 8 4,410,000 8 4,410,000 41 20,720,000
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 6 420,000 6 420,000 6 270,000 6 270,000 6 270,000 30 1,650,000
5.3 แผนงานการศึกษา
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 0 0 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
5.4 แผนงานงบกลาง
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 13 2,200,000 19 6,430,000 16 4,880,000 16 4,880,000 16 4,880,000 80 23,270,000
6. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรม-

ชาติ และส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 5 670,000 5 670,000 5 670,000 5 670,000 5 670,000 25 3,350,000

หนา้ที ่41



หนา้ที ่42

 แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

บญัชสีรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลตำกฟ้ำ  อ ำเภอตำกฟ้ำ  จงัหวดันครสวรรค์

ยทุธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

6.2 แผนงานสาธารณสุข
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 2 550,000 2 550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 3 1,550,000 13 5,750,000
6.3 แผนงานเคหะและชมุชน
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 5 905,000 5 905,000 5 905,000 5 905,000 5 905,000 25 4,525,000

รวม 12 2,125,000 12 2,125,000 13 3,125,000 13 3,125,000 13 3,125,000 63 13,625,000
7. ยทุธศาสตร์การสร้างธรรมาภบิาลและการ
บริหารกจิการบา้นเมอืงทีดี่

7.1 การบริหารงานทัว่ไป
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 28 1,680,000 28 2,000,000 28 2,000,000 28 2,000,000 28 2,000,000 140 9,680,000

7.2 แผนงานการศึกษา
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 5 300,000

7.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 4 196,000 4 196,000 4 196,000 4 196,000 4 196,000 20 980,000

7.4 แผนงานงบกลาง
 - บญัชโีครงการพฒันา (ผ.02) 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 34 1,966,000 34 2,286,000 34 2,286,000 34 2,286,000 34 2,286,000 170 11,110,000

รวมทั้งสิ้น 288 96,340,400 338 94,643,750 316 97,551,750 314 91,881,750 312 87,251,750 1,573 467,649,400



[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟ้า] หนา้ ๔๓ 

 

 
 



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
           1.1  แผนงาน  :  บริหารทัว่ไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจดัท าปา้ยบอกชื่อชุมชน
และปา้ยประจ าซอยทุกซอยใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่บอกต าแหน่งของ
ชุมชน รวมถงึซอยต่างๆ
 และสะดวกต่อการ
ติดต่อประสานงาน

จดัท าปา้ยชุมชนและปา้ย
ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของทุกซอยได้
ติดต้ังปา้ย

ถนนและซอยของ
ชุมชนได้รับการติดต้ัง
ปา้ย ท าใหส้ะดวกต่อ
การติดต่อ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

2 โครงการติดต้ังปา้ยชื่อ
"ตากฟา้ เมืองแหง่
สุขภาพดี" บริเวณหน้า
สนามกฬีาเทศบาลฯ

เพือ่ประชาสัมพนัธ ์และ
 ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม

จดัท าปา้ยชื่อ"ตากฟา้ เมือง
แหง่สุขภาพดี" พร้อมติดต้ัง
บริเวณหน้า สนามกฬีา
เทศบาลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 ปา้ย มีภมูิทัศน์ที่สวยงาม ส านัก
ปลัด

เทศบาล

3 โครงการปรับปรุงพืน้ที่บริเวณ
หน้าอาคารกองสาธารณสุขฯ

เพือ่ใหม้ีสถานที่จอดรถ
ส าหรับเจา้หน้าที่และมา
รับบริการอยา่งเพยีงพอ
 และปรับปรุงภมูิทัศน์
ใหส้วยงาม

กวา้ง 20 เมตร ยาว 25 
เมตร หรือ พืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่
น้อยกวา่ 500 ตารางเมตร
 หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของเจา้หน้าที่
และ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ
ได้รับความพงึ
พอใจ

มีสถานที่จอดรถ
เพยีงพอ และมีภมูิ
ทัศน์สวยงาม

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

4 โครงการจดัท าทางลาดส าหรับ
รถเขน็คนพกิารบริเวณภายใน
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
ตากฟา้

เพือ่จดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกขัน้พืน้ฐาน
ส าหรับคนพกิารของ
หน่วยงาน

จดัท าทางลาดส าหรับ
รถเขน็คนพกิาร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟา้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  1 แหง่ คนพกิารสามารถ
เขา้ถงึส่ิงอ านวยความ
สะดวกได้มากขึน้

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

หนา้ที ่44



หนา้ที4่5

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
           1.1  แผนงาน  :  บริหารทัว่ไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

5 โครงการกอ่สร้างร้ัวบริเวณสนาม
ยงิปนื

เพือ่เปน็แนวเขตของ
บริเวณพืน้สนามยงิปนื
และปรับปรุงภมูิทัศน์ให้
สวยงาม

กอ่สร้างร้ัว บริเวณสนามยงิ
ปนื ความยาว 200 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟา้

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 แหง่ มีแนวเขตของบริเวณ
พืน้สนามยงิปนืที่
ชัดเจน และมีภมูิทัศน์
ที่สวยงาม

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในสนามกฬีา และ
สวนสาธารณะเทศบาลต าบล
ตากฟา้

เพือ่ใหป้ระชาชนที่มา
ออกก าลังกายได้รับ
ความปลอดภยั

เพือ่จา่ยเปน็ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในสนาม
กฬีา และสวนสาธารณะ
เทศบาลฯ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่
 1,600 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล  
ตากฟา้

- 700,000 700,000 700,000 700,000 1 แหง่ ประชาชนที่มาออก
ก าลังกายได้รับความ
ปลอดภยัจากการใช้
ถนนภายในสนามกฬีาฯ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

7 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าภายใน
อาคารเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่ปรับปรุงซ่อมบ ารุง
หอ้งน้ าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลตากฟา้
ใหอ้ยูใ่นสภาพดี ได้
มาตรฐาน และมีการ
ดูแลรักษาอยา่ง
สม่ าเสมอ ถกูสุขอนามัย
 และเพยีงพอต่อ
ผู้รับบริการ

ปรับปรุงซ่อมบ ารุงหอ้งน้ า
ภายในอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลตากฟา้ ทั้ง
ชาย และหญงิ โดยการ
จดัซ้ือและปรับปรุง
สุขาภบิาลหอ้งน้ า เพือ่
เปล่ียนสุขภณัฑ์ และ
อปุกรณ์ที่เกีย่วขอ้งตาม 
แบบแปลนของเทศบาล
ตากฟา้

- 90,000 - - - หอ้งน้ าได้รับ
การดูแลใหอ้ยู่
ในสภาพดี
อยา่งสม่ าเสมอ

หอ้งน้ าอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลตากฟา้อยูใ่น
สภาพดี ได้มาตรฐาน
และมีการดูแลรักษา
อยา่งสม่ าเสมอ ถกู
สุขอนามัย และ
เพยีงพอต่อผู้รับบริการ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
           1.1  แผนงาน  :  บริหารทัว่ไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

8 โครงการกอ่สร้างถนน ค .ส.ล. 
ภายในบริเวณสนามกฬีา
เทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่ใหป้ระชาชนที่มา
ออกก าลังกายได้รับ
ความปลอดภยั

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4 เมตร ยาว 630 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
2,520 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 460000
(210 เมตร)

630000
(283 เมตร)

310000
(137 เมตร)

- 1 แหง่ ประชาชนที่มาออก
ก าลังกายได้รับความ
ปลอดภยัจากการใช้
ถนนภายในสนามกฬีาฯ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

๕๔๐,๐๐๐ ๑,๗๙๐,๐๐๐ ๑,๘๗๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐รวม

หนา้ที ่46



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1.2  แผนงาน  :  การรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์ป้องกันพร้อมปรับปรุงหอ้งเวร
รับแจ้งเหตุวิทยุของงานป้องกันฯ

เพือ่ปรับปรุงสถานทีป่ฏบิัติงานให้
มีความเหมาะสมทันสมัย และ
สะดวกในการใหบ้ริการประชาชน

ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารงาน
ป้องกันและหอ้งเวรรับแจ้งเหตุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพงึพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนมีความสะดวกใน
การติดต่อขอรับบริการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

ฝ่ายป้องกัน,ส านัก
ปลัดฯ

๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ของ
ฝ่ายป้องกันฯ พร้อมหอ้งเวรรับแจ้ง
เหตุวิทยุ

เพือ่ใช้เป็นศูนย์ป้องกันย่อยทีม่ีการ
เตรียมพร้อมรองรับการเกิดสา
ธารณภยัในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลฯ 
และพืน้ทีใ่กล้เคียง

ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันของ
ฝ่ายป้องกันพร้อมหอ้งเวรรับ
แจ้งเหตุตลอด 24 ชม. บริเวณ
ชุมชนเกษตรชัย จ านวน 1 หลัง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  จ านวน 1 หลัง  ประชาชนมีความสะดวกใน
การติดต่อขอรับบริการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

ฝ่ายป้องกัน,ส านัก
ปลัดฯ

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หนา้ที ่47



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหม้ีสถานที่ในการ กอ่สร้างอาคารเรียน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จ านวน 1 หลัง มีอาคารสถานที่ กองการ
เรียนโรงเรียนเทศบาล จดัการเรียนการสอน จ านวน 1 หลัง ตามแบบ เพยีงพอต่อจ านวน ศึกษา
ต าบลตากฟา้ อยา่งเพยีงพอ และรองรับ แปลนและรายละเอยีด เด็กนักเรียน
(เงินอดุหนุน) จ านวนนักเรียนที่เพิม่ขึน้ ของเทศบาลต าบลตากฟา้

2 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหม้ีสถานที่ในการ กอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวน 1 หลัง มีสถานที่เพยีงพอ กองการ
เอนกประสงค์โรงเรียน จดักจิกรรมการเรียน จ านวน 1 หลัง ตามแบบแปลน ในการจดักจิกรรม ศึกษา
เทศบาลต าบล การสอนเพยีงพอต่อ และรายละเอยีดของ ใหก้บัเด็กนักเรียน
ตากฟา้(เงินอดุหนุน) จ านวนนักเรียนที่เพิม่ขึน้ เทศบาลต าบลตากฟา้ อยา่งมีคุณภาพ

3 โครงการกอ่สร้างสระ เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียน กอ่สร้างสระวา่ยน้ า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 แหง่ เด็กนักเรียนได้เขา้ถงึ กองการ
วา่ยน้ าโรงเรียนเทศบาล ได้มีสถานที่ฝึกทักษะ จ านวน 1 แหง่ ตามแบบ ระบบการศึกษาได้ ศึกษา
ต าบลตากฟา้ ประสบการณ์ และ แปลนและรายละเอยีด อยา่งมีคุณภาพและ

สามารถปรับใช้ใน ของเทศบาลต าบลตากฟา้ มาตรฐาน
ชีวติประจ าวนัได้

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หนา้ที ่48



หนา้ที ่49

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

4 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพือ่สร้างความปลอดภยั เพือ่ติดต้ังเหล็กดัดภายใน 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 10 หอ้ง สร้างความปลอดภยั กองการ
หน้าต่างเหล็กดัดพร้อม ใหก้บันักเรียนและ อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหก้บันักเรียนและ ศึกษา
ติดต้ังบริเวณภายใน ทรัพยสิ์นของทาง และโรงเรียนเทสบาลต าบล ทรัพยสิ์นของทาง
อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ราชการภายใน ตากฟา้ ตามแบบแปลนของ ราชการภายใน
และโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้ สถานศึกษา เทศบาลต าบลตากฟา้ สถานศึกษา

5 โครงการกอ่สร้างโครง เพือ่ใช้เปน็สถานที่จดั กอ่สร้างโครงเหล็กหลังคามุง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  1 แหง่ มีสถานที่จดักจิกรรม กองการ
เหล็กหลังคามุง METAL กจิกรรมส าหรับเด็ก METAL SHEET ขนาดกวา้ง ส าหรับเด็กนักเรียน ศึกษา
SHEET บริเวณศูนย์ นักเรียนของศูนยพ์ฒันา 20 เมตร ยาว 30 เมตร ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
พฒันาเด็กเล็กและ เด็กเล็กและโรงเรียน สูง 60 เมตร หลังคาตาม เล็กและโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลตากฟา้ แบบแปลนของเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟา้
ตากฟา้ ต าบลตากฟา้

6 โครงการกอ่สร้างลาน เพือ่ใช้เปน็สถานที่ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 200 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000  1 แหง่ มีสถานที่เสริมสร้าง กองการ
ค.ส.ล. พร้อมปพูืน้ยาง เสริมสร้างพฒันาการเด็ก ตารางเมตร ตามแบบแปลน พฒันาการเด็ก ศึกษา
บริเวณหน้าอาคาร นักเรียนของโรงเรียน ของเทศบาลต าบลตากฟา้ นักเรียนของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลตากฟา้ เทศบาลต าบลตากฟา้
ตากฟา้ และศูนยพ์นัา และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และศูนยพ์ฒีนาเด้ก
เด็กเล็กเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลตากฟา้ เล็กเทศบาลต าบล
ตากฟา้ ตากฟา้



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

7 ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบรายละเอยีดตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ก าหนด

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบใหม้ีสภาพที่
เหมาะสมและปลอดภยั
ต่อเด็กนักเรียน

เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้เช่น 
ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุง
ฝ้าเพดาน ผนังอาคารเรียน
 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียน ฯลฯ

- - 150,000 150,000 150,000 1. จ านวน 1 
แห่ง
2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

ส่ิงกอ่สร้างภายใน
โรงเรียนได้รับการดูแล
ใหม้ีสภาพที่ดี
 มีความปลอดภยั

กองการ
ศึกษา

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน กอง
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี การศึกษา
(พ.ศ.2562-2565) หน้าที่ 39 และ
ล าดับท่ี 4) โรงเรียนฯ

300,000เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้เช่น 
ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุง
ฝ้าเพดาน ผนังอาคารเรียน
 ปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียน ฯลฯ

- 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ อาคารเรียนอยู่ในสภาพที่
ใชง้านได้และเกดิ
ประโยชน์ต่อครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา

8 เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
ในส่วนที่ช ารุดเสียหาย

หนา้ที ่50



หนา้ที ่51

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.3 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

10 โครงการกอ่สร้างโครงหลังคา
เมทัลชีสภายในอาคารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่กอ่สร้างโครงหลังคา
เมทัลชีสภายในอาคาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาก
ฟา้

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
กอ่สร้างโครงหลังคาเมทัลชสี 
ภายในอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า พื้นที่
ไมน่้อยกวา่ 260 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตากฟ้า

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จ านวน 1 
แหง่

มีสถานที่ใหค้รูและ
นักเรียน
ได้ออกมาท ากจิกรรม
นอกหอ้งเรียนร่วม
ได้มากขึน้

กองการ
ศึกษา

10,725,000 13,025,000 13,175,000 13,175,000 13,175,000

ส่ิงกอ่สร้างภายใน
โรงเรียนได้รับการดูแล
ใหม้ีสภาพที่ดี มีความ
ปลอดภยั

กองการ
ศึกษา

1. จ านวน 1 
แห่ง
2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

รวม

9 โครงการขยายร้ัวโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หน้าที่ 38 
ล าดับท่ี 1)

เพือ่ท าการขยายร้ัว
บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟ้า  เชน่ ทาสีอาคาร
เรียน ปรับปรุงฝ้าเพดาน ผนัง
อาคารเรียน ปรับปรุงหลังคา
อาคารเรียน เป็นต้น

- 500,000 500,000 500,000 500,000



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.4 แผนงาน  สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมโรง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆา่ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จ านวน 1 แหง่ เทศบาลฯมีโรงฆา่ กอง
ซ่อมแซมโรงฆา่สัตว์ ฆา่สัตวใ์หไ้ด้ตาม สัตวเ์ทศบาลต าบลตากฟา้ สัตวไ์ด้ตามมาตรฐาน สาธารณสุข
เทศบาลต าบลตากฟา้ มาตรฐานและถกู ตามแบบแปลนของ และถกูสุขลักษณะ และ

สุขลักษณะของการ เทศบาล ของการบริการการฆา่ ส่ิงแวดล้อม
บริการฆา่สัตว์ สัตว์

2 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบ เพือ่เปน็แนวเขตของโรง กอ่สร้างร้ัวรอบโรงฆา่สัตว์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 แหง่ โรงฆา่สัตวม์ีแนวเขต กอง
โรงฆา่สัตว์ ฆา่สัตว ์และปรับปรุง ระยะ 162 เมตร ตาม ที่ชัดเจน ปอ้งกนัการ สาธารณสุข

ภมูิทัศน์ใหส้วยงาม ตามแบบแปลนของ บกุรุกพืน้ที่ และ
เทศบาล ส่ิงแวดล้อม

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หนา้ที ่52



หนา้ที ่53

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการขุดลอกล าห้วย
บริเวณชุมชนพัฒนาถึง
ฝายน้ าล้น (เสนอโดย
ชุมชนห้วยตะแคง)

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

ขุดลอกล าห้วยตะแคง
พร้อมก่อสร้างฝาย เร่ิม
ต้ังแต่ชุมชนพัฒนาถึงฝาย
ผู้ใหญ่บ้านเสนาะ ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

800000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนแหล่ง
เก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ า
ไหลได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงอาคาร
รับน้ า บริเวณสระน้ า
สวนสาธารณะ (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อปรับปรุงแหล่งเก็บ
กักน้ าให้มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงอาคารรับน้ า
 บริเวณสระน้ าสวน
สาธารณะ ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแหล่ง
เก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปี

กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมถนน
ค.ส.ล.ซอยฟ้าทอง บริเวณ
ฝายเก่า (เสนอโดยชุมชน
ห้วยตะแคง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
120 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิม่ขึ้นของถนน
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนราดยางเคพซีลเชื่อม
ปากทางเข้าซอยทุกซอย 
(เสนอโดยชุมชนห้วยตะแคง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

35,000 - - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างถนนราดยางเค
พซีลปากทางเข้าวัดประชาสรรค์
 บริเวณสระน้ า และปากซอยป่า
สัก (เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล

17,500 - - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนราดยางเค
พซีลเชื่อมปากซอยบ้านเขาหมี 2
 และซอยบ้านเขาหมี 3 
(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

พื้นที่ไม่น้อยกว่า
100 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

35,000 35,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. บริเวณหลังบ้าน
นางเต็ม ต่อจากโครงการ
เดิม (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กวา้ง  4  เมตร  ยาว 30
 เมตรหรือพืน้ที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกวา่ 120 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

72,000 - - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.
ไหล่ทางบริเวณสามแยก
บ้านพักท่านนายอ าเภอ
ตากฟ้า ถึงอาคารอเนกประสงค์
ชุมชนพัฒนา (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง  2  เมตร  ยาว 176 
เมตรหรือพื้นที่ 
ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า   3,200
 ตารางเมตร  หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

193,600 193,600 - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

หนา้ที ่54



หนา้ที ่55

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอยต้นไทร 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง 6 เมตร ยาว 200
เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล

720,000 - - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.บริเวณซอยข้าง
อตก. (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง 4  เมตร ยาว 290
เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 1,160 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล

969,000 969,000 969,000 969,000 969,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
หลังส านักงานที่ดินอ าเภอ
ตากฟ้า (เสนอโดยชุมชน
นภาเขตพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง 2 เมตร  ยาว 90
เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า  180  ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล

150,000 150,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บริเวณท้าย
ซอยถนนโค้งพัฒนาซอย 6 ไป
ทางสนามกีฬาเทศบาลฯ (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
140 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

100000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้ า ภายในซอย
ถนนโค้ง พัฒนาซอย 6 บริเวณ
กลุ่มบ้านนันท์นภัส(เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง 4 เมตร  ยาว 150
 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
 หนา 0.15 เมตรพร้อม
รางระบายน้ า ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง
 พร้อมวางท่อระบายน้ าและราง
ระบายน้ าซอยงามน้ าใจ ต่อจาก
โครงการเดิม (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
 400 ตารางเมตร  หนา 
0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ า ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง
 บริเวณสระน้ าสวนสาธารณะ 
ถึงทาง
เชื่อมซอยหนองบัวงาม(เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

กว้าง 4 เมตร ยาว 500
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,000 ตารางเมตร หนา
0.15 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาล

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยฟ้าทองบริเวณห้องแถวลง
ล าห้วย (เสนอโดยชุมชนห้วย
ตะแคง)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
ทาง 80 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

176000 176,000 176,000 176,000 176,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชา
ชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่56



หนา้ที ่57

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยนวชน ต่อจากโครงเดิมจน
สุดซอย (เสนอโดยชุมชนห้วย
ตะแคง)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า 
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด
 0.30 เมตร ระยะทาง
100 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

18 โครงการวางท่อและราง
ระบายน้ า บริเวณร้านก๋วย
เต๋ียว ซอยเศรษฐกิจเก่า 
(เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจ)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
 ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
ทาง40 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

100000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยโรงฆ่าสัตว(์เสนอโดยชุมชน
เศรษฐกิจ)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
ทาง 400 เมตรก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.บริเวณหลังบ้านนางผัด 
พันละออง
(เสนอโดยชุมชนเศรษฐกิจ)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
ทาง40 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยนิคมพัฒนาหลังโรงพยาบาล
ตากฟ้า (เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
 400 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบแปลนของเทศบาล

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า
ซอยนภาเขตพัฒนา ซอย 1 
บริเวณหลังห้องแถว (เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร ระยะ
ทาง 90 ม.ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่58



หนา้ที ่59

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บริเวณหน้าร้านศิริสารท
ยานยนต์ (เสนอโดยชุมชน
นภาเขตพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และท่อระบายน้ า ระยะทาง
 40 เมตร  ก่อสร้างตาม
แบบ
แปลนของเทศบาล

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
และท่อระบายน้ าริมถนน
พหลโยธินบริเวณศาลาริมทาง 
หน้าบ้านล้อเจริญถึงล าห้วย
เกษตรชัย (เสนอโดยชุมชน
เกษตรชัย 1)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า และ
ท่อระบายน้ า
ระยะทาง 200 เมตร  
ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาล

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าและท่อระบายน้ าบริเวณ
ซอยศาลเจ้า บ้านคุณเผ่า 
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร ระยะ
ทาง60 ม.ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้าน
นายอัฎฐพล คลายานนท์ 
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
และท่อระบายน้ า ระยะ
ทาง 100 เมตรก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมท าทางเท้าบริเวณบ้านเก่า 
สท.จิตตรา ป่านแก้ว(เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 2)

เพื่อป้องกันปัญหาท่วม
ขังและประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
ทาง   40 เมตรก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

100,000 100,000 - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
และท่อระบายน้ าบริเวณด้านข้าง
ร้าน สหมิตรค้าไม้ (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 2)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง100 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ
เทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่60



หนา้ที ่61

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า ซอยถนนโค้ง
พัฒนาซอย 3 (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ
ทาง200 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล

500000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมขยายเขตประปา ซอยถนน
โค้งพัฒนาซอย 1 (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง100 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ
เทศบาล

500000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

31 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับปรุงถนนปากทางเข้า
ซอยทุกซอย (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการปรับปรุงท่อลอด
เหล่ืยม ค.ส.ล.บริเวณหลัง
โรงงานยงสุวัฒน์ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยบ้านเขาหมี 2 บริเวณหลัง
โรงงานยงสุวัฒน์ ถึงชุมชนเกษตร
ชัย (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาด 0.40 เมตร ระยะ
ทาง60เมตร.ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงฝาราง
เหล็ก ซอยแย้มพลอย (เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่62



หนา้ที ่63

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

35 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักซอย
นภาเขตพัฒนาซอย 6(เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณบ้าน นางผัด 
พันละออง (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

จ านวน 2 โคม(ตามแบบของ
การไฟฟ้า  ตากฟ้า)

15,000 15,000 - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจท้ายซอยจนถึงสุดเขต
เทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ระยะทาง 350 เมตร
 พร้อมเสาประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

38 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า ไฟสาธารณะ บริเวณ ซ.
พัฒนา 1 บริเวณโค้ง ม.1 (ทาง
ไปชุมชน   เขาหม)ี (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้า
ใช้และมีความสะดวก
ปลอดภัยในการคมนาคม

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า 
จ านวน 5 ต้น และไฟ
สาธารณะ โคมไฟถนน 
จ านวน 4 ชุด (ตามแบบ
ของการไฟฟ้าฯ อ.ตากฟ้า)

72,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยต้นไทรล่าง (เสนอ
โดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ระยะทาง 80 เมต
ร(ตามแบบของการไฟฟ้า  
ตากฟ้า)

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 ซอยต้นตาล (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ระยะทาง 120 เมตร
(ตามแบบของการไฟฟ้า  
ตากฟ้า)

30,000 30,000 - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่64



หนา้ที ่65

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

41 โครงการก่อสร้าง
ขยายเขตระบบไฟฟ้า ไฟ
สาธารณะบริเวณโค้งพัฒนา ซอย
 6 (กลุ่มบ้าน น.ส.นันท์นภัส) ม.
3 ต.ตากฟ้า (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 3 ต้น
 และไฟสาธารณะ โคมไฟ
ถนน จ านวน 3 ชุด (ตาม
แบบของการไฟฟ้าฯ อ.
ตากฟ้า)

54,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บริเวณบ้านนายสอาด 
เนตรสุวรรณ ถึงบ้านนายเฉลิม 
คุ้มภัย (เสนอโดยชุมชนบ้านเขา
หม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ระยะทาง 700 เมตร
(ตามแบบของการไฟฟ้า  
ตากฟ้า)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อรองรับประชาชนที่
มาท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในอาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

44 โครงการก่อสร้างร้ัวล้อม
รอบอาคารอเนกประสงค์ชุมชน
บ้านเศรษฐกิจ (เสนอโดยชุมชน
บ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อกั้นแนวเขตพื้นที่
และป้องกันทรัพย์สิน
ภายในอาคาร
อเนกประสงค์ของ
ชุมชนสูญหาย

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

300,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

45 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ชุมชนนภา
เขตพัฒนา (เสนอโดยชุมชนนภา
เขตพัฒนา)

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในอาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างตามแบบแปลน
ของเทศบาล

 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

46 โครงการจัดท าซุ้มเฉลิม
พระเกียรติชุมชนห้วยตะแคง 
(เสนอโดยชุมชนห้วยตะแคง)

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าชุมชนห้วยตะแคง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนในชุมชนได้
ถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองช่าง

หนา้ที ่66



หนา้ที ่67

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

47 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ท่า
รถพร้อมสถานที่จ าหน่ายสินค้า
บริเวณหน้าตลาดตากฟ้า (เสนอ
โดยชุมชนนภาเขตพัฒนา)

1) เพื่อจัดให้มีสถานที่
จอดรถโดยสารที่ได้
มาตรฐาน และรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
2) จัดให้มีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า

ตามแปลนของเทศบาล
จ านวน ๑ หลัง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

48 โครงการขุดลอกสระน้ าบริเวณ
หลังอาคารอเนกประสงค์ชุมชน
โค้งพัฒนา(เสนอโดยชุมชนถนน
โค้งพัฒนา)

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

กว้าง 25 เมตร  ยาว 70
เมตร ลึกเฉล่ีย 2 เมตรหรือ
ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 
 3,500 ลูกบาศก์เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนแหล่ง
เก็บกักน้ า
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอยถนนโค้งพัฒนา ซอย 
4 (เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและชนส่งสินค้า

กว้าง 6 เมตร ยาว 150
เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
 หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล

486,000 - - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

50 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอยข้างร้านไทยแสงทอง 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขตพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและชนส่งสินค้า

กว้าง 4 เมตร ยาว 48
เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 192 ตารางเมตร
 หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ค.ส.ล. ซอยเขาหมี 2 (เสนอโดย
ชุมชนเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและชนส่งสินค้า

ปรับปรุงพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 96 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาล

60,000 60,000 - - - จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ซอยถนน 5 (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง และประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.ขนาดปากราง กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 170 
เมตร พร้อมฝาราง ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าไฟสาธารณะ บริเวณโค้ง
พัฒนา ซอย 4 ม.3 ต.ตากฟ้า 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า
 จ านวน 5 ต้น และไฟ
สาธารณะ โคมไฟถนน 
จ านวน 5 ชุด (ตามแบบ
ของการไฟฟ้าฯ อ.ตากฟ้า)

106,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า ไฟสาธารณะ บริเวณโค้ง
พัฒนา ซอย 1 (นายสุวิน โหมด
ตาด) (เสนอโดยชุมชนถนนโค้ง
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

ขยายเขตระบบไฟฟ้าไฟ
สาธารณะ โคมไฟถนน 
จ านวน 5 ชุด (ตามแบบ
ของการไฟฟ้าฯ อ.ตากฟ้า)

43,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่68



หนา้ที ่69

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยเขาหมีพัฒนา 5 
บริเวณบ้านนายแก้ว เนตร
สุวรรณ (เสนอโดยชุมชนบ้านเขา
หม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
ปลอดภัยในการคมนาคม

จ านวน 5 โคม(ตามแปลน
ของการไฟฟ้าตากฟ้า)

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด
น้ า ระหว่างสระน้ ากับล าห้วย
ตากฟ้า และสระน้ าหลังเทศบาล
ฯ(เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีได้สะดวก

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า
ระหว่างสระน้ ากับล าห้วย
ตากฟ้า และสระน้ าหลัง
เทศบาลตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

150,000 150,000 - - - ร้อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ าที่กักเก็บได้

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

57 โครงการขุดลอกคลองหน้าฝาย 
บริเวณอาคารเอนกประสงค์
ชุมชนเขาหมี (เสนอโดยชุมชน
เขาหม)ี

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

ขุดลอกคลองหน้าฝาย
บริเวณอาคาร
เอนกประสงค์ชุมชนเขาหมี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ าที่กักเก็บได้

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

58 โครงการขุดลอกหน้าฝายชุมชน
เศรษฐกิจ (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

ขุดลอกคลองหน้าฝายชุมชน
เศรษฐกิจ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ าที่กักเก็บได้

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

59 โครงการขุดลอกล าห้วยตากฟ้า 
บริเวณหลังโรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ ์(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

ขุดลอกล าห้วยตากฟ้า
บริเวณหลังโรงเรียนตากฟ้า
วิชาประสิทธิ ์ระยะ 400 
เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ าที่กักเก็บได้

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

60 โครงการขุดคูระบายน้ า ซอยเขา
หมีซอย 4 ต้ังแต่ต้นซอย จนถึง
ท่อลอดเหล่ียม (เสนอโดยชุมชน
บ้านเขาหม)ี

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

ขุดลอกคูระบายน้ าซอยเขา
หมี 4 ต้ังแต่ต้นซอย จนถึง
ท่อลอดเหล่ียม ระยะ 
1000 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลตากฟ้า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.
ทางเข้าโรงฆ่าสัตว์บริเวณบ้าน
นางเสาวรส หงสะ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างไหล่ทาง กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 40 เมตร
 หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า 80 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.บริเวณหลังบ้านนายเสน่ห์
ถึงสุดร้ัวโรงฆ่าสัตว์ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
 ค.ส.ล.ขนาด 0.30 เมตร 
ยาว 100 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตากฟ้า

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

หนา้ที ่70



หนา้ที ่71

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

63 โครงการปรับปรุงไหล่ทางทั้ง 2 
ข้าง ซอยเศรษฐกิจบน (เสนอ
โดยชุมชน
บ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ปรับปรุงไหล่ทาง ซอย
เศรษฐกิจบน กว้าง 1.45 
เมตร ยาว 393 เมตร ทั้ง 
2 ฝ่ัง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 1,140 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยศูนย์วิจัย (เสนอโดยชุมชน
ห้วยตะแคง)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะ 100 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยนวชน ต่อจากโครงการเดิม 
(เสนอโดยชุมชนห้วยตะแคง)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะ 100 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ซอยศูนย์วิจัย ต่อจากโครงการ
เดิม (เสนอโดยชุมชนห้วยตะแคง)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง
 4 เมตร ยาว 141 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 564 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน ต าบลตาก
ฟ้า

355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
บริเวณถนนชายห้วยตากฟ้าหลัง
โรงพยาบาลถึงบ้านนางอุบล 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 245 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยต้นไทร (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด
 0.30 เมตร ระยะทาง 90
 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

69 โครงการขุดคูระบายน้ าพร้อม
วางท่อระบายน้ าบริเวณท้าย
ซอยพัฒนา 5 (เสนอโดยชุมชน
บ้านเขาหม)ี

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ขุดคูระบายน้ า พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า บริเวณท้าย
ซอยพัฒนา 5 ระยะ 240 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

หนา้ที ่72



หนา้ที ่73

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยนิคมพัฒนาหลังโรงพยาบาล
ตากฟ้าเชื่อมต่ออาคาร Box 
Convert (เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 6
 เมตร ยาว 81.50 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
 489 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตากฟ้า

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างถนน
 ค.ส.ล.ต่อจากโครงการเดิมจนสุด
เขตซอยพัฒนา 5 (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 6
 เมตร ยาว 117 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
 702 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตากฟ้า

422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

72 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
 พร้อมลงลูกรังบริเวณซอยข้าง 
อ.ต.ก. (เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ าและ
ท่อระบายน้ า ระยะ 80 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

73 โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมลง
ลูกรังบริเวณซอยข้าง อ.ต.ก. 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

วางท่อ ค.ส.ล.จ านวน 2 จุด
 (ขนาด 60X6 ท่อน)ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

74 โครงการท าร้ัวแนวเขตล้อมที่
สาธารณะ ซอยต้นไทร

เพื่อเป็นแนวเขตป้องกัน
การรุกล้ าของประชาชน
ในเขตพื้นที่สาธารณะ

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง มีแนวเขตป้องกันการ
รุกล้ าของประชาชนใน
เขตพื้นที่สาธารณะ

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. 
บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อดาบ
ทอง (เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

40,000 40,000 - - - จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

76 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.
ส.ล.ซอยแย้มพลอย(เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ าและ
ท่อระบายน้ า ระยะทาง 70
 เมตร หรือตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลตากฟ้า

150,000 150,000 - - - จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

77 โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณ
ซอยนภาเขตพัฒนา ซอย 1, ซอย
 2,และซอย 3 (เสนอโดยชุมชน
นภาเขตพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ปรับปรุงไหล่ทาง พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 735 ตารางเมตร
 หนา 0.10 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

หนา้ที ่74



หนา้ที ่75

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

78 โครงการก่อสร้างปรับปรุงราง
ระบายน้ าหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนนภาเขต
พัฒนาฯ (เสนอโดยชุมชนนภา
เขตพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

79 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ชุมชนเกษตรชัย 
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 1 และ
เกษตรชัย 2)

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท ากิจกรรมต่างๆ
ภายในอาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนเกษตร
ชัยจ านวน 1 หลัง ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มาใช้บริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการท ากจิ
กรรมต่างๆร่วมกัน

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
บริเวณซอยหมู่บ้านมั่นคง  (เสนอ
โดยชุมชนเกษตรชัย 1)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาดปากราง 0.30 เมตร 
ยาว 250 เมตร ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

81 โครงการวางท่อพร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ าช่วงบริเวณท้าย
ซอยถนนโค้งพัฒนา ซอย 6 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างวางท่อพร้อม
ก่อสร้างรางระบายน้ า ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

82 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอยโค้งพัฒนา ซอย 1 (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ าขนาด
 0.30 เมตร ระยะทาง 90
 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนน    ค.ส.ล.
 บริเวณซอยบ้าน     นายแก้ว 
เนตรสุวรรณ์ (เสนอโดยชุมชน
บ้านเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
 1,500 ตารางเมตร  หนา
 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

800,000 - - - - จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านเขาหมี 2
 ท้ังซอย (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เขาหม)ี

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ขนาดปากราง กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

660,000 660,000 - - - จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

85 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน
 ค.ส.ล. ซอยเขาหมี 4 ม.2 ต.สุข
ส าราญ (เสนอโดยชุมชนบ้านเขา
หม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ซอยเขาหมี 4 ม.2 ต.สุข
ส าราญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
720 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

หนา้ที ่76



หนา้ที ่77

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

86 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้านเขาหมี 
(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท ากิจกรรมต่างๆ
ภายในอาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้าน
เขาหมี จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มาใช้บริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน

กองช่าง

87 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ (เสนอโดยชุมชนบ้าน
บ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท ากิจกรรมต่างๆ
ภายในอาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มาใช้บริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน

กองช่าง

1. ปูกระเบื้องภายในอาคาร
2. ทาสีรอบอาคาร

3. ต่อเติมด้านหลังอาคาร
พร้อมมุงหลังคา

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลตากฟ้า

88 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา
เหล็ก รอบอาคารอเนกประสงค์
ขุมชนบ้านเศรษฐกิจ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท ากิจกรรมต่างๆ
ภายในอาคารได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็ก รอบอาคาร
อเนกประสงค์ขุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลตากฟ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
มาใช้บริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

89 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมห้วย
ฝายน้ าล้น (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ห้วยฝายน้ าล้นชุมชน
บ้านเศรษฐกิจให้เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ห้วยฝายน้ าล้นชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลตากฟ้า

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 แห่ง ริมห้วยฝายน้ าล้น
ชมุชนบ้านเศรษฐกจิ
ได้รับการพัฒนาเป็น
สถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านนางผัด จนถึงร้ัวเกษตร 
(เสนอโดยชุมชนบ้านเศรษฐกิจ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 
4 เมตร ยาว 30 เมตร 
หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร หนา
 0.15 เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

หนา้ที ่78



หนา้ที ่79

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝา ค.ส.ล.จากบริเวณหน้า
ร้านสุนันทาจนถึงบ้าน ป้าเต็ม 
ประทุมวัน (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝา ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.30  เมตร ยาว
 100 เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนายบุญ
ลือ เคารพ เชื่อมกับบ้านป้า
ละเมียด (เสนอโดยชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝา ค.ส.ล. ขนาดปาก
รางกว้าง 0.30  เมตร ยาว
 42.50 เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลตากฟ้า

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

93 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก บริเวณซอยนวชน ผ่าน
บ้าน ผอ.ประดิษฐ์ ถึงล าห้วย(ต่อ
จากโครงการเดิม) (เสนอโดย
ชุมชนห้วยตะแคง)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อ
พัก ระยะทาง 100 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

94 โครงการถมดินลูกรังบริเวณท้าย
ซอยถนนโค้งพัฒนา ซอย 4 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ถมดินลูกรัง กว้าง 6.00 
เมตร ยาว120 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
720 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

40,000 40,000 - - - จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

95 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า
พร้อมวางท่อระบายน้ าบริเวณ
เขตทางถนนพหลโยธิน ด้านฝ่ัง
ประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า
จากซอยถนนโค้งพัฒนา ซอย 1 
ถึงล าห้วยตากฟ้า(เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

ขุดลอกคูระบายน้ าพร้อม
วางท่อระบายน้ า บริเวณ
เขตทางพหลโยธิน ระยะ 
700 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 
เมตร หรือดินขุดไม่น้อยกว่า
 870 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

หนา้ที ่80



หนา้ที ่81

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ปากทางเข้าหมู่บ้านมั่นคงเกษตร
ชัยพัฒนา (เสนอโดยชุมชน
เกษตรชัย 1 และ เกษตรชัย 2)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 
7.50 เมตร ยาว 34 เมตร
 หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 255 ตารางเมตร หนา
 0.15 เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

97 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ
บ้านนายเอกศักด์ิ ถึงบ้านนาย
เขาว์ ดาวเล็ก (เสนอโดยชุมชน
บ้านเขาหม)ี

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
 ยาว 316 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนราษฏร

กองช่าง

98 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้าน
มั่นคง (เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย
 1)

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท ากิจกรรมต่างๆ
บริเวณลาน
อเนกประสงค์หมู่บ้าน
มั่นคง

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
 พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
690 ตารางเมตร หนา 
0.10 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

99 โครงการก่อสร้างร้ัวตาข่ายเหล็ก
ล้อมรอบบริเวณสนามเด็กเล่น 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขตพัฒนา)

เพื่อให้มีเด็กและเยาวชน
ได้มีสถานที่พักผ่อนและ
ออกก าลังกายอย่าง
ปลอดภัย

ก่อสร้างร้ัวตาข่ายเหล็ก 
ความยาว 63 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

เด็กและเยาวชนได้มี
สถานที่พักผ่อนและ
ออกก าลังกาย อย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า ไฟสาธารณะ บ้านนางเต็ม
 ประทุมวัน ชุมชนเศรษฐกิจ ม. 1
 ต าบลตากฟ้า (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรง
ต่ าจ านวน 5 ต้น และไฟ
สาธารณะ โคมไฟถนน 
จ านวน 4 ชุด (ตามแบบ
ของการไฟฟ้าฯ อ าเภอตาก
ฟ้า)

76,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

101 โครงการปรับปรุงซ่อมไฟส่อง
สว่างบริเวณสนามกีฬาหน้า
อ าเภอตากฟ้า

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย
ได้อย่างปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมไฟส่องสว่าง
สนามกีฬาบริเวณหน้า
อ าเภอตากฟ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ที่มาออกก าลัง
กายได้รับความ
ปลอดภยั

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายได้อย่าง
ปลอดภัย

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณซอย  ต้นไทร 1 ม.1 ต.
ตากฟ้า (เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด
ปากราง 0.30 เมตร ยาว 
43 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนท่อ
และราง
ระบายน้ า
เพิ่มขึ้น

น้ าไหลได้สะดวกไม่
ท่วมขัง
ถนนและบ้านเรือน
ราษฎร

กองช่าง

หนา้ที ่82



หนา้ที ่83

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

103 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก
ประสงค์ชุมชนพัฒนา (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา)

เพื่อรองรับประชาชน
ที่มาท า
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
อาคารได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ปูกระเบื้องภายในอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนพัฒนา
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 70   
ของประชาชน 
 ในชุมชนมา
ใช้บริการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการท ากิจกรรมต่างๆ
 ร่วมกัน

กองช่าง

104 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในซอยถนนโค้งพัฒนา ซอย 
6   ม.3 ต.ตากฟ้า(เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.
ส.ล. 
กว้าง 4 เมตร  ยาว 190 
เมตรหรือพื้นที่ค.ส.ล.ไม่   
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร
 หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

105 โครงการก่อสร้างถนน    ค.ส.ล.
 บริเวณกลุ่มบ้านอาจารย์ส าราญ 
 ศิริทองสิงห์ชัย ม.3 ต.ตากฟ้า 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง
 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
 800 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

- 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

106 โครงการติดต้ังราวเหล็กกันตก
บริเวณ Box Convert ทั้ง 2 ฝ่ัง 
    ซอยนิคมพัฒนา ม.1     ต.
ตากฟ้า (เสนอโดยชุมชนพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

ติดต้ังราวเหล็กกันตก 
บริเวณ Box Convert ทั้ง 
2 ฝ่ัง รวมความยาว 39 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

- 40,000 - - - ความยาวของ
ราวเหล็กกันตก

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้าน นายแก้ว
เนตรสุวรรณ ม2 ต. สุขส าราญ
(ต่อจากโครงการเดิมเสนอโดย
ชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

ก่อสร้าง ค.ส.ล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 60 เมตร หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
360 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตากฟ้า

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

108 โครงการติดต้ังราวเหล็กกันตก 
บริเวณ Box Conert ทั้ง 2 ฝ่ัง  
แถวโรงงานยงสุวัฒน์ ซอย  เขา
หมี 4 ม.3 ต.ตากฟ้า (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

ติดต้ังราวเหล็กกันตก 
บริเวณ Box Convert  ทั้ง
 2 ฝ่ัง แถวโรงงานยงสุวัฒน์
 รวมความยาว 20 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล

- 20,000 - - - ความยาวของ
ราวเหล็กกันตก

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

หนา้ที ่84



หนา้ที ่85

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

109 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายในซอยเขาหมี
 3 ม.2 ต.สุขส าราญ (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.
ส.ล. กว้าง   6  เมตร ยาว 
100 เมตร หรือพื้นที่ ค.
ส.ล.ไม่น้อยกว่า 600  
ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- 390,000        390,000        390,000        390,000        จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

110 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ปาก
ทางเข้า ซอยเขาหมี 2 ต.สุข
ส าราญ (เสนอโดยชุมชนเขาหม)ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่งสินค้า

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.
ส.ล. ปากทางเข้า ซอยเขา
หมี 2 ต.สุขส าราญ พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 96 ตาราง
เมตรตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- 65000 65000 65000 65000 จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง

111 โครงการจัดซ้ือชุดโคม
ไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย)์
เทศบาลต าบลตากฟ้า

1. เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ใน
บริเวณที่ไฟส่องสว่างยัง
ไม่ทั่วถึง
2.เพื่อลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในหน่วยงาน
ภาครัฐ และ ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของเทศบาลตากฟ้า

เพื่อด าเนินการจัดซ้ือชุด
โคมไฟ (พลังงาน
แสงอาทิตย)์ จ านวน 5 ชุด
 ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

- 15000 15000 15000 15000 จ านวนจุด
ติดต้ังโคมไฟ
ส่องส่ว่าง

1. มีไฟแสงสวา่งเพยีงพอ
ใหป้ระชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินในการสัญจรใน
เวลากลางคืนได้
2. สามารถลดการใช้
พลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน พลังงาน
ของเทศบาลต าบลตากฟา้
ได้

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

112 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง/โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ในบริเวณเทศบาลต าบลตากฟ้า

เพื่อติดต้ังหรือซ่อมบ ารุง
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง/โคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ใน
บริเวณที่ไฟส่องสว่างยัง
ไม่ทั่วถึง หรือที่ติดต้ังไว้
แล้วช ารุดเสียหาย

เพื่อด าเนินการจัดซ้ือโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟฟ้า
สาธารณะ ปีงบประมาณละ
 20 ชุด ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- 30000 30000 30000 30000 จ านวนจุด
ติดต้ังโคมไฟ
ส่องส่ว่าง

มีไฟแสงสว่างเพียงพอ
ให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
ได้

กองช่าง

113 โครงการจ้างที่ปรึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ -
 เทศบาลต าบลตากฟ้า (ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน)

เพื่อช่วยเทศบาลต าบล
ตากฟ้า ในการจัดท า
แผนด าเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ การให้
ค าปรึกษา แนะน าแก่
หน่วยงาน ตลอดจน
เพื่อติดตามและ
ประเมินผล
ความก้าวหน้าของ
โครงการฯให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
จ้างที่ปรึกษาในการจัดท า
แผนด าเนินโครงการ การ
ให้ค าปรึกษาด้านการ
อนุรักษ์พลังงานในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- 330000 330000 330000 330000 การส ารวจ
ระบบ
สาธารณูปโภค
 ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ
ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ภายใน
เขตเทศบาล 
ร้อยละ 100 
ของพื้นที่

เทศบาลต าบล
ตากฟ้ามีแผนด าเนิน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานหน่วยงาน
ภาครัฐและรายงาน
การติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าของ
โครงการฯ

กองช่าง

หนา้ที ่86



หนา้ที ่87

 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

114 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ - เทศบาลต าบลตากฟ้า

1. เพื่อลดการใช้
พลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ และลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของเทศบาลตากฟ้า
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงาน
ของภาครัฐสร้างเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย
3.เพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน 
และการใช้พลังงาน
ทดแทน และสนับสนุน
การด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงานของ
ประเทศ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วัสดุไฟฟ้า 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
1.หลอด LED tube (120
 cm) ไม่เกิน 2-36 W.
จ านวน 790 โคม
2.หลอด LED Street 
Light ไม่เกิน 130 W. 
จ านวน 223 โคม

-      6,600,000      6,600,000      6,600,000      6,600,000 1. ประชาชน
มีระบบ
สาธารณูปโภค
ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ
ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ภายใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 100 
ของพื้นที่
2. ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า
ของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า
ลดลง

1.สามารถลดการใช้
พลังงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ และลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า
2.เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงาน
ของรัฐสร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
3.เป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน
และสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน

กองช่าง



 แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.5 แผนงาน  เคหะชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

117 โครงการขุดลอกสระน้ าเกษตร
ชัยบริเวณหลังหมู่บ้านมั่นคง
เกษตรชัยพัฒนา

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ า
ไว้ใช้ตลอดปีและให้การ
ระบายน้ าที่ต้ืนเขินไหล
ได้สะดวก

ขุดลอกสระน้ าเกษตรชัย
บริเวณหมู่บ้านมั่นคง
หมู่บ้านเกษตรชัย ปากกว้าง
เฉล่ีย 14 เมตร ยาว 26 
เมตร ลึก 4 เมตร หรือขุด
ดินไม่น้อยกว่า 1,000 
ลูกบาศก์เมตร

- - 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ าที่กักเก็บได้

ประชาชนมีน้ าใช้
ตลอดปีและน้ าไหลได้
สะดวก

กองช่าง

25,892,100 35,131,600 33,608,000 33,608,000 33,608,000

115 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า ไฟสาธารณะ กลุ่มบ้าน
อาจารย์ส าราญ ศิริทองสิงห์ชัย 
บริเวณถนนพหลโยธิน  ม.3 ต.
ตากฟ้า (เสนอโดยชุมชนถนน
โค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า
 จ านวน 6 ต้น และไฟ
สาธารณะ โคมไฟถนน 
จ านวน 6 ชุด (ตามแบบ
ของการไฟฟ้าฯ อ.ตากฟ้า)

- 100,000 100,000 100,000

รวม

75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

116 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า ไฟสาธารณะ กลุ่มบ้าน  
นายกฤษณะ ปั้นแต่ง บริเวณ
ท้ายซอยถนน    โค้งพัฒนา ซอย
 6 ม.3   ต.ตากฟ้า (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้และมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม

ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ า
จ านวน 4 ต้น และไฟ
สาธารณะ โคมไฟถนน 
จ านวน 4 ชุด (ตามแบบ
ของการไฟฟ้าฯ อ.ตากฟ้า)

75,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

100,000 ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบสาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

หนา้ที ่88



หนา้ที ่91

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.6 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เพือ่ประชาสัมพนัธ์ - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนได้รับ กองการ
ขอ้มูลขา่วสารของ ประชาชนได้รับ ทราบขอ้มูลขา่วสาร ศึกษา
เทศบาลใหป้ระชาชน ทราบขอ้มูลขา่ว และการประชา-
ได้รับทราบ สารของ

เทศบาล
สัมพนัธอ์ยา่งทั่วถงึ

2 โครงการขยายเขตเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ขยายเขตเสียงตามสายตาม 20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนได้รับ งานพฒันา
ตามสายชุมชนเศรษฐกจิ ขอ้มูลขา่วสารของ แบบแปลนของเทศบาล ประชาชนใน ทราบขอ้มูลขา่วสาร ชุมชน,
ถงึส านักงานไฟฟา้ (เสนอ เทศบาลใหป้ระชาชน ต าบลตากฟา้ ชุมชนได้รับ และการประชา- ส านักปลัดฯ
โดยชุมชนบา้นเศรษฐกจิ) ได้รับทราบ ประโยชน์ สัมพนัธอ์ยา่งทั่วถงึ

3 โครงการขยายเขตเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ขยายเขตเสียงตามสายตาม 50,000 50,000 - - - ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนได้รับ งานพฒันา
ตามสายซอยหลังโรงเรียน ขอ้มูลขา่วสารของ แบบแปลนของเทศบาล ประชาชนใน ทราบขอ้มูลขา่วสาร ชุมชน,
อนุบาลและซอย เทศบาลใหป้ระชาชน ต าบลตากฟา้ ชุมชนได้รับ และการประชา- ส านักปลัดฯ
ส านักงานเทศบาลตากฟา้ ได้รับทราบ ประโยชน์ สัมพนัธอ์ยา่งทั่วถงึ
(เสนอโดยชุมชนพฒันา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้)

ขยายเขต  และหรือซ่อม
บ ารุงปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย ทุกชุมชน จ านวน 
8 ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้ ด้วยการซ่อม 
เปล่ียนอปุกรณ์ที่ช ารุด และ
ขยายเขตเพิม่เติมบางจดุที่
เสียงไปไม่ทั่วถงึ ฯลฯ เนิน
การปลีะ 1 คร้ังหรือตาม
ความจ าเปน็เร่งด่วน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.6 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้)

ขยายเขต  และหรือซ่อม
บ ารุงปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย ทุกชุมชน จ านวน 
8 ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้ ด้วยการซ่อม 
เปล่ียนอปุกรณ์ที่ช ารุด และ
ขยายเขตเพิม่เติมบางจดุที่
เสียงไปไม่ทั่วถงึ ฯลฯ เนิน
การปลีะ 1 คร้ังหรือตาม
ความจ าเปน็เร่งด่วน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

4 โครงการขยายเขตเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ขยายเขตเสียงตามสายตาม 20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนได้รับ งานพฒันา
ตามสายซอยแยม้พลอย ขอ้มูลขา่วสารของ แบบแปลนของเทศบาล ประชาชนใน ทราบขอ้มูลขา่วสาร ชุมชน,
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต เทศบาลใหป้ระชาชน ต าบลตากฟา้ ชุมชนได้รับ และการประชา- ส านักปลัดฯ
พฒันา) ได้รับทราบ ประโยชน์ สัมพนัธอ์ยา่งทั่วถงึ

5 โครงการขยายเขตเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ขยายเขตเสียงตามสายตาม 50,000 50,000 - - - ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนได้รับ งานพฒันา
ตามสายภายในชุมชน ขอ้มูลขา่วสารของ แบบแปลนของเทศบาล ประชาชนใน ทราบขอ้มูลขา่วสาร ชุมชน,
เกษตรชัย(เสนอโดย เทศบาลใหป้ระชาชน ต าบลตากฟา้ ชุมชนได้รับ และการประชา- ส านักปลัดฯ
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ ได้รับทราบ ประโยชน์ สัมพนัธอ์ยา่งทั่วถงึ
เกษตรชัย 2)

6 โครงการขยายเขตเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ขยายเขตเสียงตามสายตาม 20,000 20,000 - - - ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนได้รับ งานพฒันา
ตามสายภายในซอยถนน ขอ้มูลขา่วสารของ แบบแปลนของเทศบาล ประชาชนใน ทราบขอ้มูลขา่วสาร ชุมชน,
โค้งพฒันาซอย 4 (เสนอ เทศบาลใหป้ระชาชน ต าบลตากฟา้ ชุมชนได้รับ และการประชาสัมพนัธ์ ส านักปลัดฯ
โดยชุมชนถนนโค้งพฒันา) ได้รับทราบ ประโยชน์ อยา่งทั่วถงึ

หนา้ที ่92



หนา้ที ่93

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.6 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการขยายเขตและปรับปรุง
ระบบเสียงตามสายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้)

ขยายเขต  และหรือซ่อม
บ ารุงปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย ทุกชุมชน จ านวน 
8 ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้ ด้วยการซ่อม 
เปล่ียนอปุกรณ์ที่ช ารุด และ
ขยายเขตเพิม่เติมบางจดุที่
เสียงไปไม่ทั่วถงึ ฯลฯ เนิน
การปลีะ 1 คร้ังหรือตาม
ความจ าเปน็เร่งด่วน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

7 กอ่สร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แหง่ มีอาคารศูนยเ์รียนรู้ งานพฒันา
เศรษฐกจิพอเพยีง และ เศรษฐกจิพอเพยีง และ ชุมชน,
สถานที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ สถานที่จ าหน่าย ส านักปลัดฯ
จากศูนยเ์รียนรู้ฯ ตามแบบ ผลิตภณีฑ์จากศูนยฯ์
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

8 โครงการปรับปรุงและขยาย
เขตเสียงตามสายภายในซอยถนน
โค้งพฒันาซอย 1, ซอย 2 และ
ซอย 3  (เสนอโดยชุมชนถนน
โค้งพฒันา)

เพือ่ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลขา่วสารของ
เทศบาลใหป้ระชาชน
ได้รับทราบ

ขยายเขตเสียงตามสายตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

75,000 75,000 - - - ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับขอ้มูล
ขา่วสารและการ
ประชาสัมพนัธอ์ยา่ง
ทั่วถงึ

งานพฒันา
ชุมชน, 

ส านักปลัดฯ

9 โครงการปรับปรุงเสียง เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ซ่อมแซมบ ารุงปรับปรุง 30,000 30,000 - - - ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนได้รับ งานพฒันา
ตามสายภายในชุมชน ขอ้มูลขา่วสารของ เสียงตามสายตามภายใน ประชาชนได้รับ ทราบขอ้มูลขา่วสาร ชุมชน,
บา้นเขาหมี (เสนอ เทศบาลใหป้ระชาชน ชุมชนบา้นเขาหมี ทราบขอ้มูล

ขา่วสาร
และการประชา- ส านักปลัดฯ

โดยชุมชนบา้นเขาหมี) ได้รับทราบ ของเทศบาล สัมพนัธอ์ยา่งทั่วถงึ
765,000 965,000 700,000 700,000 700,000รวม

โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง และ
สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จาก
ศูนยเ์รียนรู้ฯ (เสนอโดยชุมชน
เกษตรชัย 1 และเกษตรชัย 2)

เพือ่เปน็สถานที่การ
ด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง
 และสถานที่จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์จากศูนย ์   
เรียนรู้ฯ



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.7 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการกอ่สร้างลาน ค .ส.ล.
พร้อมติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ
บริเวณขา้งสระน้ าด้านหลัง
ส านักงานเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับ
ใหป้ระชาชนได้ท า
กจิกรรมต่างๆ ได้อยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างลานค.ส.ล.พร้อม
ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ของความพงึ
พอใจที่
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แขง็แรง

กองการ
ศึกษา

2 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา
บริเวณหมู่บา้นมั่นคง (เสนอโดย
ชุมชน
เกษตรชัย 1)

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
สถานที่พกัผ่อนและ
ออกก าลังกาย

กอ่สร้างลานกฬีาตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟา้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ในชุมชนมาออ
ก าลังกาย

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แขง็แรง

กองการ
ศึกษา

3 โครงการกอ่สร้างลาน     ค .ส.ล.
ภายในสนามเด็กเล่น พร้อมปู
หญา้เทียม(เสนอโดยชุมชนนภา
เขตพฒันา)

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้มีสถานที่พกัผ่อนและ
ออกก าลังกาย

กอ่สร้างลาน ค.ส.ล.พืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 245 ตาราง
เมตร พร้อมปหูญา้เทียม 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟา้

- 220,000 - - - ประชาชนมี
ความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

เด็กและเยาวชนได้มี
สถานที่พกัผ่อนและ
ออกก าลังกาย

กองการ
ศึกษา

4 โครงการปรับปรุงไฟส่องสวา่ง 
สนามกฬีา หน้าอ าเภอตากฟา้

เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย
และปลอดภยั

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟา้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ของ
ประชาชน
ที่มาออกก าลัง
กาย
ได้รับความ
ปลอดภยั

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง

กองการ
ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

หนา้ที ่94



หนา้ที ่95

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.7 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

5 เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการ
บริหารสนามกฬีา(ระดับจงัหวดั
รายละเอยีดตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ก าหนด)

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม
และบ ารุง รักษาสนาม
กฬีาใหไ้ด้มาตรฐาน 
และประชาชนที่มาออก
ก าลังกายได้รับความ
ปลอดภยั

ส าหรับเปน็ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
สนามกฬีา(ขนาดกลาง) 
สนามละ930,000  บาท 
ต่อป ีและค่าใช้จา่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งตามหนังสือส่ัง
การก าหนด (อปท.อาจ
พจิารณาน าเงินรายได้มา
สมทบได้ตามความจ าเปน็ )

- - 930,000 930,000 930,000 1. จ านวน  1
 แหง่
2.จ านวน
งบประมาณที
ได้รับการ
จดัสรร

มีสนามกฬีากลางที่
ปลอดภยั ได้มาตรฐาน
 และสามารถ
ใหบ้ริการประชาชนใน
การออกก าลังกายได้
ทุกระดับ

กองการ
ศึกษา

6 โครงการติดต้ังระบบไฟฟา้ และ 
ไฟสปอร์ตไลท์ (สนามฟตุบอล) 
บริเวณสนามกฬีา เทศบาลต าบล
ตากฟา้

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้มีสถานที่ออกก าลัง
กายที่ทันสมัย มีความ
ปลอดภยั และได้
มาตรฐาน

เปน็ค่าใช้จา่ยในการติดต้ัง 
ระบบไฟฟา้ ประกอบด้วย
- เสาไฟฟา้ ค.ส.ล. ขนาดสูง
ไม่น้อยกวา่ 12 เมตร 
จ านวน 4 ต้น และโคมไฟ
สปอร์ตไลท์ จ านวน 4 โคม
- มีไฟสปอร์ตไลท์ ไม่น้อย
กวา่ 12 ดวง/โคม ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายที่
ทันสมัย มีความ
ปลอดภยั และได้
มาตรฐาน

กองการ
ศึกษา



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.7 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม  และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

7 โครงการติดต้ังระบบรดน้ าสนาม
กฬีาเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่ใหก้ารบ ารุงรักษา
สนามกฬีาเทศบาล
ต าบลตากฟา้เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย

เปน็ค่าใช้จา่ยในการติดต้ัง 
ระบบรดน้ าสนามกฬีา
เทศบาลต าบลตากฟา้ ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 150,000 150,000 150,000 150,000 2 แหง่ การบ ารุงรักษาสนาม
กฬีาเทศบาลต าบล
ตากฟา้เปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย

กองการ
ศึกษา

900,000 1,770,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000รวม

หนา้ที ่96



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.8 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการวางและจดัท า
ผังเมืองรวมชุมชน

เพือ่เปน็เคร่ืองมือในการ
พฒันาระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานรองรับการ
พฒันาเมือง และการ
ขยายตัวของการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภท
ต่างๆ ใหไ้ด้มาตรฐาน
เพยีงพอต่อความองการ
ของประชาชน และเอือ้
ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมอยา่งทั่วถงึ
และยัง่ยนื

จดัวางและจดัท าผังเมือง
รวมในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟา้ โดยประสานกบัผัง
เมืองจงัหวดันครสวรรค์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของของ
โครงการที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

สามารถพฒันาการ
เติบโตของเมืองได้
อยา่งมีทิศทาง ทั้งการ
ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยสิ์น ความ
ปลอดภยัของ
ประชาชน สวสัดิภาพ
ของสังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หนา้ที ่97



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.9 แผนงาน การพาณิชย์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเจาะบอ่บาดาล
พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าซับเมอร์
และระบบไฟแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์(เสนอโดยชุมชน
เกษตรชัย 1,2)

เพือ่เพิม่แหล่งผลิตน้ าไว้
ใช้ในการอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

เจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ าซับเมอร์และ
ระบบไฟแบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์ติดต้ังบริเวณ
สระน้ าวดัประชาสรรค์

300,000 300,000 - - - จ านวนแหล่ง
น้ าอปุโภค
บริโภคเพิม่ขึน้

ประชาชนมีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา

2 โครงการขยายเขตประปา ซอย
บา้น สท.ภริูทัต (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพฒันา)

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้
น้ าประปา
ในการอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 100 
เมตร

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนมีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา

3 โครงการขยายเขตประปาซอย
ถนนโค้งพฒันา ซอย 4 ฝ่ังขวา 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพฒันา )

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้
น้ าประปา
ในการอปุโภคบริโภค
อยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 230 
เมตร

24,000 24,000 - - - จ านวนแหล่ง
น้ าอปุโภค
บริโภคเพิม่ขึน้

ประชาชนมีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา

4 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา 
เปน็ขนาด 2 นิ้ว บริเวณซอย
ถนนโค้งพฒันา ซอย 6 (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค้งพฒันา)

เพือ่พฒันาระบบ
น้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
และเพยีงพอต่อความ
ต้องการ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 490 
เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหล่ง
น้ าอปุโภค
บริโภคเพิม่ขึน้

ประชาชนมีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา

5 โครงการเปล่ียนท่อเมนประปา 
บริเวณหน้าร้านสุกีท้ะเล ไปถงึ
บา้นปา้ม่อม เส้นพหลโยธนิ

เพือ่พฒันาระบบ
น้ าประปาใหม้ีคุณภาพ
และเพยีงพอต่อความ
ต้องการ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 200 
เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนแหล่ง
น้ าอปุโภค
บริโภคเพิม่ขึน้

ประชาชนมีน้ า
อปุโภคบริโภคอยา่ง
เพยีงพอ

กองการ
ประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หนา้ที ่98



หนา้ที ่99

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.9 แผนงาน การพาณิชย์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการขยายท่อเมนประปาฝ่ัง
ซ้าย ซอยเศรษฐกจิเกา่บริเวณ
บา้นปา้เขม็ (เสนอโดยชุมชน
เศรษฐกจิ)

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

เปล่ียนท่อเมนประปา เปน็
ขนาด 2 นิ้ว ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟา้

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีน้ าประปา
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

7 โครงการขยายเขตประปาชุมชน
ถนนโค้งพฒันา ซอย 1 (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค้งพฒันา)

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ยาว 500 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟา้

45,000 45,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีน้ าประปา
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

8 โครงการน้ าประปาด่ืมได้บริเวณ
โรงผลิตประปาเทศบาลต าบล
ตากฟา้

เพือ่ประชาชนได้มีน้ า
ด่ืมที่สะอาดถกู
สุขลักษณะและ
ประหยดัค่าใช้จา่ย

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าเพือ่
ผลิตน้ าประปาด่ืมได้บริเวณ
โรงผลิตน้ าประปาเทศบาล
ต าบลตากฟา้

1,110,000 1,110,000 - - - ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีน้ าประปา
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

9 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล
บริเวณหน้าศาลเจา้พอ่เกษตรชัย

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ขดุเจาะบอ่บาดาล เพือ่
ผลิตน้ าประปา บริเวณหน้า
ศาลเจา้พอ่เกษตรชัย ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ต าบลตากฟา้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีน้ าประปา
ใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา



 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.9 แผนงาน การพาณิชย์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการขยายเขตประปา
 บริเวณซอยโค้งพฒันา 
 ซอย 4 ฝ่ังซ้าย (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพฒันา)

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค 
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 
350 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลตากฟา้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
น้ าประปาใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

11 โครงการขยายท่อเมน
ประปา บริเวณบา้นนางประยรู 
เฉลิมชาติ ถงึบา้นนายสมมารท 
ธนากรโกศล ซอยนิคมพฒันา ม .
1 ต.ตากฟา้ (เสนอโดยชุมชน
พฒันา)

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค 
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว รวมระยะทาง
 233 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟา้

-

30,000 30,000 30,000 30,000

ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
น้ าประปาใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

12 โครงการขยายเขตประปา
 บริเวณซอยบา้นอาจารยส์ าราญ
 ศิริทองสิงหช์ัย ถนนพหลโยธนิ 
ม.3 ต.ตากฟา้ (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค้งพฒันา)

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค 
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว รวมระยะทาง
 200 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลต าบล
ตากฟา้

-

26,000 26,000 26,000 26,000

ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
น้ าประปาใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

13 โครงการขยายเขตประปา
 บริเวณกลุ่มบา้น นายกฤษณะ 
ปัน้แต่ง  บริเวณท้ายซอยถนน
โค้งพฒันา ซอย 6 ม.3 ต.ตากฟา้
 (เสนอโดยชุมชนถนนโค้งพฒันา )

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น้ าประปาอปุโภค 
บริโภคอยา่งเพยีงพอ

ขยายเขตประปา ท่อเมน 
ขนาด 2 นิ้ว รวมระยะทาง
 78 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลต าบลตากฟา้

-

10,000 10,000 10,000 10,000

ร้อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ าประปาใช้
อยา่งเพยีงพอ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
น้ าประปาใช้อยา่งทั่วถงึ

กองการ
ประปา

หนา้ที ่100



หนา้ที ่101

 แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ ๑  พัฒนาศักยภาพทางการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรมและการแปรรูป
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.9 แผนงาน การพาณิชย์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1,730,000 1,796,000 297,000 297,000 297,000รวม



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.1 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 จดังานประเพณีจลุกฐิน เพือ่เปน็การอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอนัดี
งามและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จดักจิกรรม 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
เขา้ร่วมงาน

มีนักท่องเที่ยวเพิม่ขึน้
และประชาชนใน
ท้องถิน่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

กองการ
ศึกษา

2 จดังานประเพณีบญุ
สลากภตั

เพือ่เปน็การอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอนัดี
งามและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จดักจิกรรม 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
เขา้ร่วมงาน

มีนักท่องเที่ยวเพิม่ขึน้
และประชาชนใน
ท้องถิน่มีรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม

กองการ
ศึกษา

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รวม

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาติ

2. ยทุธศาสตร์ที ่2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

หนา้ที ่102



หนา้ที ่103

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 สนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการ เพือ่ใหก้ารจดั จดัโครงการ/กจิกรรม ดังนี้ ร้อยละ 90 
ของ

เด็กนกัเรียนได้เขา้ถงึ กองการ
จดักจิกรรม/โครงการของ การศึกษาเปน็ไปตาม 1 ผลิตส่ือจากวสัดุเหลือใช้ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กใน ศพด.

ผ่าน
ระบบการศึกษาได้ ศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มาตรฐานการจดั 2 หนนูอ้ยรักการอา่น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เกณฑ์คุณภาพ อยา่งมคุีณภาพและ
เทศบาล การศึกษาและตาม 3 จดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มาตรฐาน มาตรฐาน

หลักสูตร 4 ทศันศึกษาของนกัเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 ปรับปรุงบอร์ดประจ า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
6 เด็กปฐมวยัใส่ใจภมูิ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ปญัญาทอ้งถิน่
7 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
บรรเทาสาธารณภยั
8 แขง่ขนักฬีาภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
9 ประเมนิ IQ,EQ,MQ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 90 

ของ
เด็กนกัเรียนได้เขา้ถงึ

10 ประเมนิคุณภาพภาย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กใน ศพด.
ผ่าน

ระบบการศึกษาได้
ในของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เกณฑ์คุณภาพ อยา่งมคุีณภาพและ
11 อบรมคุณธรรม- 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มาตรฐาน มาตรฐาน
จริยธรรมครูศูนยพ์ฒันาฯ
12 ส่งเสริมการจดั 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ
13 ส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
14 วนัแมแ่หง่ชาติ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
15 วนัพอ่แหง่ชาติ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

สนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการ เพือ่ใหก้ารจดั 16 วนัขึน้ปใีหม่-วนัเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการ
จดักจิกรรม/โครงการของ การศึกษาเปน็ไปตาม 17 วนัลอยกระทง 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มาตรฐานการจดั 18 วนัเขา้พรรษา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
เทศบาล (ต่อ) การศึกษาและตาม 19 ออมวนัละ ๑ บาท 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

หลักสูตร สานฝันเพือ่อนาคต
๒0 นกัธรรมนอ้ย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๒1 ไหวค้รู ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
๒2 หนนูอ้ยรักประชาธปิไตย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 90 

ของ
เด็กนกัเรียนได้เขา้ถงึ

23 หนนูอ้ย ICT ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กใน ศพด.
ผ่าน

ระบบการศึกษาได้
24 นเิทศภายใน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เกณฑ์คุณภาพ อยา่งมคุีณภาพและ
25 เสริมสร้างการแลกเปล่ียน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มาตรฐาน มาตรฐาน
เรียนรู้
26 เยีย่มบา้นนกัเรียน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา)/รายละเอียด
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด

เพือ่เปน็การสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชว่ยเหลือนกัเรียน
ในมคีวามพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียน

ส าหรับเปน็ค่าใชจ้า่ยต่างๆ 
ของโรงเรียนเทศบาลต าบลตาก
ฟา้ (ระดับอนบุาล) ส าหรับ
นกัเรียน จ านวน 95 คน ดังนี้
1) ค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หวั) (คนละ 850 บาท/ภาคเรียน)

- 161,500 161,500 161,500 161,500 1. ร้อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด
2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการจดัสรร

การจดัการศึกษา
เปน็ไปตาม
มาตรฐานการจดั
การศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่

 กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

2) ค่าหนงัสือเรียน 
(คนละ 200 บาท/ป)ี - 19,000 19,000 19,000 19,000
3) ค่าอปุกรณ์การเรียน

หนา้ที ่104



หนา้ที ่105

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

(คนละ 100 บาท/ภาคเรียน) - 19,000 19,000 19,000 19,000
4) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน
(คนละ 300 บาท/ป)ี - 28,500 28,500 28,500 28,500
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(คนละ 215 บาท/ภาคเรียน) - 40,850 40,850 40,850 40,850
6) ค่าใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามหนงัสือส่ังการก าหนด
(เงินอดุหนนุ)

- - - - -

3 เงินอดุหนนุส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษา
ทอ้งถิน่(โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการ
บริหารสถานศึกษา)/
รายละเอยีดตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่
ก าหนด

เพือ่ใหก้ารจดัการศึกษา
เปน็ไป
ตามมาตรฐานการจดั
การศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยตามกจิกรรม
 ดังนี ้1) ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

- 20,000 20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 90
 ของนกัเรียน
ทีจ่บ
การศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนด

การจดัการศึกษา
เปน็ไปตาม
มาตรฐานการจดั
การศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่

กองการศึกษา



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนฯ
2.1 ระบบ Asymmetric 
Digital Subscriber Line : ADSL
 (โรงเรียนละ 9,600 บาท)

- 9,600 9,600 9,600 9,600

2.2 ระบบ Wireless 
Fidelity : WiFi (โรงเรียนละ 
7,200 บาท)

- 7,200 7,200 7,200 7,200

-

4) ค่าใชจ้า่ยในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนฯ

- 50,000 50,000 50,000 50,000

5) ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาดีเด่น

5.1 ระดับสถานศึกษา ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลฯ
(50000บาท)

5.2 ระดับสถานศึกษา 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ
(50000บาท)

2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรร

3) ค่าใชจ้า่ยในการพฒันา/
ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน

100,000 100,000 100,000 100,000

- 100,000 100,000 100,000 100,000

หนา้ที ่106



หนา้ที ่107

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

7) ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์
การปอ้งกนัยาเสพติดใน

-
7.1 โรงเรียนละ 15,000 บาท 15,000 15,000 15,000 15,000
7.2ครูแกนน า โรงเรียนละ1 
คนๆ ละ 3,000 บาท

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

7.3 เจา้หนา้ที ่อปท. ๆ ละ 1 
คน ๆ ละ 3,000 บาท

- 3,000 3,000 3,000 3,000

7.4 สถานศึกษาดีเด่น
 โรงเรียนละ 100,000 บาท

100,000 100,000 100,000 100,000

18,0006) ค่าใชจ้า่ยในการพฒันา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนใน
สังกดั อปท.

- 18,000 18,000 18,000

9) ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรมของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว
ในสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

- 50,000 50,000 50,000 50,000

8) ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษา อปท.

- 50,000 50,000 50,000 50,000



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

4 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
อาหารกลางวนั

1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก
นกัเรียน
มสุีขภาพร่างกายที่
แขง็แรงและมี
พฒันาการทีดี่

เพือ่จดัสรรงบประมาณเปน็ค่า
อาหารกลางวนั ดังนี้
1) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ จ านวน 100 คน
(อตัรามือ้ละ 20 บาทต่อคน
 จ านวน 245 วนั)

- 490,000 490,000 490,000 490,000 1. ร้อยละ 99
 ของนกัเรียน
ได้รับประทาน
อาหารทีม่ี
คุณภาพ

1. นกัเรียนมสุีขภาพ
ร่างกาย
สมบรูณ์แขง็แรงได้รับ
คุณค่าทางโภชนาการ
ครบ 5 หมู่

กองการศึกษา

11. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งตาม
หนงัสือส่ังการก าหนด
(เงินอดุหนนุ)

- - - - -

10) ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
การจดักระบวนการเรียนการ
สอนการบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“สถานศึกษาพอเพยีง” สู่ “ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง”

- 100,000 100,000 100,000 100,000

หนา้ที ่108



หนา้ที ่109

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

2. เพือ่ใหม้อีาหาร
กลางวนั
ทีเ่หมาะสม ถกูต้อง
ตามหลักโภชนาการ
3. เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน
จดัการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่

2) โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้ จ านวน 95 คน
(อตัรามือ้ละ 20 บาท ต่อคน
 จ านวน 200 วนั

380,000 380,000 380,000 380,000 2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรร

2. นกัเรียนมสุีขภาพดี
มนี้ าหนกัตามเกณฑ์

5 อาหารเสริม (นม) เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ดังนี้ ร้อยละ ๙๙ 
ของ

เด็กมสุีขภาพร่างกาย กองการ

รายละเอยีดตามหนงัสือ นกัเรียนมสุีขภาพ (๑) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นกัเรียนได้ สมบรูณ์แขง็แรง ศึกษา
กรมส่งเสริมการปกครอง ร่างกายทีแ่ขง็แรงและ เทศบาลฯ จ านวน ๑๐๐ คน รับประทาน ตามวยั
ทอ้งถิน่ มวีวิฒันาการทีดี่ (2) โรงเรียนเทศบาลต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาหารทีม่ี

ตากฟา้ จ านวน 78 คน คุณภาพ
(3) โรงเรียนวดัประชาสรรค์
จ านวน 67 คน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

(๔) โรงเรียนอนบุาลตากฟา้
จ านวน ๒70 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

6 โครงการค่ายทกัษะ
ภาษาองักฤษ

เพือ่ใหน้กัเรียน ครู และ
บคุลากรทางการศึกษา
ได้เรียนรู้ทกัษะ การฟงั
 พดู ภาษาองักฤษได้
อยา่งถกูต้อง

นกัเรียนระดับปฐมวยั และ
อนบุาล รวมทัง้บคุลากรทางการ
ศึกษา ระหวา่งระยะเวลาชว่งปดิ
เทอม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เขา้รับการ
อบรม

นกัเรียน ครู และ
บคุลากรทางการศึกษา
ได้เรียนรู้ทกัษะ การฟงั
 พดู ภาษาองักฤษได้
อยา่งถกูต้อง

กองการ
ศึกษา

7 โครงการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับเด็กปฐมวยั

เพือ่เตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษาองักฤษ
ใหก้บัเด็กนกัเรียน

นกัเรียนระดับปฐมวยั และ
อนบุาล รวมทัง้บคุลากรทางการ
ศึกษา ระหวา่งเดือนพฤษภาคม -
 กนัยายน จ านวน 5 เดือน

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ 90 
ของผู้รับการ
อบรมผ่านการ
ฝึกอบรม

นกัเรียน ครู และ
บคุลากรทางการศึกษา
ได้เรียนรู้ทกัษะ การฟงั
 พดู ภาษาองักฤษได้
อยา่งถกูต้อง

กองการ
ศึกษา

8 โครงการหอ้งเรียนอจัฉริยะ เพือ่ใหม้หีอ้งเรียนรู้ทาง
วชิาการทีส่ามารถ
จดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จดัหาครุภณัฑ์หอ้งเรียน
อจัฉริยะพร้อมติดต้ัง ดังนี้
1. กระดานอจัฉริยะพร้อม
เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์
2. กระดานไวทบ์อร์ดและ
ปา้ยนเิทศ จ านวน 2 ชดุ
3.ล าโพงพร้อมไมค์ลอย
จ านวน 2 ชดุ
4.ส่ือการเรียนการสอน
5.อปุกรณ์ต่างๆ ใน
หอ้งเรียนอจัฉริยะ

250,000 - - - - จ านวน 1 หอ้ง โรงเรียนมหีอ้งเรียนรู้
ทางวชิาการส าหรับ
นกัเรียน

โรงเรียนฯ
กอง

การศึกษา

หนา้ที ่110



หนา้ที ่111

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

9 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก
 ส าหรับโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้ 
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  ตากฟา้
เพือ่เสริมทกัษะ

เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก 
ติดต้ังบริเวณหนา้โรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตาก
ฟา้

300,000 300,000 - - - จ านวน 1 แหง่ มอีปุกรณ์เคร่ืองเล่น
อยา่ง
เพยีงพอในการจดั
กจิกรรมใหก้บัเด็ก
นกัเรียนอยา่งมี
คุณภาพและปลอดภยั

กองการศึกษา



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

10 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั)
(โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา)/
รายละเอยีดตามหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่
ก าหนด 

เพือ่เปน็การสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชว่ยเหลือนกัเรียน
ในมคีวามพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียน

จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั
 (อาย ุ2 – 5 ป)ี ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.) เพือ่จา่ยเปน็ค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตากฟา้ อตัราคนละ 1,700 
บาท/ป ี ส าหรับนกัเรียน จ านวน
 100 คน และหรือค่าใชจ้า่ยอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้งตามหนงัสือ ส่ังการ
ก าหนด

- 170,000 170,000 170,000 170,000 1. ร้อยละ 90
 ของนกัเรียน
ทีจ่บ
การศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนด
2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรร

การจดัการศึกษา
เปน็ไปตามมาตรฐาน
การจดัการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิน่

กองการ
ศึกษา และ ศพด.

11 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.)(โครงการสนบัสนนุ
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร
สถานศึกษา)/รายละเอยีดตาม
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่ก าหนด

เพือ่เปน็การสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชว่ยเหลือนกัเรียน
ในมคีวามพร้อมใน
การศึกษาเล่าเรียน

จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวยั
(อาย ุ2 – 5 ป)ี ในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.) ส าหรับนกัเรียน 
จ านวน 100 คน เพือ่เปน็
ค่าใชจ้า่ย ในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ ดังนี้

1. ร้อยละ 90
 ของนกัเรียน
ทีจ่บ
การศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ์ทีก่ าหนด
2. จ านวน
งบประมาณที่
ได้รับการ
จดัสรร

การจดัการศึกษาเปน็
ไปตามมาตรฐานการ
จดัการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิน่

กองการศึกษา
ศพด.

หนา้ที ่112



หนา้ที ่113

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

1) ค่าหนงัสือเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000
(คนละ 200 บาท/ป)ี

2) ค่าอปุกรณ์การเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000
(คนละ 200 บาท/ป)ี
3) ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000
(คนละ 300 บาท/ป)ี
4) ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน - 43,000 43,000 43,000 43,000
(คนละ 430 บาท/ป)ี
5) ค่าใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามหนงัสือส่ังการก าหนด

- - - - -

12 ภาษาองักฤษพฒันาภาษาองักฤษ
ส าหรับเด็กปฐมวยั(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่27 
ล าดับที ่1)

เพือ่ใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้ภาษาองักฤษ 
(ภาษาที ่3)

นกัเรียนในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้ได้เรียนรู้
ภาษาองักฤษ

- 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวน 2 
คร้ัง/ป ีและ
ชว่งปดิภาค
เรียน

นกัเรียนในโรงเรียน
เทศบาลต าบล     
ตากฟา้สามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

เด็กมคุีณธรรม
จริยธรรมและน า ค า
สอนมาปฏบิติัได้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

13 นกัธรรมนอ้ย(แผนพฒันาาร
ศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.2562-2565) 
หนา้ที ่27 ล าดับที ่2)

เพือ่เปน็การปลูกฝังให้
นกัเรียนมคุีณธรรม
จริยธรรม

จดักจิกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้
นกัเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้
โดยใชห้ลักธรรมค าสอนของ
พระพทุธศาสนา

- 10,000



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

14 หนนูอ้ยเวยีนเทยีน(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป(ีพ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่27 
ล าดับที ่3

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน
มส่ีวนร่วมและเรียนรู้ใน
วนัส าคัญทาง
พระพทุธศาสนา

จดักจิกรรมในวนัส าคัญทาง
พระพทุธศาสนาในหลักสูตรการ
เรียนของโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมและกล้า
แสดงออก

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

เขา้ร่วมกจิกรรมในวนัประเพณี
ต่างๆ โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

(แผนพฒันาการศึกษาส่ีปี
 (พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่28
 ล าดับที ่5)

17 ทศันศึกษาของเด็กนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่28 
ล าดับที ่6

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้มี
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้มากขึน้และ
พฒันาการทีดี่สมวยั

จดัทศันศึกษาดูงานของ
โรงเรียนเทศบาลต าบล   ตากฟา้
 จ านวน 1 คร้ัง/ปี

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ตรง
จากการไป ทศันศึกษา

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

20,000 20,000 20,000 ภาคเรียนละ 
1 คร้ัง

นกัเรียนปฏบิติัตนได้
อยา่งถกูต้องตามกฎ
จราจร

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

15 หนนูอ้ยเรียนรู้กฎจราจร
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่28 
ล าดับที ่4)

เพือ่ใหน้กัเรียนได้
เรียนรู้การปฏบิติัตน
ตามกฎจราจรใน
ชวีติประจ าวนั

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 20,000

จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

เด็กนกัเรียนได้
ร่วมกนัอนรัุกษ์
วฒันธรรมอนัดีงาม
ของทอ้งถิน่

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

16 เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนมี
ส่วนร่วมและร่วมกนั
อนรัุกษว์ฒันธรรมอนัดี
งามต่างๆ ของทอ้งถิน่

ส่งนกัเรียนของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้เขา้ร่วม
กจิกรรมต่างๆ

- 20,000 20,000 20,000 20,000

หนา้ที ่114



หนา้ที ่115

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

18 จดักจิกรรมในหลักสูตรและวนั
ส าคัญต่างๆ ของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่28 
ล าดับที ่7)

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ได้มส่ีวนร่วมและ
เสริมสร้างพฒันาการ
ทกุๆ ด้าน

จดักจิกรรมในวนัส าคัญต่างๆ 
ของโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 4 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมและกล้า
แสดงออก

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

19 ไหวค้รู(แผนพฒันาการศึกษาส่ีปี
 (พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่29
 ล าดับที ่1)

เพือ่สร้างความสัมพนัธ์
ทีดี่ระหวา่งครูและ
นกัเรียนของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้

จดักจิกรรมไหวค้รู 
จ านวน 1 คร้ัง

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนได้สืบทอด
วฒันธรรมไทยอนัดี
งามทีเ่คารพครูอาจารย์

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

หนนูอ้ยยอดนกัอา่น กองการศึกษา
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีปี และ
 (พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่29 โรงเรียนฯ
 ล าดับที ่2

21 โครงการหนนูอ้ยรัก
ประชาธปิไตย(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่29 
ล าดับที ่3)

เพือ่ปลูกฝังใหน้กัเรียน
ได้เรียนรู้และยอมรับ
การอยูร่่วมกนัอยา่ง
ระบบประชาธปิไตย

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนเหน็
ความส าคัญยอม
รับ และเขา้ใจใน
ระบอบประชาธปิไตย

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

2,500 2,500 จ านวน 2 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนรักการอา่น
หนงัสือและสามารถ
อา่นหนงัสือได้

20 เพือ่ปลูกฝังนกัเรียนให้
รักการอา่นหนงัสือได้

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 2,500 2,500



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

22 บณัฑิตนอ้ย(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่30 
ล าดับที ่1)

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน
ตระหนกัถงึความ 
ส าคัญและเหน็คุณค่า
ของการศึกษา

นกัเรียนชัน้อนบุาล 2 ของ
โรงเรียนเทศบาลต าบล  ตากฟา้

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนเหน็
ความส าคัญและ
คุณค่าของการศึกษา

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

23 เรียนรู้สถานทีส่ าคัญในทอ้งถิน่
- สถานตี ารวจ
- ทีว่า่การอ าเภอ
- ตลาดสด, - ไปรษณีย์
- โรงพยาบาล, - วดั
- ศูนยว์จิยัพชืไร่ฯ
- ทุง่ปอเทอืง
- ทุง่ทานตะวนั
- ฯลฯ

1. เพือ่ใหน้กัเรียนรู้จกั
และเรียนรู้สถานที่
ส าคัญต่างๆ ในทอ้งถิน่
2 เพือ่ใหน้กัเรียนรู้
อาชพีต่างๆของบคุคล
ในทอ้งถิน่
3 เพือ่ใหน้กัเรียนได้ฝึก
การปฏบิติัในสังคม
ทอ้งถิน่

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่30 
ล าดับที ่2)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

1 นกัเรียนรู้จกัสถานที่
ส าคัญต่างๆ ในทอ้งถิน่
2 เด็กปฏบิติัตนใน
ชวีติประจ าวนัได้และ
อยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมคีวามสุข

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

(แผนพฒันาการศึกษาส่ีปี
 (พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่31
 ล าดับที ่3)

24 เพือ่ใหบ้คุลากรมคีวาม
พร้อมเมือ่เกดิเหตุ
ฉกุเฉนิ และมคีวามรู้ใน
การใชเ้คร่ืองมอืต่างๆ ได้

จดัอบรมบคุลากรและนกัเรียนใน
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

บคุลากรมคีวามรู้ความ
สามารถน ามาปฏบิติั
เมือ่เกดิเหตุฉกุเฉนิ

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

หนา้ที ่116



หนา้ที ่117

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

ส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี
(พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่31
 ล าดับที ่4)

27 ฝึกอบรมพฒันาความรู้แกค่รู
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้ 
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป(ีพ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่32 
ล าดับที ่1)

เพือ่ใหข้า้ราชการครูได้
มกีารเพิม่ศักยภาพของ
ตนเองในการปฏบิติังาน

ครูโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ภาคเรียนละ 
3 คร้ัง/ปี

ครูมศัีกยภาพและ
ความรู้ความสามารถ
เพิม่มากขึน้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

28 อบรมศึกษาดูงานในหนว่ยงาน
สถานศึกษาของรัฐ/เอกชน 
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป(ีพ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่32 
ล าดับที ่2)

เพือ่ส่งเสริมใหค้รูมี
คุณลักษณะความเปน็
ครูทีดี่

ครูโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้มคุีณลักษณะความเปน็
ครูทีดี่

- 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

ครูสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานมา
ประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏบิติังานและพฒันา
ตนเองใหดี้ขึน้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

20,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

26 โครงการอบรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับนกัเรียน(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่31 
ล าดับที ่5)

เพือ่ใหน้กัเรียนมคีวามรู้
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมยั

นกัเรียนมคีวามรู้เร่ืองทีเ่กีย่ว
กบัคอมพวิเตอร์มากยิง่ขึน้

- 10,000

25 เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
นกัเรียน
ใหดี้ขึน้

ตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบล   ตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000

10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนมคีวามรู้ใน
ด้านการใช้
คอมพวิเตอร์เบือ้งต้นได้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

29 โครงการอบรมคอมพวิเตอร์
ส าหรับครูโรงเรียนเทศบาลฯ
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่32 
ล าดับที ่3)

1 เพือ่ใหค้รูมคีวามรู้
เกีย่วกบัการใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
2 เพือ่ใหจ้ดัการเรียน
การสอนแกเ่ด็กให้
รวดเร็วขึน้

1 ครูมคีวามรู้เกีย่วกบัการใช้
คอมพวิเตอร์
2 การจดัการเรียนรู้แกเ่ด็ก
นกัเรียนง่ายขึน้

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

ครูมคีวามรู้เกีย่วกบั
การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัสอดคล้องกบั
ยคุสมยัปจัจบุนั

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

30 อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ครู(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี
(พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่32
 ล าดับที ่4)

เพือ่ส่งเสริมใหค้รูมี
คุณธรรมจริยธรรมมาก
ขึน้

ครูโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

ครูโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้มี
คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

31 โครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่33 
ล าดับที ่1)

เพือ่สร้างความสัมพนัธ์
ทีดี่ระหวา่งครู 
ผู้ปกครอง และนกัเรียน

ออกเยีย่มบา้นนกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบล   ตากฟา้

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

ผู้ปกครองใส่ในดูแล
เด็กและใหค้วาม
ร่วมมอืในการพฒันา
เด็กนกัเรียนมากขึน้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

32 โครงการเสริมสร้างแลกเปล่ียน
เรียนรู้(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี
(พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่33
 ล าดับที ่2)

เพือ่เปน็การแลกเปล่ียน
เรียนรู้
ระหวา่งครู ผู้ปกครอง 
และนกัเรียน

จดัประชมุนกัเรียน ครู
 ผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 2 
คร้ัง/ปี

การแสดงความคิดเหน็
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหวา่งครู ผู้ปกครอง
 และนกัเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

กองการศึกษา
และโรงเรียนฯ

หนา้ที ่118



หนา้ที ่119

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

33 เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ในทอ้งถิน่
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่33 
ล าดับที ่3)

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนได้มี
ส่วนร่วม
ในกจิกรรมของชมุชน

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรม
ในชมุชน

กองการศึกษา

34 จดัประชมุคณะกรรมการ
สถานศึกษา(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่34 
ล าดับที ่1)

เพือ่แลกเปล่ียน
วางแผนและ
พฒันาใหเ้ปน็แนวทาง
เดียวกนั

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้
 และคณะผู้บริหาร อยา่งนอ้ย 2
 คร้ัง/ปี

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ภาคเรียนละ 
2 คร้ัง/ปี

ด าเนนิงานตาม
แผนงานที่
วางไว้

กองการศึกษา
และโรงเรียน

ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวยั
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่34 
ล าดับที ่2)

ครูปฐมวยัน าความรู้
และทกัษะ
ทางวชิาชพีไปจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัหลักสูตร
ปฐมวยัได้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

35 เพือ่ใหค้รูปฐมวยัน า
ความรู้และทกัษะทาง
วชิาชพีไปจดักจิกรรม
การเรียนรู้ในสอดคล้อง
กบัหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

36 วนัแม่(แผนพฒันาการศึกษาส่ีปี
 (พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่34
 ล าดับที ่3)

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียนรู้จกั
ความกตัญญูกตเวทต่ีอ
ผู้มพีระคุณ

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

เด็กนกัเรียนมคีวามรัก
ความกตัญญู-กตเวที
ต่อผู้มพีระคุณ

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

37 จดัแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) 
หนา้ที ่35 ล าดับที ่1)

เพือ่ใหน้กัเรียนเกดิ
ความรักความสามคัคี 
การกล้าแสดงออก และ
มสุีขภาพร่างกายที่
แขง็แรง

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนเกดิความรัก
ความสามคัคี การกล้า
แสดงออก และมี
สุขภาพร่างกายที่
แขง็แรง

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

โครงการจดัซ้ือเคร่ือง ปร้ิน
เลเซอร์สี(แผนพฒันาการศึกษาส่ี
ป ี(พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่
36 ล าดับที ่1)

เคร่ืองปร้ิน
เลเซอร์สี

จ านวน 1 ชดุ

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

12,000

39 จดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่36 
ล าดับที ่2)

เพือ่เผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้ 
ใหบ้คุคลภายนอกได้รับ
ทราบ

จดัท า/ปรับปรุงบอร์ดประจ า
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้

- 20,000

38 เพือ่จดัท าส่ือการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก 
และงานด้านต่างๆ ของ
ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้

ครู นกัเรียน และบคุลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 12,000

25,000 25,000 25,000 จดัท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์
 ภาคเรียนละ  
    2 คร้ัง

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้มบีอร์ด
ประชาสัมพนัธ์
กจิกรรมต่างๆ

12,000 12,000 โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้
 มเีคร่ืองปร้ินเลเซอร์สี 
เพือ่เตรียมส่ือการ
เรียนการสอนและงาน
เอกสารต่างๆ

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

หนา้ที ่120



หนา้ที ่121

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

40 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่36 
ล าดับที ่3)

เพือ่จดัท าส่ือการเรียน
การสอนส าหรับเด็ก 
และงานด้านต่างๆ ของ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้

ครู นกัเรียน และบคุลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 100,000 100,000 100,000 100,000 เคร่ืองถา่ย
เอกสาร 
จ านวน 1 
เคร่ือง

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้
มเีคร่ืองถา่ยเอกสาร
เพือ่เตรียมส่ือการ
เรียนการสอนและ
เอกสารต่างๆ

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

41 โครงการจดัซ้ือตู้เกบ็เอกสาร
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่36 
ล าดับที ่4)

เพือ่ใหค้รูได้ใชป้ระโยชน์
ในการท างาน และจดั
วางเอกสารนกัเรียน
อยา่งเปน็ระบบ

โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ตู้เกบ็เอกสาร 
จ านวน 2 หลัง

ครูโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้มตู้ีเกบ็
เอกสาร

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

42 โครงการจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์
ทางการแพทย ์เชน่ น้ ายา ฆา่เชือ้
โรค(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี
(พ.ศ.2562-2565) หนา้ที ่37
 ล าดับที ่1)

เพือ่ใชใ้นการปอ้งกนั
การแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ ในโรงเรียน

นกัเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 20,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนทกุคนมสุีขภาพ
อนามยัทีดี่

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

43 ปรับปรุงบอร์ดวสัิยทศันค์ณะ
บริหารและบคุลากร(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่38 
ล าดับที ่3)

เพือ่เผยแพร่ขอ้มลู
ขา่วสารของโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้
ใหบ้คุคลภายนอกได้รับ
ทราบ

ปรับบอร์ดประจ าโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้มบีอร์ด
ประชาสัมพนัธแ์ละ
แผ่นพบัเผยแพร่
กจิกรรมต่างๆ

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

44 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั
 ส าหรับนกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้
(แผนพฒันาการศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565) หนา้ที ่39 
ล าดับที ่5)

เพือ่ใหน้กัเรียนได้รับ
ประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชนม์ี
คุณค่าทางโภชนาการ
ครบ 5 หมูท่กุวนั

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

- 400,000 420,000 450,000 450,000 จ านวน
นกัเรียน
โรงเรียน
เทศบาลต าบล
ตากฟา้ทีไ่ด้
ได้รับประทาน
อาหารครบ 5
 หมุ่

นกัเรียนได้รับประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชนม์ี
คุณค่าทางโภชนาการ
ครบ 5 หมูท่กุวนั

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

45 ธนาคารขยะ(แผนพฒันา
การศึกษาส่ีป ี(พ.ศ.
2562-2565)
 หนา้ที ่41 ล าดับที ่1)

เพือ่ใหน้กัเรียนรู้คุณค่า
ของเศษวสัดุเหลือใช้
และการประหยดั

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้รู้จกัประโยชนข์องเศษ
วสัดุเหลือใชแ้ละการประหยดั

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี

นกัเรียนรู้จกัประหยดั
และนกัเรียนเหน็
คุณค่าของเศษวสัดุ
เหลือใช้

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

1. เพือ่ส่งเสริม
พฒันาการ 4 ด้านใหแ้ก่
เด็กนกัเรียน

1. เด็กนกัเรียนได้มี
พฒันาการทัง้ 4 ด้าน
เพิม่ขึน้อยา่งสมวยั

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

2. เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียน
ได้มเีคร่ืองเล่นสนามที่
ได้มาตรฐานและ
ปลอดภยั

2. เด็กนกัเรียนได้มี
เคร่ืองเล่นสนามทีไ่ด้
มาตรฐานและปลอดภยั

300,000 300,000 จ านวนเคร่ือง 
 เล่นสนาม
ส าหรับเด็กที่
ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

46 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
เด็กเล่น พร้อมติดต้ังบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟา้ 
และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตากฟา้

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามส าหรับ
เด็ก พร้อมติดต้ัง บริเวณโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตากฟา้ จ านวน 2 ชดุ

- 300,000 300,000

หนา้ที ่122



หนา้ที ่123

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

47 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวยั ทอ้งถิน่ไทย ผ่านการเล่น

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฐมวยัในทอ้งถิน่มี
พฒันาการสมบรูณ์ ตาม
วยัผ่านการเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปญัญา

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิการสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา ตามแนวทางทีก่รม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่
ก าหนด

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มสีนามเด็ก
เล่นสร้าง
ปญัญาเพิม่ขึน้
 1 แหง่

เด็กปฐมวยัในทอ้งถิน่มี
พฒันาการสมบรูณ์ 
ตามวยัผ่านการเล่น
สนามเด็กเล่นสร้าง
ปญัญา

กองการศึกษาและ
โรงเรียนฯ

2,069,000 5,436,150 5,166,150 5,196,150 5,196,150
3.1 แผนงาน การศึกษา (งานระดับกอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา)
48 อาหารกลางวนั เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก - จดัสรรงบประมาณเปน็ ร้อยละ ๙๙ 

ของ
เด็กมสุีขภาพร่างกาย กองการ

(ตามหนงัสือกรมส่งเสริม นกัเรียนมสุีขภาพ ค่าอาหารกลางวนั ดังนี้ นกัเรียนได้ สมบรูณ์แขง็แรง ศึกษา
การปกครองทอ้งถิน่) ร่างกายทีแ่ขง็แรงและ ๑) โรงเรียนอนบุาล ตากฟา้ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รับประทาน ตามวยั และ

มวีวิฒันาการทีดี่ อาหารกลางวนั โรงเรียน
2) โรงเรียนวดัประชาสรรค์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทีไ่ด้รับการจดัสรร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000รวม

รวม



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

3.1 แผนงาน การศึกษา (งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ)
49 อาหารกลางวนัศรีนภเขตวทิยา สนบัสนนุเปน็ค่าอาหาร

กลางวนัของโรงเรียน
ศรีนภเขตวทิยา

อดุหนนุงบประมาณให้
โรงเรียนศรีนภเขตวทิยา 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 85 
ของนกัเรียน
ได้รับประทาน
อาหารทีถ่กู
สุขลักษณะ

โรงเรียนศรีนภเขต
วทิยามี
งบประมาณในการ
ด าเนนิการตาม
วตัถปุระสงค์

กองการ
ศึกษาและรร.ศรีนภ

เขต

50 โครงการคุณธรรมเฉลิม
พระเกยีรติ “เยาวชนท าดี ถวาย
ในหลวง”

เพือ่ใหน้กัเรียนน า
หลักธรรมและพระราช
ด ารัสของในหลวงมาใช้
ในชวีติประจ าวนั

อดุหนนุงบประมาณให้
โรงเรียนอนบุาลตากฟา้จ านวน 1
 คร้ัง/ปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของนกัเรียน
เขา้ร่วม
โครงการ

นกัเรียนสามารถน า
ความรู้มาใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

กองการ
ศึกษา
และรร.

อนบุาลตากฟา้

51 โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิติัการเพือ่พฒันาคุณธรรม
จริยธรรม

เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียน
มคุีณธรรม จริยธรรม 
และค่านยิมทีพ่งึประสงค์

อดุหนนุงบประมาณให้
โรงเรียนวดัประชาสรรค์ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของนกัเรียน
เขา้ร่วม
โครงการ

นกัเรียนสามารถน า
ความรู้มาใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

กองการ
ศึกษาและรร.ตาก
ฟา้วชิาประสิทธิ์

52 โครงการคอมพวิเตอร์
เพื่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับ
การเรียนการสอนทีดี่ขึ้นและ
เพิม่พนูทักษะ

อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนตากฟา้
วชิาประสิทธิ์

100,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนสามารถเข้า
ถึงระบบการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ

กองการ
ศึกษาและรร.ตากฟา้วชิา

ประสิทธิ์

53 โครงการส่งเสริมส่ือการ
เรียนเพื่อพฒันาทักษะด้านดนตรีสุนทรี
ภาพ

เพือ่ส่งเสริมใหน้ักเรียน
มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการแสดงดนตรีสากล

จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนฯ เพื่อ
จัดซ้ืออุปกรณ์เกีย่วกับเคร่ืองดนตรีสากล

174,800 - - - - ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนได้รับส่ือ
การเรียนการ
สอนที่เหมาะสม

นักเรียนสามารถเข้าถึง
ระบบการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ

กองการ
ศึกษาและรร.วดัประชา

สรรค์

3.1 แผนงาน การศึกษา (งานศึกษาไมก่ าหนดระดับ)

หนา้ที ่124
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 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
3. ยทุธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ
3.1 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสรมิสรา้งสงัคมเขม้แขง็

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ดั
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวดันครสวรรค์

54 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ลูก ตว. 1. เพื่อพฒันาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลืศในด้าน
วชิาการ งานอาชีพ 
เทคโนโลยี ดนตรีและกีฬา
อย่างสร้างสรรค์
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ การคิดวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย
3.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิใ์ห้กับ
นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก
การเรียนรู้ รู้จักสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง

เพือ่จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยใน
กจิกรรมดังต่อไปนี้
1. เพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิ์ใหก้บันักเรียน ระดับ
 ม.3 และ ม6 (100,000 บาท)
2.กจิกรรมส่ืออปุกรณ์สนับสนุนการเรียน
การสอนใหม้ีประสิทธภิาพสูงขึ้น
(150,000บาท)
3.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกฬีา
(50,000บาท)
4.กจิกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
ดนตรี(50,000บาท)
5.กจิกรรมส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วนิัยในสังคม(20,000 บาท)

- - 370,000           370,000           370,000           1.นักเรียนร้อยละ
 85 พฒันา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศใน
ด้านวชิาการ งาน
อาชีพ เทคโนโลยี
 ดนตรีและกีฬา
อย่างสร้างสรรค์
2.นักเรียนร้อยละ
 80 นักเรียน 
ระดับ ม.3 และ 
ม. 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

สถานศึกษาและชุมชน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้าน
วชิาการจากวถิีชีวติจากชุมชน 
น าไปสู่การสร้างสัมพนัธอ์ันดี ใน
การพฒันาคุณภาพชีวติของ
ชุมชนอย่างยัง่ยืน

กองการ
ศึกษาและรร.ตากฟา้วชิา

ประสิทธิ์

404,800 130,000 500,000 500,000 500,000
3,873,800 6,966,150 7,066,150 7,096,150 7,096,150รวม

รวม



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปอ้งกนัโรคพษิ เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนัโรค ท าการฉดีวคัซีนปอ้งกนั 60,000 60,000 - - - สุนัขและแมวใน สุนัขและแมวในเขต กอง
สุนัขบา้และสุนัขจรจดั ใหแ้กสุ่นัขและแมวที่ โรคพษิสุนัขบา้ในสุนัข เขตเทศบาล

ได้รับ
เทศบาลได้รับวคัซีน สาธารณ

ได้รับวคัซีนปอ้งกนัโรค และแมวในเขตเทศบาล วคัซีน 100% ปอ้งกนัโรคพษิสุนัข สุขฯ
พษิสุนัขบา้ ต าบลตากฟา้ บา้อยา่งทั่วถงึ

2 โครงการอบรมและ เพือ่เพิม่ความรู้และ จดัอบรมและศึกษาดูงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 
ของ

แกนน าฯ มีความรู้ กอง
ศึกษาดูงานแกนน า ประสิทธภิาพในการ แกนน าสุขภาพในเขต แกนน าสุขภาพ ความเขา้ใจและ สาธารณ
สุขภาพในเขตเทศบาล ปฏบิติังานใหแ้ก่ เทศบาลฯ จ านวน 8 ชุมชน เขา้ร่วม

โครงการ
สามารถด าเนินงาน สุขฯ

ต าบลตากฟา้ แกนน าสุขภาพในเขต เฝ้าระวงัทางสุขภาพ
เทศบาล ในชุมชน

3 โครงการฝึกอบรมอาหาร เพือ่พฒันาและแนะน า - ออกตรวจร้านจ าหน่าย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 90 
ของ

สร้างจติส านึกให้ กอง
ปลอดภยัและอาหาร วธิกีารใหร้้านอาหาร อาหารในเขตเทศบาล ผู้ประกอบการ

ได้
ผู้ประกอบการรักษา สาธารณ

สะอาดรสชาติอร่อย รู้จกัการปฏบิติัที่ถกู - จดัซ้ือน้ ายาทดสอบ และ เขา้ร่วม
กจิกรรม

มาตรฐานตามหลัก สุขฯ
สุขลักษณะได้ อบรมแนะน าร้าน/แผง สุขาภบิาลอาหาร
มาตรฐาน จ าหน่ายอาหาร

4 โครงการมหกรรมอาหาร เพือ่ใหผู้้ประกอบการ จดักจิกรรมมหกรรม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 90 
ของ

ผู้ประกอบการ กอง
และของดีเมืองตากฟา้ ร้านอาหารมีความรู้ อาหารและของดีเมือง ผู้ประกอบการ

ได้
พฒันาตาม สาธารณ

ความเขา้ใจในการ ตากฟา้ จ านวน ๑ คร้ัง เขา้ร่วม
กจิกรรม

ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน สุขฯ
ประกอบอาหารและ ด้านสุขาภบิาล
จ าหน่ายอาหาร อาหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

หนา้ที ่126



หนา้ที ่127

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการรณรงค์ปอ้งกนั เพือ่ปอ้งกนัและก าจดั - จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อตัราการปว่ย ประชาชนในเขต กอง
และควบคุมโรค แหล่งเพาะพนัธย์งุลาย - จดัซ้ือเวชภณัฑ์ก าจดั ด้วยโรคไขเ้ลือด เทศบาลได้ลดความ สาธารณ
ไขเ้ลือดออก ซ่ึงเปน็พาหะของโรค ยงุลายและลูกน้ ายงุลาย ออกลดลง เส่ียงจากการปว่ย สุขฯ

ไขเ้ลือดออก ปลีะ 3 คร้ัง ด้วยโรคไขเ้ลือดออก
6 โครงการส่งเสริมคุณค่า เพือ่ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายใุนชุมชน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 90 

ของ
ผู้สูงอายมุีสุภาพที่ดี กอง

ผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายใุนชุมชนมี จ านวน 100 คน จ านวนผู้สูงอายุ แขง็แรงและมีจติใจ สาธารณ
สุภาพที่ดี แขง็แรงมี ที่เขา้ร่วม

โครงการ
เบกิบาน สุขฯ

จติใจเบกิบาน
7 โครงการสุขาภบิาล เพือ่ปรับปรุงรักษา ล้างท าความสะอาดตลาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของ
ตลาดสดมีความ กอง

ตลาดสด ความสะอาดล้างตลาด สด ในวนัอาทิตยเ์ดือนละ ความพงึพอใจ สะอาด และเปน็ สาธารณ
สดในเขตเทศบาลฯ 2 คร้ัง ที่ประชาชน ระเบยีบเรียบร้อย สุขฯ

ได้รับ
ประโยชน์ฯ

ถกูตามหลักสุขา-
ภบิาล

8 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั
 จากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

1. เพือ่ด าเนินการฉดี
วคัซีนปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้

ท าการฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรค
พษิสุนัขบา้ใหแ้กสุ่นัขและ
แมวในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟา้ จ านวน 8 ชุมชน

22,400 24,000 24,000 24,000 24,000

สุนัขและแมว
ในเขต
เทศบาลฯ 
ได้รับการฉคี
วคัซีน 100 %

ประชาชนและสัตวใ์น
พืน้ที่มี
ความปลอดภยัจาก
โรคพษิสุนัขบา้

กองสาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 โครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์
และขึน้ทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ฯ

เพือ่ส ารวจขอ้มูล
จ านวนสัตวแ์ละขึน้
ทะเบยีนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพษิ
สุนัขบา้ฯ

ท าการส ารวจขอ้มูลจ านวน
สัตว ์และขึน้ทะเบยีนสัตวฯ์ 
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้
 จ านวน 2 คร้ังต่อปี 4,500 5,000 5,000 5,000 5,000

สุนัขและแมว
ในเขต
เทศบาลฯ 
ได้รับการขึน้
ทะเบยีนสัตวฯ์
 ทั้งหมด 100
 %

สามารถทราบจ านวน
สุนัข/
แมวในเขตเทศบาลฯ 
และ ได้รับการขึน้
ทะเบยีน

กองสาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล

เพือ่สนับสนุนงบประ
มาณในการด าเนินงาน 
3 กลุ่มกจิกรรม คือ
1) การพฒันาศักย-
ภาพด้านสาธารณสุข
2) การแกไ้ขปญัหา
สาธารณสุข
3) การจดับริการ
สุขภาพเบือ้งต้นใน 
ศสมช.

อดุหนุนงบประมาณให ้
8 ชุมชน ละ 7,500 บาท

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เขา้ถงึการ
บริการ
สาธารณสุข

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาวะที่ดี 
และลดอตัราเส่ียงต่อ
การเกดิโรคต่างๆ

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวด
ล้อม

หนา้ที ่128



หนา้ที ่129

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

11 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภยัมะเร็งเต้านม 
ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ ที่มีอายุระหว่าง 
30-70 ปี ขึ้นไป จ านวน 
100 คน

6,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ

12 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ

เพื่อใหแ้ม่และเด็กที่มีอายุ
 0-6 ป ีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในด้านโภชนาการ
 การสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการอยา่ง
สมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ  0-6 ปี
 ในชุมชนบ้านเศรษฐกิจ 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอาย ุ0-6
 ป ีในชุมชนได้รับความรู้
ในด้านโภชนาการ   
การสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการ อยา่งสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล
รัตนราชกัญ- ญา สิริวัฒนา
พรรณวดี(ชุมชนเศรษฐกิจ)

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ในชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจจ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ

14 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า       ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม    ชุมชนห้วยตะแคง

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนห้วย
ตะแคง  ที่มีอายุระหว่าง 
30-70 ปี ขึ้นไป จ านวน 
100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนห้วย

ตะแคง

หนา้ที ่130



หนา้ที ่131

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ  0-6 ปี
 ในชุมชนห้วยตะแคง 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอายุ 
0-6
 ปี ในชุมชนได้รับ
ความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการ 
อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนห้วย

ตะแคง

16 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล
รัตนราชกัญ- ญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ชุมชนห้วยตะแคง

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ในชุมชนบ้าน
เศรษฐกิจ จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนห้วย

ตะแคง



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภยัมะเร็งเต้านม   
 ชุมชนพฒันา

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนพฒันา 
ที่มีอายุระหว่าง 30-70 ปี
 ขึ้นไป จ านวน 100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
พฒันา

18 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ  0-6
 ปี ในชุมชนพฒันา จ านวน
 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอายุ
 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการ 
อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
พฒันา

หนา้ที ่132



หนา้ที ่133

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

19 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราช
กัญ- ญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ชุมชนพฒันา

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ใน ชุมชนพฒันา 
จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงพษิภยัของยาเสพติด ท าให้สามารถลดปัญหาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนได้กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
พฒันา

20 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า       ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม    ชุมชนนภาเขตพฒันา

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชน 
  นภาเขตพฒันา ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับความรู้ในการตรวจคัดกรองของมะเร็งฯ และลดอัตราการป่วย /ตาย ด้วยโรคมะเร็งเต้านมกองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนนภา
เขตพฒันา



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ  0-6 ปี
 ในชุมชนนภาเขตพฒันา 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอายุ
 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการ 
อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนนภา
เขตพฒันา

22 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล
รัตนราชกัญ- ญา สิริวัฒนา
พรรณวดี

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ในชุมชนนภาเขต
พฒันา จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนนภา
เขตพฒันา

หนา้ที ่134



หนา้ที ่135

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า       ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม    ชุมชนเกษตรชัย 1

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนเกษตรชัย 1
  ที่มีอายรุะหว่าง 30-70 ป ี
ขึน้ไป จ านวน 100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
เกษตรชัย 1

24 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชุมชนเกษตรชัย 1

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ   0-6 
ปี ในชุมชนเกษตรชัย 1 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี
 ในชุมชนได้รับความรู้
ในด้านโภชนาการ 
การสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการ อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
เกษตรชัย 1



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราช
กัญ- ญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ชุมชนเกษตรชัย 1

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ใน ชุมชนเกษตรชัย 
1 จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
เกษตรชัย 1

26 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า       ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม    ชุมชนเกษตรชัย 2

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนเกษตรชัย
 2 ที่มีอายุระหว่าง 30-70
 ปี ขึ้นไป จ านวน 100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
เกษตรชัย 2

หนา้ที ่136



หนา้ที ่137

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชุมชนเกษตรชัย 2

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ  0-6 ปี
 ในชุมชนเกษตรชัย 2 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ในชุมชนได้รับ
ความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการ 
อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
เกษตรชัย 2

28 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล
รัตนราชกัญ- ญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ชุมชนเกษตรชัย 2

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ในชุมชนเกษตรชัย 2
  จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ

ชุมชน
เกษตรชัย 2



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า       ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม    ชุมชนถนนโค้งพฒันา

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนถนน
โค้งพฒันา ที่มีอายุระหว่าง
 30-70 ปี ขึ้นไป จ านวน 
100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนถนน
โค้งพฒันา

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชุมชนถนนโค้งพฒันา

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ  0-6 ปี
 ในชุมชนถนนโค้งพฒันา 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่ และเด็กที่มีอายุ 
0-6  ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการ 
อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนถนน
โค้งพฒันา

หนา้ที ่138



หนา้ที ่139

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

31 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญงิอุบล
รัตนราชกัญ- ญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนชุมชนถนน
โค้งพฒันา

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ใน ชุมชนถนนโค้ง
พฒันา จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนถนน
โค้งพฒันา

32 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า       ต้านภยัมะเร็ง
เต้านม    ชุมชนบ้านเขาหมี

เพื่อกระตุ้นให้สตรีใน
ชุมชนตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และสนับสนุน
ส่งเสริมอุปกรณ์ในการ
ฝึกตรวจมะเร็งเต้านม

กลุ่มสตรีในชุมชนบ้านเขา
หมี  ที่มีอายุระหว่าง 
30-70 ปี ขึ้นไป จ านวน 
100 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่มสตรีฯ
 ในชุมชนมี
พฤติกรรม
การตรวจเต้า
นมที่ถูกต้อง
และสม่ าเสมอ

กลุ่มสตรีในชุมชนได้รับ
ความรู้ในการตรวจคัด
กรองของมะเร็งฯ และ
ลดอัตราการป่วย /ตาย
 ด้วยโรคมะเร็งเต้านม

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ้าน

เขาหมี



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงาน สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชุมชนบ้านเขาหมี

เพื่อให้แม่และเด็กที่มี
อายุ 0-6 ปี ในชุมชน
ได้รับความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พฒันาการอย่างสมวัย

แม่และเด็กที่มีอายุ 0-6 ปี
 ในชุมชนบ้านเขาหมี 
จ านวน 20 คน

6,000 - - - ร้อยละ 80 
ของแม่ และ
เด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

แม่และเด็กที่มีอายุ 
0-6 ปี ในชุมชนได้รับ
ความรู้ในด้าน
โภชนาการ การสร้าง
เสริมพฤติกรรม
สุขภาพพฒันาการ 
อย่างสมวัย

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ้าน

เขาหมี

34 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหาย าเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราช
กัญ- ญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
อุดหนุนชุมชนบ้านเขาหมี

เพื่อให้กลุ่มเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได้ ตลอดจนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์ใน
ชุมชน

กลุ่มเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปี
ขึ้นไป ในชุมชนบ้านเขาหมี
 จ านวน 30 คน

8,000 - - - ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได้
รับรู้ถึงพษิภยัของยา
เสพติด ท าให้สามารถ
ลดปัญหาและการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในชุมชนได้

กองสาธารณสุขฯ คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ้าน

เขาหมี

956,900 859,000 799,000 799,000 799,000รวม

หนา้ที ่140



หนา้ที ่141

 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการบา้นท้องถิน่
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
 ราชินี

เพือ่สานพลังประชารัฐ
ปกปอ้ง เทิดทูน 
สถาบนัพระมหา-
กษตัริยใ์หม้ีความมั่นคง
ศูนยเ์ปน็รวมจติใจ และ
สามัคคี

กอ่สร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุงที่อยูอ่าศัย  สภาพ
การอยูอ่าศัยใหก้บั
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พกิาร หรือผู้ยากจนในเขต
เทศบาลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์

ประชาชนมีความเปน็
อยูท่ี่ดีสามารถ
ด ารงชีวติได้อยา่งมี
ความสุข

ส านักปลัด
เทศบาล

2 โครงการสงเคราะหผู้์
ประสบภยัธรรมชาติและภยัพบิติั
ทางสังคม

เพือ่สงเคราะหผู้์ประสบ
ภยัต่างๆ ใหส้ามารถ
ด ารงชีวติได้ตามปกติ
และพึง่พอตนเองได้

ผู้ประสบภยัต่างๆ ในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ประภยัต่างๆ 
สามารถด ารงชีวติได้
ตามปกติและพึง่พอ
ตนเองได้

ส านักปลัด
เทศบาล

3 โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้

เพือ่สงเคราะหเ์คร่ือง
อปุโภคบริโภคให้
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

มอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์

ประชาชนมีความเปน็
อยูท่ี่ดีสามารถ
ด ารงชีวติได้อยา่งมี
ความสุข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.3 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

4 โครงการซ่อมแซมที่อยูอ่าศัยใหก้บั
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ใหป้ระชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร หรือผู้
ยากจนในเขตเทศบาลฯ
 มีที่อยูอ่าศัย และมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึน้

ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย 
สภาพการอยูอ่าศัยใหก้บั
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
พกิาร หรือผู้ยากจนใน  เขต
เทศบาลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่
ได้รับการ
สงเคราะหม์ี
ความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 90%

ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาส 
ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร หรือ 
ผู้ยากจนในเขต
เทศบาลฯ มีที่อยูอ่าศัย
 และมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึน้

ส านักปลัด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000รวม

หนา้ที ่142
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 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือ่เพิม่พนูความรู้และ อบรมใหค้วามรู้แกส่ตรีใน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ของ

สตรีที่ผ่านการ กองการ
และสร้างเวทีแลกเปล่ียน การแสดงออกของสตรี เขตเทศบาลต าบลตากฟา้ กลุ่มเปา้หมาย

เขา้
ฝึกอบรมน าความรู้ที่ ศึกษา

เรียนรู้ของสตรี จ านวน 100 คน/ปี ร่วมการ
ฝึกอบรม

ได้ไปใช้ในชีวติ
ประจ าวนัได้

2 โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมความ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ

สถาบนัครอบครัวใน กองการ
ศักยภาพครอบครัว เขม้แขง็ของสถาบนั จ านวน 100 คน/ปี กลุ่มเปา้หมาย เขตเทศบาลมีความ ศึกษา
ในชุมชน ครอบครัว เขา้ร่วมโครงการ เขม้แขง็มากขึน้

3 ครอบครัวสัมพนัธ ์สร้าง เพือ่ใหส้มาชิกใน ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของ

สมาชิกในครอบครัว กองการ
ภมูิคุ้มกนัเด็กและ ครอบครัวได้ท า จ านวน 50 คน/ปี กลุ่มเปา้หมาย ได้ท ากจิกรรม ศึกษา
เยาวชน กจิกรรมร่วมกนั เขา้ร่วม

โครงการ
ร่วมกนั

4 โครงการค่ายทักษะชีวติ เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน เด็กและเยาวชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ

เด็กและเยาวชนได้ กองการ
ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กดิ จ านวน 100 คน/ปี กลุ่มเปา้หมาย เรียนรู้การใช้ชีวติ ศึกษา
ประโยชน์ เขา้ร่วม

โครงการ

5 โครงการส่งเสริมสภาเด็ก เพือ่ส่งเสริมกจิกรรม สภาเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ

เด็กและเยาวชนได้ใช้ กองการ
และเยาวชน ของเด็กและเยาวชนใน จ านวน 70 คน กลุ่มเปา้หมาย เวลาวา่งใหเ้กดิ ศึกษา

เขตเทศบาลต าบล อบรม 1 คร้ัง/ปี เขา้ร่วมโครงการ ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม กลุ่มอาชีพต่างๆ ตามชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนน าความรู้ กองการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ อาชีพมีความเขม้แขง็ ในเขตเทศบาล ผู้เขา้รับการ

อบรม
ไปประกอบอาชีพ ศึกษา

ในชุมชน และพึง่พาตนเองได้ สามารถน าไป และมีรายได้เพิม่ขึน้
ประกอบอาชีพ
ได้

7 โครงการส่งเสริม เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม สนับสนุนครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ

กลุ่มอาชีพมีเคร่ือง กองการ
ครุภณัฑ์ที่จ าเปน็ส าหรับ อาชีพมีความเขม้แขง็ ใหก้ลุ่มอาชีพต่างๆ ตาม ครุภณัฑ์ที่จดัหา มือเคร่ืองใช้ในการ ศึกษา
กลุ่มอาชีพ และพึง่พาตนเองได้ ชุมชนในเขตเทศบาล ช่วยเพิม่รายได้ ผลิตผลผลิตของ

ใหก้บัประชาชน ชุมชนในการเพิม่
รายได้

8 โครงการส่งเสริมการ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนสามารถ กองการ
เรียนรู้ตามแนวทาง ความรู้ตามแนวทาง จ านวน 100 คน กลุ่มเปา้หมาย น าความรู้ไปปรับใช้ ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อบรม 2 คร้ัง/ปี เขา้ร่วม

โครงการ
ในชีวติประจ าวนั

9 โครงการส่งเสริมศูนย์ เพือ่ส่งเสริมใหศู้นย์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนที่เขา้ไป กองการ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง เรียนรู้เศรษฐกจิ พอเพยีง ชุมชนเกษตรชัย ศึกษาดูงานได้น าองค์ ศึกษา
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย พอเพยีงเปน็แหล่ง ความรู้ไปปรับใช้
1,2) ผลิตองค์ความรู้อยา่ง เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์

ยัง่ยนื ต่อตนเองและส่วน
รวมต่อไป

หนา้ที ่144
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 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบ เพือ่ช่วยใหก้ารด าเนิน สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 
ของ

สามารถลดต้นทุน กองการ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ งานของศูนยฯ์ มี พลังงานแสงอาทิตย์ ต้นทุนการผลิต การผลิต และเปน็ ศึกษา
ในโครงการศูนย์ ประสิทธภิาพเกดิ ใหศู้นยเ์รียนรู้เศรษฐกจิ ลดลง แหล่งเรียนรู้พึง่พา
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย1,2) ประสิทธผิล พอเพยีง จ านวน 1 ชุด ตนเองได้อยา่งยัง่ยนื

11 โครงการส่งเสริมและ เพือ่ส่งเสริมและพฒันา อบรมและศึกษาดูงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของ

เกษตรได้รับความรู้ กองการ
พฒันาความรู้ ความรู้ด้านการเกษตร ของเกษตรในเขตเทศบาล ผู้เขา้รับการ

อบรม
ไปประกอบอาชีพ ศึกษา

ด้านการเกษตร ใหก้บัเกษตรกรในเขต
เทศบาล

จ านวน 30 คน 
อบรม 1 คร้ัง/ปี

สามารถน าไป
ต่อยอดใน
อาชีพของตนได้

และมีรายได้เพิม่ขึน้

12 โครงการขดุสระใน เพือ่เปน็แหล่งเกบ็กกั ขดุสระ กวา้ง 15 เมตร ยาว 30,000 30,000 - - - จ านวน 1 แหง่ เกษตรมีน้ าใช้ใน กองการ
โครงการศูนยเ์รียนรู้ น้ าใช้ด้านการเกษตร 20 เมตร ลึก 3 เมตร ด้านการเกษตร ศึกษา
เศรษฐกจิพอเพยีง(เสนอ ใหเ้พยีงพอตลอดปี อยา่งเพยีงพอ
โดยชุมชนเกษตรชัย 1,2)

13 โครงการส่งเสริมศูนย์ เพือ่ส่งเสริมเรียนรู้ของ เกษตรกรในชุมชนเกษตรชัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของ

ผู้เขา้ร่วมโครงการ กองการ
เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน
ต้นแบบ

ชุมชนทางด้านเกษตร
อนิทรีย ์เกษตรทฤษฎี
ใหม่ พลังงานทดแทน
และการปศุสัตว์

1,2 เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 
และผู้บริหารท้องถิน่รวม 
25 คน

ผู้เขา้ร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิม่ขึน้

สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยกุต์ใช้ใน
ครอบครัวและชุมชน

ศึกษา



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการถนนคนเดิน เพือ่กระตุ้นภาวะ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ

ประชาชนมีความ งานพฒันา
ชุมชนบา้นเศรษฐกจิ เศรษฐกจิในชุมชนและ ในชุมชนและกลุ่ม ประชาชนใน เปน็อยูดี่ขึน้ในแนว ชุมชน,
(เสนอโดยชุมชนบา้น สร้างรายได้ใหก้บั นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ชุมชนเขา้ร่วม ทางการด าเนินชีวติ ส านัก
เศรษฐกจิ) ประชาชนในชุมชน กจิกรรม ภายใต้ปรัชญา ปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีง เทศบาล
15 โครงการจดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก

 ส าหรับอาคารอเนกประสงค์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตาก
ฟา้ (เสนอโดยทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้)

เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่
มาร่วมประชุมที่
เทศบาลจดัขึน้ หรือ
มาร่วมท ากจิกรรมของ
ชุมชน

จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก แบบมี
พนักพงิ ส าหรับอาคาร
อเนกประสงค์ของชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
รวม 8 ชุมชน ๆ ละ  50 
ตัว จ านวนทั้งส้ิน 400 ตัว

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนที่เขา้
ร่วมประชมุ/
กจิกรรมมคีวาม
พึงพอใจไมน่้อย
กวา่ร้อยละ 80%

มีเกา้อีเ้พยีงพอส าหรับ
ประชาชนที่มาร่วม
ประชุมที่เทศบาลจดัขึน้
 หรือมาร่วมท า
กจิกรรมของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล
งานพฒันาชุมชน

16 โครงการจดัซ้ือโต๊ะพบั
อเนกประสงค์
 ส าหรับอาคารอเนกประสงค์ของ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตาก
ฟา้ (เสนอโดยทุกชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้)

เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่
มาร่วมประชุมที่
เทศบาลจดัขึน้ หรือ
มาร่วมท ากจิกรรมของ
ชุมชน

จดัซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์
หน้าโฟเมกา้สีขาว ขาเหล็ก
ชุบโครเมี่ยม ส าหรับอาคาร
อเนกประสงค์ของชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
รวม 8 ชุมชน ชุมชนละ 5 
ตัว จ านวนทั้งส้ิน 40 ตัว

- 92,000 92,000 92,000 92,000 ประชาชนที่
เขา้ร่วม
ประชุม/
กจิกรรมมี
ความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

มีโต๊ะเพยีงพอในการ
ประชุมที่เทศบาลจดัขึน้
 หรือท ากจิกรรมของ
ชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล
งานพฒันาชุมชน
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 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการจดัท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์
 พร้อมติดต้ังบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนถนนโค้ง
พฒันา (เสนอโดยชุมชนถนนโค้ง
พฒันา)

1. เพือ่ใช้ติดประกาศ
ประชาสัมพนัธข์อ้มูล
ขา่วสารของทางราชการ
2. เพือ่ใหป้ระชาชน
ได้รับขา่วสารของชุมชน
และของทางราชการได้
อยา่งทั่วถงึ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการ
จดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ ์
ตู้กระจกบานเล่ือน บุ
ก ามะหยี ่กรอบอลูมิเนียม  
ขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม. 
จ านวน 2 ชุด พร้อมติดต้ัง
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนถนน
โค้งพฒันา

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนช่อง
ทางการ
ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลขา่วสาร
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับ
ขา่วสารของ
ชุมชนและของทาง
ราชการได้อยา่งทั่วถงึ

ส านักปลัดเทศบาล
(งานพฒันาชุมชน)



 แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยทุธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็

ตวัชีว้ัด
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเสียง และ
ล าโพง พร้อมติดต้ังภายในอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนถนนโค้ง
พฒันา ม.3 ต.ตากฟา้ (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค้งพฒันา)

เพือ่ใหม้ีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพยีงพอต่อการจดั
ประชุมประชาคมชุมชน
ของเทศบาลต าบล    
ตากฟา้ และจดักจิกรรม
ของชุมชน

เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเสียง
 พร้อมล าโพง  ติดต้ัง
ภายในอาคาร
อเนกประสงค์ของชุมชน
ถนนโค้งพฒันา
ประกอบด้วย 
1. แอมปเ์คร่ืองขยายเสียง 
จ านวน 1 เคร่ือง
2. ล าโพง แบบแขวน 
จ านวน 2 คู่
3. ค่าแรงพร้อมวสัดุ
อปุกรณ์ที่เกีย่วขอ้ง
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟา้

- 40,000 40,000 40,000 40,000 1. อาคาร
อเนก-
ประสงค์มี
ระบบเคร่ือง
เสียงพร้อมใช้
งานเพิม่ขึน้
2. จ านวน
ช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์
 ขอ้มูลขา่วสาร
เพิม่ขึน้

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
เพยีงพอ
ต่อการการจดัประชุม
ประชาคมชุมชนของ
เทศบาลต าบล    ตาก
ฟา้ และจดักจิกรรม
ของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล
งานพฒันาชุมชน

1,120,000 1,457,000 1,427,000 1,427,000 1,427,000

ประชาชนที่
เขา้ร่วม
ประชุม/
กจิกรรมมี
ความพงึพอใจ
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

ประชาชนได้รับความ
สะดวก
ในการมาร่วมประชุมที่
เทศบาลจดัขึน้ หรือ
มาร่วมท ากจิกรรมของ
ชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล
งานพฒันาชุมชน

รวม

19 โครงการจดัซ้ือโครงเหล็กเต็นท์ 
พร้อม      ผ้าใบคลุมเต็นท์

เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชนที่
มาร่วมประชุมที่
เทศบาลจดัขึน้ หรือ
มาร่วมท ากจิกรรมของ
ชุมชน

เพือ่เปน็ค่าจดัซ้ือโครงเหล็ก
เต็นท์พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์
 ขนาด 4 x 12 เมตร  
จ านวน 3 หลัง

- 105,000 105,000 105,000 105,000
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 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกก าลังกายและ
และเกิดความสามัคคี

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้จ านวน 5 
คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี

กองการ
ศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเกิดความ
สามัคคีและหา่งไกล ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ชุมชนรวม ๘ ชุมชนจ านวน 1 คร้ัง/ปี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี

กองการ
ศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีหน่วยงาน

หน่วยงานใช้เวลาวา่ง
หนัมาเล่นกีฬาและส่งเสริม
ความสามัคคีระหวา่งหน่วยงาน
ต่างๆ ในเขตอ าเภอตากฟา้

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหวา่ง
หน่วยงานในเขตอ.ตากฟา้ทั้ง 11 แหง่ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

บคุลากรในหน่วยงานได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์และเกิดความรัก ความสามัคคีกองการ
ศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพนัธ์

เพือ่ใหบ้คุลากรใน
หน่วยงานใช้เวลาวา่งหนัมาเล่น
กีฬาและส่งเสริมความสามัคคี
ระหวา่งองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหวา่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
ตากฟา้ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

บคุลากรในหน่วยงาน
ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์และเกิด
ความรัก ความสามัคคี

กองการ
ศึกษา

5 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพนัธ์

เพือ่ใหบ้คุลากรใน
หน่วยงานใช้เวลาวา่งหนัมาเล่น
กีฬาและส่งเสริมความสามัคคี
ระหวา่งเทศบาลในเขตจังหวดั
นครสวรรค์

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหวา่ง
เทศบาล ในเขตจังหวดันครสวรรค์
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันมีความพงึ
พอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

บคุลากรในหน่วยงาน
ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์และเกิด
ความรัก ความสามัคคี

กองการ
ศึกษา

6 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชน และชมรมกีฬาในเขต
เทศบาลได้มีอุปกรณ์กีฬาไว้
ออกก าลังกาย

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหชุ้มชน 
๘ ชุมชน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ 
ความพงึพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี

กองการ
ศึกษา

ที่ โครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

7 โครงการพฒันาสู่ความ
เปน็เลิศทางด้านกีฬา

เพือ่พฒันาใหเ้ด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลเปน็นักกีฬาอาชีพ

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของเด็ก
และเยาวชนในเขต
เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์กองการ
ศึกษา

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟา้

เพือ่เพิม่ทักษะความรู้
และประสบการณ์ใหก้ิจกรรม
ศูนย์กีฬาเทศบาล

คณะกรรมการศูนย์กีฬา
เทศบาลต าบลตากฟา้

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 ของ
คณะกรรมการศูนย์
กีฬาเทศบาลเข้าร่วม
โครงการ

คณะกรรมการศูนย์
กีฬาเทศบาลได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์เพิม่ขึ้น

กองการ
ศึกษา

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กาย และเคร่ืองเล่นเด็ก (เสนอโดยชุมชน
บา้นเศรษฐกิจ)

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
และเคร่ืองเล่นเด็กใหชุ้มชนบา้นเศรษฐกิจ 
ติดต้ังบริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ฯ

180,000 180,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในชุมชน
มาออกก าลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการ
ศึกษา

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก าลังกาย และเคร่ืองเล่นเด็ก (เสนอ
โดยชุมชนพฒันา)

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ใหชุ้มชนพฒันา ติดต้ังบริเวณข้างอาคาร
อเนกประสงค์ ฯ

150,000 150,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในชุมชน
มาออกก าลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการ
ศึกษา

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก าลังกาย และเคร่ืองเล่นเด็ก (เสนอ
โดยชุมชนนภาเขตพฒันา)

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ใหชุ้มชนนภาเขตพฒันา ติดต้ังบริเวณหน้า
อาคารอเนกประสงค์ฯ

150,000 150,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในชุมชน
มาออกก าลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการ
ศึกษา

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก าลังกาย และเคร่ืองเล่นเด็ก (เสนอ
โดยชุมชนบา้นเขาหม)ี

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายให้
ชุมชนบา้นเขาหมี ติดต้ังบริเวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ฯ

150,000 150,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในชุมชน
มาออกก าลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการ
ศึกษา

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ออกก าลังกายบริเวณหมู่บา้นมั่นคงและวดั
ประชาสรรค์ (เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย1,2)

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายให้
ชุมชนเกษตรชัย 1,2

150,000 150,000 - - - ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนในชุมชน
มาออกก าลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองการ
ศึกษา

หนา้ที ่150



หนา้ที ่151

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

14 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมอันเปน็
ประโยชน์และแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง

จัดกิจกรรม
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชน  ที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

เด็กและเยาวชนรู้
หน้าที่รักชาติ ศาสนา
สถาบนัและกล้า
แสดงออก

กองการ
ศึกษา

15 โครงการจูงมือลูกหลาน
เข้าวดัฟงัธรรม

เพือ่เสริมสร้าง
ความสัมพนัธอ์ันดีใหก้ับสมาชิก
ในครอบครัว

จัดกิจกรรม
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก
และประชาชนที่ได้
เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างความ
สัมพนัธอ์ันดีใหก้ับ
สมาชิกในครอบครัว

กองการ
ศึกษา

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลัง
กาย บริเวณหลังศาลาประชาคมศาลเจ้า
เกษตรชัย (เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2)

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลมีอุปกรณ์ในการ
ออกก าลังกายอย่างเพยีงพอ

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
ใหก้ับชุมชนเกษตรชัย 1 และเกษตรชัย 2 
ติดต้ังบริเวณหลังศาลาประชาคมศาลเจ้า
เกษตรชัย

100,000 100,000 - - - ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี

กองการศึกษา

17 โครงการจัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประ-
สงค์ แบบเคล่ือนที่ ขนาด 15 นิ้ว ชุมชน
บา้นเศรษฐกิจ(เสนอโดยชุมชนบา้น
เศรษฐกิจ)

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเกิดความสามัคคีและ
หา่งไกล ยาเสพติด

จัดซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 
แบบเคล่ือนที่ ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 1 ชุด 
ใหก้ับชุมชนบา้นเศรษฐกิจเพือ่ใช้ส าหรับ
ออกก าลังกาย

- 10,000 - - - ประชาชนมีความ
พงึพอใจไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80%

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและเกิดความ
สามัคคี

กองการศึกษา



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
บริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวดั)
รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด

1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชน
 และประชาชนได้มาออกก าลัง
กาย หรือเล่นกีฬา ท าใหเ้กิด
ความสามัคคี
2. เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาสนามกีฬาใหไ้ด้
มาตรฐาน และประชาชนที่มา
ออกก าลังกายได้รับความ
ปลอดภยั

ส าหรับเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการบริหารสนามกีฬาที่ได้รับการถ่าย
โอน  ดังนี้

1) ค่าสาธารณูปโภค (สนาม
กีฬาขนาดกลาง)




170400




170400




170400

1. จ านวน 1 แหง่ 1. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มาออก
ก าลังกาย หรือเล่นกีฬา
 เกิดความสามัคคี

2) ค่าพฒันาบคุลากร 
(สนามละ 2 คน) คนละ 6,000 บาท

12,000 12,000 12,000 2. จ านวน
งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร

2. มีสนามกีฬากลางที่
ปลอดภยั ได้มาตรฐาน
 และสามารถ
ใหบ้ริการประชาชนใน
การออกก าลังกายได้
ทุกระดับ

3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
หนังสือส่ังการก าหนด
(เงินอุดหนุน)

- - - -

-18 กองการศึกษา

หนา้ที ่152



หนา้ที ่153

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง ภายในบริเวณชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้

1. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติที่ดี

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง ภายในบริเวณชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้ จ านวน 4 ชุด 
ติดต้ังรวม 4 จุด ดังนี้

- 400,000 - - - 1. ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติที่ดี
2. ประชาชนมีอุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟา้)

2. เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์
ในการออกก าลังกายอย่าง
เพยีงพอ

1. ชุมชนเศรษฐกิจ ติดต้ัง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนฯ 
จ านวน 1 ชุด

- 100,000 - - -

2. ชุมชนนภาเขตพฒันา ติดต้ัง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนฯ 
จ านวน 1 ชุด

100,000 - - -

3. ชุมชนเกษตรชัย 1 และ
เกษตรชัย 2 ติดต้ังบริเวณหมู่บา้นมั่นคง
เกษตรชัย และวดัประชาสรรค์       รวม
จ านวน 2 ชุด

200,000 - - -

1. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติที่ดี

100,000 100,000 100,000 1. ประชาชนในเขต
เทศบาล
มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติที่ดี

2. เพือ่ใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์
ในการออกก าลังกายอย่าง
เพยีงพอ และปลอดภยั

2. ประชาชนมีอุปกรณ์
ใน
การออกก าลังกายอย่าง
เพยีงพอ และปลอดภยั

กองการศึกษา20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลต าบลตากฟา้

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลต าบลตากฟา้ เพือ่ทดแทนของเดิม
ที่ช ารุด จัดซ้ือปลีะ 1 ชุด รวมจ านวน 2 ชุด

19 จ านวนเคร่ือง  ออก
ก าลังกายกลางแจ้ง
ที่เพิม่ขึ้น

กองการศึกษา

- - จ านวนเคร่ือง  ออก
ก าลังกายกลางแจ้ง  
        ที่เพิม่ขึ้น



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดี

1. เด็กและประชาชน
ในเขต
เทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติที่ดี

2. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ และปลอดภยั

2. เด็กและเยาวชนมี
อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น
 พร้อมติดต้ัง บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบล   ตากฟา้ (เสนอโดยชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้)

1. เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพและคุณภาพชีวติที่ดี

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดต้ัง
บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟา้ 
จ านวน 3 ชุด  ติดต้ัง 3 จุด ดังนี้

- 450,000 450,000 300,000 300,000 1. เด็กและประชาชน
ในเขต
เทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติที่ดี

2. เพือ่ส่งเสริมพฒันาการที่ดี
 และเสริมสร้างทักษะในการ
เรียนรู้

1. ชุมชนบา้นเศรษฐกิจ ติดต้ัง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนฯ 
จ านวน 1 ชุด

- -150,000 -150,000 -150,000 -150,000 2. เด็กมีพฒันาการที่ดี
 และ
มีทักษะในการเรียนรู้

3. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมี
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

2. ชุมชนนภาเขตพฒันา ติดต้ัง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนฯ 
จ านวน 1 ชุด

- -150,000 -150,000 - - 3. เด็กและเยาวชนมี
อุปกรณ์
ในการออกก าลังกาย
อย่างเพยีงพอ

3. ชุมชนถนนโค้งพฒันา ติดต้ัง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของชุมชนฯ
จ านวน 1 ชุด

- -150,000 -150,000 -150,000 -150,000

1,620,000 2,430,000 952,000 952,000 952,000

22 จ านวนเคร่ือง  เล่น
สนามส าหรับเด็กที่
ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น

กองการศึกษา

รวม

21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
เด็กเล่น พร้อมติดต้ัง ภายในบริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลต าบลตากฟา้

จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น
 พร้อมติดต้ัง ภายในบริเวณสนามกีฬา
เทศบาลต าบลตากฟา้ เพือ่ทดแทนของเดิม
ที่ช ารุด  จ านวน     1 ชุด

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนเคร่ือง  เล่น
สนามส าหรับเด็กที่
ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น

กองการศึกษา

หนา้ที ่154



 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพฒันาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงาน  งบกลาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เงินอุดหนุนส าหรับ
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

เพือ่สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ

มอบเงินช่วยเหลือเปน็ราย
เดือนใหก้ับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
 จ านวน 803 ราย

6,336,000 6,336,000 6,336,000 6,336,000 6,336,000 ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอรับเบีย้ได้รับ
เบีย้ยังชีพทุกคน และได้รับภายใน
วนัที่ระเบยีบกฎหมายก าหนด

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด
เทศบาล

2 เงินอุดหนุนส าหรับ
เบีย้ยังชีพคนพกิารหรือทุพพลภาพ

เพือ่เสริมสร้างสวสัดิ
การทางสังคมใหแ้ก่คนพกิาร
หรือทุพพลภาพ

มอบเงินช่วยเหลือเปน็
รายเดือนใหก้ับคนพกิารหรือ
ทุพพลภาพในเขตเทศบาลจ านวน 
156 ราย

1,497,600 1,497,600 1,497,600 1,497,600 1,497,600 คนพกิารหรือทุพพลภาพที่ยื่นค า
ขอรับเบีย้ได้รับเบีย้ยังชีพทุกคน
และได้รับภายในวนัที่ระเบยีบ
กฎหมายก าหนด

คนพกิารหรือทุพพลภาพ
ในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 เงินอุดหนุนส าหรับเบีย้
ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

เพือ่เสริมสร้าง
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้ปว่ย
เอดส์

มอบเงินช่วยเหลือเปน็รายได้
ใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ ในเขตเทศบาล
จ านวน 13 ราย

78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 ผู้ปว่ยเอดส์ที่ยื่นค าขอรับเบีย้ได้รับ
เบีย้ยังชีพทุกคนและได้รับภายใน
วนัที่ระเบยีบกฎหมายก าหนด

ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาลฯ มีคุณภาพชีวติที่
ดีขึ้น

ส านักปลัด
เทศบาล

4 เงินสมทบเข้าระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)

เพือ่ใหก้องทุนฯ 
สามารถมีงบประมาณเพยีงพอ
ในการดูแลด้านสุขภาพแก่
ประชาชน

จัดสรรงบประมาณใหก้องทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล
ตากฟา้ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของความพงึพอใจที่
ประชาชนได้รับประโยชน์ฯ

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพที่แข็งแรง
และลดภาวะเส่ียงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ

ส านักปลัด
เทศบาล

5 เงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน

เพือ่ใหก้องทุนฯ
 สามารถมีงบประมาณเพยีงพอ
ในการดูแลสวสัดิการประชาชน

จัดสรรงบประมาณใหก้องทุน
สวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลตาก
ฟา้ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของความพงึพอใจที่
ประชาชนได้รับประโยชน์ฯ

กองทุนมีงบประมาณ
ที่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินงานต่างๆ

ส านักปลัด
เทศบาล

8,171,600 8,221,600 8,221,600 8,221,600 8,221,600รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้บั

หน่วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

หนา้ที ่155



หนา้ที ่156

 แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
3. ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมสร้าง
การเรียนรู้อุบัติภัยทางน้ า

เพือ่ลดอันตรายความเส่ียงจาก
การจมน้ าของเด็กและเยาวชน
และเพือ่ให้เด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้วกีารช่วยเหลือตนเอง
และวธิกีารช่วยเหลือตนเองและ
วธิกีารใช้อุปกรณ์ได้

เด็กและเยาวชนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
ตากฟ้า จ านวน 83 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 95 ของ
กลุ่มเป้าหมาย เข้า
รับการอบรม

เด็กและเยาวชน 
สามารถเรียนรู้ 
วธิกีารช่วยเหลือ
ตนเองจากการ
จมน้ าได้

งานป้องกัน
,ส านักปลัด
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)



หนา้ที ่157

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญช์าวบ้าน
4. ยุทธศาสตร์ที4่  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น
4.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
งานพิธ ีและงานรัฐพิธี

เพื่อสนับสนุนการจดั
กิจกรรมงานพิธแีละงานรัฐพิธี
 ที่รัฐบาล หรือจงัหวดั หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ก าหนดจดัขึ้น 
เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว,
 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้พระบรม-
ราชินีนาถ และวนัส าคัญต่างๆ
 ที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของ
รัฐจดัขึ้น

จดักิจกรรมในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลตากฟ้า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80%

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

1 โครงการจดังานรัฐพิธี
และวนัส าคัญของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา
 และพระมหากษัตริย์ อ าเภอ
ตากฟ้า

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การด าเนินโครงการจดังานรัฐ
พิธ ีและวนัส าคัญของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
อ าเภอตากฟ้า

อุดหนุนงบประมาณให้ที่
ท าการปกครองอ าเภอตากฟ้า 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 70ของประชาชนเข้าร่วมงาน สถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูจาก
ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า

ส านัก
ปลัด

เทศบาลและ
อ าเภอตากฟ้า

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที ่4  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญช์าวบ้าน
4. ยุทธศาสตร์ที4่  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น
4.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหรือ
ปราชญช์าวบ้าน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนหรือปราชญ์
ชาวบ้าน

อบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในการอนุรักษ์สืบสาน
กิจกรรมของชุมชนหรือปราชญ์
ชาวบ้าน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่อบรมได้
สานต่อเจตนารมณ์อนุรักษ์ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
ปราชญช์าวบ้าน ได้รับการ
อนุรักษ์และสืบสานคงอยู่
สืบไป

กองการ
ศึกษา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
4.3 แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
1 โครงการจดังานวนัขึ้น

ปีใหม่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย

จดักิจกรรม
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80%

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย

กองการ
ศึกษา

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย

จดักิจกรรม
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80%

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย

กองการ
ศึกษา

3 โครงการจดังานประเพณี
แห่เทียนพรรษา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ จดักิจกรรมวฒันธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80%

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย

กองการ
ศึกษา

4 โครงการจดังานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม
ของไทย

จดักิจกรรม
จ านวน ๑ คร้ัง/ปี

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80%

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย

กองการ
ศึกษา

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000รวม

รวม

หนา้ที ่158



หนา้ที ่159

 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนบ้าน
เศรษฐกจิ (เสนอโดยชุมชนบ้านเศรษฐกจิ)

1. เพือ่สร้างความมั่นคงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. เพือ่ให้มีเคร่ืองช่วยอ านวย
ความสะดวกและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกนัการกอ่อาชญา-กรรม
และยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ บริเวณชุมชนบ้านเศรษฐกจิ 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 8 ชุด
2. โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
3. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย จ านวน 1 เคร่ือง
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 21 ช่อง จ านวน 1 ชุด
5. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 ชุด
6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด     1 KVA จ านวน 5 เคร่ือง
7. ตู้กนัน้ าส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ภายนอก จ านวน 4 ชุด 
8. วัสดุอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
9. ค่าแรงในการติดต้ัง

- 720,000 720,000 720,000 720,000 1. จ านวนกล้อง 
วงจรปิดเพิม่ขึ้น
2. ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ฯ

1. สร้างความมั่นคงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. มีเคร่ืองช่วยอ านวยความ
สะดวกและเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกนัการกอ่อาชญากรรมและ
    ยาเสพติด ฯลฯ      เป็นต้น

ส านักปลัด
เทศบาล

และฝ่ายป้องกนั
และรักษาความสงบ

2 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชน
ห้วยตะแคง (เสนอโดยชุมชน     ห้วยตะแคง)

เ1. เพือ่สร้างความมั่นคงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. เพือ่ให้มีเคร่ืองช่วยอ านวย
ความสะดวกและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกนัการกอ่อาชญา-กรรม
และยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ บริเวณชุมชนห้วยตะแคง 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 8 ชุด
2. โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
3. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย จ านวน 1 เคร่ือง
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 21 ช่อง จ านวน 1 ชุด
5. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง จ านวน 5 ชุด
6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด     1 KVA จ านวน 5 เคร่ือง
7. ตู้กนัน้ าส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ภายนอก จ านวน 5 ชุด 
8. วัสดุอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
9. ค่าแรงในการติดต้ัง

-       770,000       770,000       770,000       770,000 1. จ านวนกล้อง 
วงจรปิดเพิม่ขึ้น
2. ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ฯ

1. สร้างความมั่นคงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. มีเคร่ืองช่วยอ านวยความ
สะดวกและเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกนัการกอ่อาชญากรรมและ
    ยาเสพติด ฯลฯ      เป็นต้น

ส านักปลัด
เทศบาล

และฝ่ายป้องกนั
และรักษาความสงบ

3 โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด (CCTV) หมู่บ้านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา (เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2)

เพือ่ป้องกนัและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้อง
วงจรปิด บริเวณถนน ซอยตามจุดเส่ียงในหมู่บ้านมั่นคงเกษตร
ชัยพัฒนา

1,000,000 1,000,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

จ านวนอบุัติเหตุและ
อาชญากรรมลดลง
และประชาชนอยู่ในสังคมอยา่ง
เป็นสุข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

งบประมาณและทีผ่่านมา

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ



 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 โครงการติดต้ังเพิม่
เติมกล้องวงจรปิด (CCTV) ชุมชนเกษตรชัย 
1 (เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 1)

เพือ่ป้องกนัและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จัดซ้ือพร้อมติดต้ังกล้อง
วงจรปิดเพิม่เติม บริเวณซอยเหล็กกล้า 1 และซอยเหล็กกล้า 2

200,000 200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

จ านวนอบุัติเหตุและ
อาชญากรรมลดลง
และประชาชนอยู่ในสังคมอยา่ง
เป็นสุข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

5 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

เพือ่ให้ความรู้ความเขา้
ใจและสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
ชุมชนการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม/กจิกรรมให้ความรู้แกผู้่น าชุมชนและอาสาสมัคร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ  
ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ประชาชนตระหนักถงึ
พิษภัยของยาเสพติด และลด
การแพร่ระบายของยาเสพติด

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

6 โครงการขบัขี่ปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร

เพือ่ป้องกนัและลด
ปัญหาอบุัติเหตุด้านการจราจร

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟ้าจ านวน 100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ  
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการฝึกอบรม

ประชาชนสามารถ
รู้ความเขา้ใจและมีวินัยในการ
รักษา   กฎจราจรมากขึ้น

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

7 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิดแบบคงที่
 (CCTV) ชุมชนนภาเขตพัฒนา

เพือ่ป้องกนัและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จัดซ้ือกล้องวงจรปิด จ านวน
16 ชุด เคร่ืองบันทึกภาพและอปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง พร้อมติดต้ัง
ที่ชุมชนนภาเขต
พัฒนาเพือ่ทดแทนของเดิม

      200,000       200,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

จ านวนอบุัติเหตุและ
อาชญากรรมลดลง และ
ประชาชนอยู่ในสังคมอยา่งเป็น
สุข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

8 โครงการปรับปรุงระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

เพือ่ป้องกนัและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

จัดซ้ือ/ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เคร่ืองบันทึกภาพและ/
หรืออปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
ที่ช ารุด พร้อมติดต้ังภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้าเพือ่
ทดแทนของเดิม

      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

จ านวนอบุัติเหตุ
และอาชญากรรมลดลง และ
ประชาชนอยู่ในสังคมอยา่งเป็น
สุข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

9 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด
แบบคงที่ (CCTV) ชุมชนพัฒนา(เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา)

เพือ่ป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน

โครงการติดต้ังระบบกล้อง
วงจรปิดแบบคงที่ (CCTV) ชุมชนพัฒนา

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

จ านวนอาชญากรรมลดลง
 และประชาชนอยู่ในสังคมอยา่ง
เป็นสุข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

หนา้ที ่160



หนา้ที ่161

 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

10 โครงการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชน
ถนนโค้งพัฒนา (เสนอโดยชุมชนถนนโค้ง
พัฒนา)

1. เพือ่สร้างความมั่นคงใน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. เพือ่ให้มีเคร่ืองช่วยอ านวย
ความสะดวกและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกนัการกอ่อาชญา-กรรม
และยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น
3. เพือ่ทดแทนของเดิมที่ช ารุด

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  แบบมุมมองคงที่ 
บริเวณชุมชนถนนโค้งพัฒนา ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 8 ชุด
2. โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
3. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย จ านวน 1 เคร่ือง
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 21 ช่อง จ านวน 1 ชุด
5. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง จ านวน 4 ชุด
6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด     1 KVA จ านวน 5 เคร่ือง
7. ตู้กนัน้ าส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ภายนอก จ านวน 4 ชุด 
8. วัสดุอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
9. ค่าแรงในการติดต้ัง

- 690,000 690,000 690,000 690,000 1. จ านวนกล้อง 
วงจรปิดเพิม่ขึ้น
2. ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ฯ

1. สร้างความมั่นคง
ในด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. มีเคร่ืองช่วยอ านวยความ
สะดวกและเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกนัการกอ่อาชญากรรมและ
    ยาเสพติด ฯลฯ      เป็นต้น

ส านักปลัด
เทศบาล

และฝ่ายป้องกนั
และรักษาความสงบ

11 โครงการปรับปรุงและติดต้ังเพิม่
เติมระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
แบบมุมมองคงที่ ชุมชนเกษตรชัย 1 และ
เกษตรชัย 2 รวมถงึบริเวณพืน้ที่ในเขต
เทศบาลต าบลตากฟ้า

1. เพือ่สร้างความมั่นคงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. เพือ่ให้มีเคร่ืองช่วยอ านวย
ความสะดวกและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกนัการกอ่อาชญา-กรรม
และยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง และติดต้ังเพิม่เติมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ บริเวณชุมชนเกษตรชัย 1 และ
เกษตรชัย 2 รวมถงึบริเวณพืน้ที่ในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 
ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 9 ชุด
2. โทรทัศน์ แอล อ ีดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
3. อปุกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือขา่ย จ านวน 1 เคร่ือง
4. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 21 ช่อง จ านวน 1 ชุด
5. อปุกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 8 ช่อง จ านวน 6 ชุด
6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด     1 KVA จ านวน 6 เคร่ือง
7. ตู้กนัน้ าส าหรับจัดเกบ็อปุกรณ์ภายนอก จ านวน 6 ชุด 
8. วัสดุอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
9. ค่าแรงในการติดต้ัง

- 950,000 950,000 950,000 950,000 1. จ านวนกล้อง 
วงจรปิดเพิม่ขึ้น
2. ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ฯ

1. สร้างความมั่นคงในด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่พักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ
2. มีเคร่ืองช่วยอ านวยความ
สะดวกและเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกนัการกอ่อาชญากรรมและ
    ยาเสพติด ฯลฯ      เป็นต้น

ส านักปลัด
เทศบาล

และฝ่ายป้องกนั
และรักษาความสงบ

1,680,000 5,810,000 4,410,000 4,410,000 4,410,000รวม



 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

5.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการตรวจเยี่ยม
และแนะน าการใช้กระแสไฟฟ้าในครัวเรือน
ให้ปลอดภัย

เพือ่ป้องกนัการเกดิเหตุ
อคัคีภัยจากการใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน และเพือ่ให้ประชาชน
มีการป้องกนัมากขึ้น

ตรวจเยี่ยมและแนะน าครัว
เรือนในชุมชนนภาเขตพัฒนา, ชุมชนเกษตรชัย 1 และ 2

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนอบุัติภัยที่
เกดิขึ้นเป็นศูนย์

ประชาชนมีความรู้และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

งานป้องกนั,
ส านักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมสร้าง
เครือขา่ยด้านการป้องกนัและระงับอคัคีภัย
ให้กบัชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

เพือ่สร้างเครือขา่ยด้าน
การป้องกนัและระงับอคัคีภัยใน
เขตชุมชน

จัดฝึกอบรมให้ประชาชน
ในชุมชน และ อปพร. ทั้ง 8 ชุมชน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ผ่านการฝึกอบรม

ชุมชนเกดิความเขม้
แขง็และเรียนรู้เขา้ใจถงึผลเสีย
ของการเกดิสาธารณภัย

งาน
ป้องกนั,
ส านัก
ปลัดฯ

3 โครงการจัดท าแผนและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่เตรียมความพร้อม
ในการป้องกนัภัยต่างๆ ในเขต
เทศบาล โดยปฏิบัติงานใน
รูปแบบการบูรณาการร่วมกนั

จัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนแบบบูรณาการร่วมกนั
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
เจ้าหน้าที่ป้องกนัฯ
 ได้เขา้ร่วมโครงการ

เจ้าหน้าที่ป้องกนัฯ
 สามารถปฏิบัติงานทั้งเชิงรุก
และเชิงรับได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

งาน
ป้องกนั,

ส านักปลัดฯ

4 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์
จราจร และอปุกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
เบือ้งต้น

เพือ่เตรียมพร้อมรอง
รับอบุัติเหตุ และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบือ้งต้นได้

จัดซ้ือกรวยยาง 
และอปุกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบือ้งต้น บริเวณชุมชนเกษตร
ชัย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

ผู้ประสบเหตุได้รับ
การช่วยเหลืออยา่งทันท่วงที

งานป้องกนั
,ส านักปลัดฯ

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

เพือ่ให้มีอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพล-เรือนมีความรู้
 ทักษะและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อยา่งถกูต้อง

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ 
อปพร.ที่เขา้ร่วม
โครงการผ่านการ
ฝึกอบรม

เกดิความเขม้แขง็
ของชุมชนด้านการเฝ้าระวังสา
ธารณภัย โดยอาศัยสมาชิก    
อปพร.ในชุมชนตนเอง

งานป้องกนั,
ส านักปลัดฯ

6 โครงการจัดต้ังศูนยป์ฏิบัติงานยอ่นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยเกษตรชัย

เพือ่ป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่า
ที่ดินรายปี ค่าปรับปรุง
ต่อเติม สถานที่ และการ
ด าเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัโครงการ

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ฯ

ประชาชนได้รับการบริการ
อยา่งทันท่วงทีท าให้ไม่เกดิการ
สูญเสีย

งานป้องกนั,
ส านักปลัดฯ

420,000 420,000 270,000 270,000 270,000

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวัดนครสวรรค์

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หนา้ที ่163



หนา้ที ่164

 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

5.2 แผนงาน  การศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการติดต้ัง และปรับปรุงระบบ
กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ
มุมมองคงที่ บริเวณศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า

เพือ่ป้องกนัและรักษาความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
ทั้งกบันักเรียน, บุคลากร 
ผู้ปกครองและทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา รวมถงึเพือ่เป็น
เคร่ืองมือในการบริหาร
สถานศึกษา เพือ่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ บริเวณศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า เพิม่เติม พร้อมปรับปรุง
อปุกรณ์ที่ช ารุด หรืออปุกรณ์สนับสนุนที่รองรับกบัระบบเดิม
ให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 8 ชุด
2. วัสดุอปุกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
3. ค่าแรงในการติดต้ัง

- 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จ านวนกล้อง 
วงจรปิดเพิม่ขึ้น
2. ร้อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์

สถานศึกษามีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ทั้งกบั
นักเรียน, บุคลากร และ
ผู้ปกครอง รวมถงึเป็นเคร่ืองมือ
ในการบริหารสถานศึกษา เพือ่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา

- 100,000 100,000 100,000 100,000
5.3 แผนงาน  งบกลาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจัดการจราจร เพือ่ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน
 รวมถงึเพือ่ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน

1) จัดหาและติดต้ังเคร่ือง
หมายจราจรประเภทบังคับและประเภทเตือน, ติดต้ังป้าย
สัญญาณจราจรตามถนนและแยกต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
2) แผงกั้นการจราจรขนาด
สูง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร
จ านวน 10 อนัๆ ละ 1,200 บาท
3) จัดซ้ือป้ายสัญลักษณ์
สัญญาณการหยดุตรวจพร้อมไซเรน จ านวน 1 ชุด
4) กล่องไซเรน ชนิด LED 
พร้อมอปุกรณ์ล าโพงเสียง จ านวน 1 ชุด

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนอบุัติเหตุ ที่
เกดิขึ้นเป็นศูนย์

ลดปัญหาการเกดิ
อบุัติเหตุบนท้องถิ่น และ
ประชาชนท าผิดกฎจราจรน้อยลง

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จงัหวัดนครสวรรค์

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

รวม

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการรักน้ า รักป่า
รักษาแผ่นดิน

เพือ่น้อมน าหลักการ
ทรงงานด้านการ
อนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรมโดยการปลูก
ต้นไม้ และดูแลพืน้ที่ป่า

ปลูกต้นไม้ในพืน้ที่สาธารณะ
 ปีละ 100 ต้น/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 5 ที่
เพิม่ ขึ้นของ
พืน้ที่ป่า

ประชาชนเกิดจติ
ส านึกรักธรรมชาติและ
ร่วมกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

ส านักปลัด
เทศบาล

2 โครงการอนุรักษ์พันธ-ุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ

เพือ่สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

จดักิจกรรมส่งเสริมในการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชที่มี
โอกาสสูญพันธุ์  ฟืน้ฟู
บ ารุงรักษา  ขยายพันธุ์
เพิม่ขึ้น จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนพันธุ์
พืชที่ได้รับ
การอนุรักษ์

สามารถอนุรักษ์และ
สร้างจติส านึกใน
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ในเขตพืน้เมืองได้

ส านักปลัด
เทศบาล

3 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
สวนสาธารณะ
 “สวนตากฟ้าพาร่ืนรมย”์(เสนอ
โดยชุมชนถนนโค้งพัฒนา)

เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่
สาธารณะ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในจดักิจกรรม
นันทนาการและสร้าง
จติส านึกในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมที่ดีใน
ชุมชน

1 ท าลานออกก าลังกาย
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย
2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
พร้อมติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ
 1,250 เมตร
3 จดัท าป้ายบอกสถานที่
4 จดัท าสวนหยอ่มพร้อม
ระบบน้ า
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีจติส านึก
รักส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนของตน และมี
พืน้ที่สาธารณะมีความ
ร่มร่ืน

ส านักปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

หนา้ที ่165



หนา้ที ่166

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6. ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าส านักงานเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

เพือ่ความสวยงามและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าส านักงานเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
สวนสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

บริเวณหน้าส านักงาน
มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส านักปลัด
เทศบาล

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าส านักงานเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

เพือ่ความสวยงามและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าส านักงานเทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
สวนสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

บริเวณหน้าส านักงาน
มีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาล

670,000 670,000 670,000 670,000 670,000รวม



 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6. ยทุธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6.2 แผนงาน  สาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการศึกษาวจิยัแนวทางการ
บ าบดัน้ าเสียบริเวณโรงฆา่สัตว์

เพือ่ศึกษาวจิยัแนว
ทางการบ าบดัน้ าเสีย
จากโรงฆา่สัตว์

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการ
ศึกษาวจิยัแนวทางการ
บ าบดัน้าเสียบริเวณรงฆา่
สัตว์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
แนวทางการ
บ าบดัน้ าเสีย
จากโรงฆา่สัตว์

ท าใหท้ราบแนวทางใน
การบ าบดัน้ าเสียจาก
โรงฆา่สัตว์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการปรับปรุงบอ่พกัรับน้ า
เสียบริเวณโรงฆา่สัตว์

เพือ่การปรับปรุง
คุณภาพของน้ าทิ้งใหม้ี
มาตรฐานน้ าทิ้ง ตาม
ประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการบอ่พกั
รับน้าเสียบริเวณโรงฆา่สัตว์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แหง่ เทศบาลฯ มีระบบ
บ าบดัน้ าเสียอยา่งมี
ประสิทธภิาพและไม่
ท าลายส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการจดัต้ังศูนยผ์ลิตปุย๋หมัก
จากเศษอาหารและวชัพชื

เพือ่ลดปริมาณเศษ
อาหารและวชัพชืเหลือ
ทิ้ง ใหส้ามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการจดัต้ัง
ศูนยผ์ลิตปุย๋หมัก จากเศษ
อาหารและวชัพชื

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ เทศบาลฯ สามารถน า
ผลผลิต
ที่ได้จากการการ
ด าเนินการมาใช้
ประโยชน์ได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

550,000 550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หนา้ที ่167



หนา้ที ่168

 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6. ยทุธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
 6.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณวงเวยีน หอฬิกาเทศบาล
ต าบลตากฟา้ (เสนอโดยชุมชน
นภาเขตพฒันา)

เพือ่ความสวยงามและ
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
หอนาฬิกา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
สวนสาธารณะ
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง

บริเวณหน้าวงเวยีน
หอนาฬิกามีความ
สวยงามและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง

2 โครงการบริหารจดัการ
ขยะในชุมชนเขตเทศบาล

เพือ่เสริมสร้างองค์ความ
รู้ใหก้บัประชาชนในการ
บริหารจดัการขยะและ
สามารถลดปริมาณขยะ
จากแหล่งชุมชนได้

จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ใหก้บัแกนน าชุมชนและ
ประชาชนในชุมชน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 5 
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง

ประชาชนสามารถน า
องค์ความรู้มา
ประยกุต์ใช้ในครัวเรือน
 และสามารถลด
ปริมาณขยะในชุมชนได้

กอง
สาธารณ

สุขและส่ิงแวด
ล้อม

3 โครงการชาวตากฟา้ร่วม
มือร่วมใจ ลดการใช้ถงุพลาสติก

เพือ่จดักจิกรรมรณรงค์
ปลุกจติส านึกให้
ประชาชนลดการใช้
ถงุพลาสติก

จดักจิกรรมรณรงค์ฯ
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 5 
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง

ประชาชนเกดิความ
ตระหนักในการ
อนุรักษส์ภาพแวด-
ล้อมในชุมชน และ
สามารถลดปริมาณ
ขยะในชุมชนได้

กอง
สาธารณ
สุขและ
ส่ิงแวด
ล้อม

4 โครงการจดัซ้ือถงัขยะพร้อมจดัท า
ปา้ยหา้มทิ้งขยะบริเวณริมถนนใน
เขตเทศบาล

เพือ่จดัใหม้ีภาชนะ
รองรับขยะ
มูลฝอย และมีความ
สวยงามเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

จดัซ้ือถงัขยะ ขนาด 40 ลิตร
พร้อมจดัท าปา้ยหา้มทิ้ง
ขยะบริเวณริมถนนในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 500 ใบ

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ 5 
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง

ในเขตเทศบาลมีที่
รองรับขยะมูลฝอยที่
เพยีงพอ และมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม

กอง
สาธารณ
สุขและ
ส่ิงแวด
ล้อม

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่6  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
6. ยทุธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
 6.3 แผนงาน  เคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองผลิต
ปุย๋หมัก และอปุกรณ์ครบชุดใน
การผลิตปุย๋หมักของเทศบาล

เพือ่ลดปริมาณขยะที่มี
ปริมาณเพิม่ขึน้และ
ผลิตปุย๋หมักใช้ใน
การเกษตร

จดัซ้ือเคร่ืองผลิตปุย๋หมัก
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด
จ านวน 1 ชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 15 
ของปริมาณ
ขยะที่เทศบาล
สามารถก าจดั
ได้เอง

เทศบาลฯ มีระบบ
การบริหารจดัขยะได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
และเปน็มิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณ
สุขและ
ส่ิงแวด
ล้อม

905,000 905,000 905,000 905,000 905,000รวม

หนา้ที ่169



หนา้ที ่170

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการเทศบาล
เคล่ือนที่พบประชาชน

เพือ่จดักิจกรรมและน า
งานบริการของเทศบาล
ออกให้บริการกับ
ประชาชนในเชิงรุก 
และรับเร่ืองร้องเรียน
เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนใน
เขตเทศบาล

ออกหน่วยบริการเคล่ือนที่
เพือ่บริการประชาชน รวม
 8 ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง/ปี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
  ไม่น้อยกวา่  
   ร้อยละ 
80%

ประชาชนได้รับการ
บริการจากเทศบาล
ทุกชุมชนอยา่งทั่วถึง 
และปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้รับการ
แก้ไข

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

2 โครงการจดัการเลือกต้ัง
ผู้บริหารท้องถิ่น และหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินงานจดัการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นของเทศบาล

จดัการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นของเทศบาลฯ 
กรณีหมดวาระ หรือแทน
ต าแหน่งที่วา่งลง

80,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 75 
ของประชาชน
ในเขตมาใช้
สิทธเิลือกต้ัง

มีผู้มาใช้สิทธเิลือกต้ัง
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และการ
เลือกต้ังเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนยป์รองดองสมานฉันท์ เพือ่
การปฏิรูประดับท้องถิ่น

เพือ่ให้ประชาชนที่มี
ความคิดเห็นแตกต่าง
กัน หันมาปรับทัศนคติ 
เกิดความเข้าใจกัน และ
ร่วมกันท างานเพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ

จดักิจกรรมปรองดองสมาน
ฉันท์ฯ ตามนโยบายรัฐบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนที่มีความคิด
เห็นแตกต่างกัน
สามารถปรับความ
เข้าใจ และร่วมกัน
ท างานเพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติต่อไป

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

4 โครงการจดังานวนั
เทศบาล

เพือ่ส่งเสริมให้เห็นความ
ส าคัญของวนัเทศบาล 
และเพือ่กระชับ
ความสัมพันธร์ะหวา่ง
เทศบาลกับประชาชน

จดักิจกรรมสาธารณกุศล
เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม
และยกยอ่งชมเชยผู้ท า
ประโยชน์ให้กับเทศบาล
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
  ไม่น้อยกวา่  
   ร้อยละ 
80%

เจา้หน้าที่เทศบาลเกิด
จติส านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความวริิยะ
อุตสาหะ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

5 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธปิไตย กฎหมาย
 และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพือ่อบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับประชาธปิไตย 
กฎหมาย และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 80 คน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการและ
ผ่านการอบรม

ประชาชนได้รับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนเอง 
เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

6 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสัมพันธบ์ริเวณหน้าส านัก
เทศบาลต าบลตากฟ้า

เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารและการด าเนิน
กิจกรรมของเทศบาล
ต าบลตากฟ้าให้
ประชาชนได้รับทราบ

จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้าส านักงาน
เทศบาลฯ จ านวน 1 ป้าย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ  ไม่
น้อยกวา่     
ร้อยละ 80%

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการ
ด าเนินกิจกรรมของ
เทศบาลฯ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

7 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

เพือ่ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

ประสานงานจา้งหน่วยงาน
สถาบันภายนอกที่เป็น
กลางมาด าเนินการส ารวจ 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ  ไม่
น้อยกวา่     
ร้อยละ 80%

เทศบาลได้รับทราบ
ผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

หนา้ที ่171



หนา้ที ่172

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

8 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจา้ง

เพือ่ส่งเสริมความมี
ระเบียบวนิัย คุณธรรม
จริยธรรม และความ
สามัคคีให้กับบุคลากร
เทศบาลต าบลตากฟ้า 
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลฯ ทุกคน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ระเบียบวนิัย มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความสามัคคีใน
หน่วยงาน

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

9 โครงการพัฒนากิจกรรม
 5ส

เพือ่อ านวยความสะดวก
ในด้านบริการประชาชน
 และการด าเนินงานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

จดักิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
ได้รับความพึง
พอใจ  ไม่
น้อยกวา่     
ร้อยละ 80%

ส านักงานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
สามารถให้บริการกับ
ประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

10 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้บุคลากรเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลฯ 
ตามหลักสูตรที่สถาบัน
ก าหนดจดัให้มีขึ้น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของสายงานที่
เข้ารับการ
อบรม

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ "เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา" 
กระบวนการให้บริการ
ประชาชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

11 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

จดัอบรมพัฒนาความรู้
ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล
 สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลฯ ทุกคน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม

บุคลากรสามารถน า
ความรู้ และ
ประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงานมา
ประยกุต์ใช้ในการ
ท างานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

จดัการปฐมนิเทศ ดังนี้
1) พนักงานที่ได้รับการ
บรรจใุหม่/โอน/ยา้ย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

๒) ลูกจา้งชั่วคราวที่ได้รับ
การจา้งใหม่ก่อนปฏิบัติ
หน้าที่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสาร

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถใน
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลฯ ทุกคน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการและ
ผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจและ
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสารได้

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

พนักงานเทศบาลบรรจุ
ใหม่ และลูกจา้งที่จดั
จา้งใหม่ ได้รับทราบ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่
ความผิดชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

12 โครงการปฐมนิเทศ เพือ่ให้พนักงานเทศบาล
และลูกจา้งที่เข้าใหม่ได้
รับทราบแนวทางใน
การปฏิบัติงานต าแหน่ง
หน้าที่ ความบผิดชอบ 
ตลอดจนภารกิจ แนว
ทางการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

พนักงาน
เทศบาล 
บรรจใุหม่ 
และลูกจา้งที่
จดัจา้งใหม่ทุก
คน ได้รับการ
ปฐมนิเทศ

หนา้ที ่173



หนา้ที ่174

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

14 โครงการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ และมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลฯ ทุกคน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
โครงการและ
ผ่านการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความเข้าใจและ
สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานได้

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

15 โครงการแลกเปล่ียน
ความรู้ของบุคลากรในองค์กร

เพือ่สร้างวฒันธรรมเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจา้ง และ
พนักงานจา้งที่เกี่ยวข้องของ
เทศบาลฯ ทุกคน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90 
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม

บุคลากรสามารถน า
ความรู้ และ
ประสบการณ์ต่างๆ 
มาถ่ายทอด 
ประยกุต์ใช้ในการ
ท างานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

16 โครงการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
โบนัส)

เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้กับพนักงานใน
หน่วยงาน

จา่ยเป็นค่าตอบแทนฯ
ให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจา้ง
 และพนักงานจา้งตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 75 
ของคะแนน
การประเมิน

พนักงานฯ 
มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน

ส านัก
ปลัด

เทศบาล



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

17 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม

เพือ่รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
ได้อยา่งแท้จริงและ
ส่งเสริมให้ประชาชน
เห็นความส าคัญในการ
จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนประชาคมระดับ
ต าบล หรือประชาคมเมือง 
จดัประชุมพิจารณาร่าง
แผนฯคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง รวม 10 คร้ัง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นไป
ตามสัดส่วนที่
กระทรวง
มหาด ไทย
ก าหนด

เทศบาลฯ มีข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนสามารถ
น ามาวเิคราะห์ในการ
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น
 ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
 และสามารถสนองตอบ
ความต้องการของ
ประชาชนได้

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

18 โครงการจดัท าวารสาร เพือ่เผยแพร่ประชา
สัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า 
ให้ประชาชนได้รับทราบ

จดัจา้งพิมพ์วารสาร
ประชาสัมพันธข์้อมูล 
ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
 ของเทศบาลต าบลตากฟ้า
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของจ านวน
วารสารที่ส่งไป
ได้รับการตอบ
รับกลับมา

ประชาชน และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลฯอยา่งทั่วถึง

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

หนา้ที ่175



หนา้ที ่176

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

19 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

เพือ่ให้มีฐานข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น ปรับปรุงเป็น
ปัจจบุัน ทันสมัย และ
ครอบคลุมทุกพืน้ที่ใน
เขตเทศบาลต าบล ตาก
ฟ้า

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์นของ
เทศบาลต าบลตากฟ้าให้
ถูกต้อง เป็นปัจจบุัน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของข้อมูลมี
ความถูกต้อง 
เป็นปัจจบุัน

เทศบาลฯ มีระบบ
ข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนถูกต้อง 
ทันสมัย เป็นปัจจบุัน 
และเพิม่ประสิทธภิาพ
การจดัเก็บรายได้
ให้กับหน่วยงาน

กองคลัง

20 โครงการออกหน่วย
บริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟ้า

เพือ่ออกหน่วยเคล่ือนที่
ให้บริการประชาชน 
ส าหรับการจดัเก็บภาษี
ในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟ้า

ออกหน่วยเคล่ือนที่จดัเก็บ
ภาษี
แก่ผู้ประกอบการร้านค้า
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟ้า 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของรายได้ที่
จดัเก็บได้จาก
ผู้ประกอบ-
การร้านค้า

เทศบาลฯ มีรายได้เพิม่
ขึ้น และการจดัเก็บ
ภาษีมีประสิทธภิาพ

กองคลัง

21 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

เพือ่ให้ผู้บริหาร และ
สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลตาก
ฟ้า เพิม่พูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวง
 มหาดไทยวา่ด้วย 
ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น

ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
รวม 16 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ 
มีความรู้เข้าใจ
เพิม่ขึ้นใน
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องไม่
น้อยกวา่     
ร้อยละ 90%

ประชาชนได้รับการ
บริการ
จากเทศบาลทุกชุมชน
อยา่งทั่วถึง และ
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้รับ
การแก้ไข

ส านักปลัดเทศบาล



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

22 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์
 สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
วฒันธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต

เพือ่ปรับเปล่ียนฐาน
ความคิด
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลตากฟา้ ให้มีจิต
สาธารณะและเห็น
ประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้งของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า

- - - - - ระดับความรู้ 
ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกวา่    
ร้อยละ 75

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจา้งประจ า
 และพนักงานจา้งของ
เทศบาลต าบล     
ตากฟ้า ได้รับการ
พัฒนาจติใจ และ
พนักงานตนเองให้มี
จติสาธารณะ

ส านักปลัดเทศบาล

23 โครงการสมุดความดีพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจา้ง

เพือ่เป็นช่องทางในการ
ส่ือสาร
ระหวา่งหัวหน้างาน 
ปลัดเทศบาล และ
พนักงานจา้ง

พนักงานเทศบาล และ
พนักงาน
จา้ง เทศบาลต าบลตากฟ้า

- - - - - พน้กงาน
เทศบาล และ
พนักงานจา้ง 
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

มีการติดตามผลงาน
ให้ทราบ
ผลการท างานเมื่อเกิด
ปัญหาสามารถ   แก้ไข
ได้

ส านักปลัดเทศบาล

24 โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เพือ่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
 บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจา้ง ของเทศบาล
ต าบลตากฟ้า - - - - -

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
การ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 70

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากร
ขององค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
หลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม

ส านักปลัดเทศบาล

หนา้ที ่177



หนา้ที ่178

 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

25 โครงการปรับปรุงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
การ
บริการได้อยา่งสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

- - - - -

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
การ
ปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 70

ประชาชนได้รับการ
บริการ
ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง

ส านักปลัดเทศบาล

26 โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี

เพือ่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
และผลการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจวา่
บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย

ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
 จ านวน 6 กอง 1 ฝ่าย

- - - - -

มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุม
ภายในตามที่ 
คตง. ก าหนด

สามารถพิสูจน์ความ
ถูกต้อง
 ความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล ฯลฯ ของหน่วย
รับตรวจ

ส านักปลัดเทศบาล

27 โครงการศูนยข์้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอตากฟ้า

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารจดัการศูนย์
ข้อมูลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอตาก
ฟ้า

อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์
 อปท.อ าเภอตากฟ้า
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของการ
ประเมินที่
หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์ฯ

การบูรณาการระหวา่ง
หน่วยงาน อปท.มี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

ส านักปลัด
เทศบาล

และท้องถิ่นอ าเภอ
ตากฟ้า



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเข้มแข็ง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งธรรมาภิบาลและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

28 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตากฟ้า

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอตากฟ้า

อุดหนุนงบประมาณให้
ศูนยป์ฏิบัติการร่วมฯ
อ าเภอตากฟ้า
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 95 
ของความพึง
พอใจจาก
ประชาชนที่
ได้รับการ
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด
เทศบาลและศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯ

อ าเภอ
ตากฟ้า

1,680,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000รวม
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 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี
7. ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
7.2 แผนงาน  แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการอบรมครูและ
บคุลากรทางการศึกษา และทัศน
ศึกษาดูงานของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟา้

เพือ่ส่งเสริมและพฒันา
ความรู้ และทักษะ
ประสบการณ์ในด้านการ
เรียนการสอนของ
บคุลากรทางการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

คณะผู้บริหาร พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจา้ง และ
เจา้หน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เขา้ร่วม
โครงการและ
ผ่านการ
ทดสอบ

บคุลากรทางการศึกษา
ของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้
มีความรู้ และทักษะ
ประสบการณ์ในการ
เรียนการสอนเพิม่ขึน้

กองการ
ศึกษา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
7.4 แผนงาน  งบกลาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ทุนการศึกษาส าหรับ
ครูผู้ดูแลเด็ก

เพือ่ใหก้ารจดัสรรงบ
ประมาณเปน็ไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่

ครูผู้ดูแลเด็ก สังกดั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของครูผู้ดูแล
เด็กจบ
การศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

บคุลากรทางการศึกษา
ของเทศบาลฯ ได้รับ
การพฒันาศักยภาพ
ทางด้านการศึกษาได้
อยา่งเหมาะสม และ
เกดิประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัด

เทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รวม
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 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี
7. ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
7.3 แผนงาน  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจดัเวทีประชาคม เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการ
เสนอปญัหา และความ
ต้องการ ตลอดจนเสนอ
แนวทางแกไ้ขปญัหาใน
การพฒันาท้องถิน่
ร่วมกบัเทศบาลฯ

จดัประชุมประชาคมเปน็
ประจ าทุกเดือน ทุกชุมชน 
จ านวน 8 ชุมชน

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
เขา้ร่วมการ
ประชาคม

ทุกเดือน เทศบาลฯ
จะได้รับทราบ ปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน และ
สามารถแกไ้ขปญัหาได้
ตรงกบัความต้องการ
ของประชาชน

กองการ
ศึกษา

2 โครงการจดัท าแผนชุมชน เพือ่ใหแ้กนน าชุมชนและ
ประชาชนแต่ละชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัแนวทางและ
วธิกีารจดัท าแผนชุมชน
 ตลอดจนใช้เปน็กรอบ
แนวทางในการพฒันา
ชุมชนของตนเอง

จดัประชุมประชาคมในการ
จดัท าแผนชุมชน
จ านวน 8 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ที่เขา้ร่วมการ
จดัท าแผน
ชุมชน

ชุมชนแต่ละชุมชนมี
แผนชุมชนในการ
พฒันาชุมชนของ
ตนเอง รวมถงึเทศบาล
ฯ ได้น าปญัหาความ
ต้องการของชุมชนมา
บรรจไุวใ้นแผนพฒันา
ท้องถิน่

กองการ
ศึกษา

3 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน

เพือ่เพิม่ทักษะความรู้
และ
ประสบการณ์ใหก้บั
คณะกรรมการชุมชน

คณะกรรมการชุมชน
จ านวน 150 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชนเขา้ร่วม
โครงการ

คณะกรรมการชุมชนได้
รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เขา้รับการอบรม

กองการ
ศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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 แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสังคมเขม้แขง็
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี
7. ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี
7.3 แผนงาน  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตวัชีว้ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการส ารวจและจดั
เกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานในเขตเมือง

เพือ่ใช้เปน็เคร่ืองมือใน
การ
ประเมินผลการพฒันา
คุณภาพชีวติของ
ประชาชน

จดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐานของ
ครัวเรือนในเขตเมือง 
จ านวน 8 ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของขอ้มูลที่
จดัเกบ็ได้จา
กลุ่มเปา้หมาย

มีขอ้มูลพืน้ฐานที่เปน็
ปจัจบุนั เพือ่ใช้ในการ
วางแผนการพฒันา 
ก าหนดนโยบาย
แนวทางปฏบิติั 
ติดตามประเมินผลใน
การพฒันาท้องถิน่

กองการ
ศึกษา

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000รวม



 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟ้า] หนา้ ๑๘๒ 
 

 



 แบบ ผ.02/1

๑.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาอ าเภอ อ าเภอตากฟ้าจังหวดันครสวรรค์

เพื่อจัดสร้างสนามกีฬา
มาตรฐานในระดับชุมชนทั้งระดับ
อ าเภอและต าบล ใหเ้ด็ก เยาวชน 
และ  ประชาชน ได้ใช้เปน็สถานที่
เล่นออกก าลังกายและฝึกซ้อม
แข่งขันกีฬา

ก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอ 
อ าเภอตากฟ้า จังหวดั
นครสวรรค์ (งบประมาณ
สนบัสนนุจากกรมพลศึกษา 
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและ
กีฬา รวม 45 ล้านบาท)
จ านวน 1 แหง่

    30,400,000 - - - จ านวนสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 1 แหง่

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการ
กีฬาและนนัทนาการได้อย่างเสมอ
ภาค และทั่วถึง

ส านกั
ปลัด

เทศบาล
และ

กรมพล
ศึกษา

กระทรวง
การ

ทอ่งเที่ยว
และกีฬา

2 โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาอ าเภอ อ าเภอตากฟ้าจังหวดันครสวรรค์

เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แบบบรูณาการใหม้ีประสิทธภิาพ 
ประสิทธผิล และยัง่ยืน (ประสาน
แผน อบจ.)

กอ่สร้างถนนแอลฟลัติกคอนกรีต
 กวา้ง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
5,500 ตารางเมตร (แบบไม่มี
ไหล่ทาง)ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลตากฟา้

-

        1,950,000 - - -

จ านวน 1 แหง่ มีประชาชนในอ าเภอตากฟ้า ได้รับ 
ประโยชนใ์นการเข้าไปศึกษาแหล่ง
ธรรมชาติฯหรือพักผ่อนหย่อนใจและ
มีกิจกรรมนนัทนาการ

ส านกั
ปลัด

เทศบาล

3 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.เลียบล าริมหว้ย ตากฟ้าถึงชุมชนเศรษฐกิจ ทั้ง 2 ข้าง 
ต้ังแต่ศาลเจ้าพ่อดาบทองถึงฝายชุมชนบา้นเศรษฐกิจ

เพื่อใหป้ระฃาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า (ประสานแผนอ าเภอ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่     ค.ส.ล.ไม่
นอ้ยกวา่ 3,200 ตารางเมตร
 หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล

-

- 1,900,000 - -

จ านวนระยะทางที่
เพิ่มขึน้ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัในการคมนาคม
ขนส่ง

กองช่าง

4

โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมูบ่า้น 
 แบบผิวดินขนาดใหญ่ เทศบาลต าบลตากฟ้า ชุมชนพัฒนา หมูท่ี่ 
1 ต าบลตากฟ้า

เพื่อเพิ่มแหล่งผลิตน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
(ประสานแผนอ าเภอ)

ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้น
 แบบผิวดินขนาดใหญ่  หอ
ถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบมาตรฐานของ
ส านกับริหาร จัดการน้ า กรม
ทรัพยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากร-ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

- 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

จ านวนแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภค เพิ่มขึน้

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่างและ
กองการ
ประปา

30,400,000    5,450,000       5,400,000      3,500,000      3,500,000      

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ที ่183



หนา้ที ่184

 แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพ่ืออุตสาหกรรม และการแปรรูป
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลตากฟ้า

๑.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่
ที่ 1,3 ต.ตากฟ้า(ท.ต.ตากฟ้า) เชือ่มต่อหมูท่ี่ 7 ต าบลตากฟ้า 
(อบต.ตากฟ้า)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท ์
ขนาดกวา้ง 6 เมตร. ยาว 
960 เมตร
หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 5,760
 ตารางเมตร หนา 0.05 
เมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง)
(ประสานแผน อบจ.)

- - 3,800,000 - - จ านวนระยะทางที่
เพิ่มขึน้ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
และ
อบจ.

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตซอย
เขาหมี 4  ต าบลสุขส าราญ (ทต.ตากฟ้า) เชือ่มต่อหมูท่ี่ 1 ต าบล
สุขส าราญ (อ.บ.ต.สุขส าราญ)

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า

ผิวถนนจราจรแอสฟัลท ์กวา้ง
  6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 6,000
 เมตร ตารางเมตรหนา 0.05
 เมตร
(แบบไม่มีไหล่ทาง)
(ประสานแผน อบจ.)

4,000,000 4,000,000 - จ านวนระยะทางที่
เพิ่มขึน้ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคมขนส่ง

กองช่าง
และ
อบจ.

0 0 7,800,000 4,000,000รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการที่



[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟ้า]  
 

 

 

 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน  งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

7. ยทุธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.1 การบริหารงานทั่วไป
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 22 1,532,350 39 3,600,300 29 3,672,900 24 3,621,600 13 3,039,000 127 15,466,150

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 7 6,710,800 9 6,759,200 9 6,759,200 9 6,759,200 9 6,759,200 43 33,747,600

7.3 แผนงานการศึกษา
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 4 16,855 6 501,675 7 493,700 7 493,700 7 493,700 31 1,999,630

7.4 แผนงานสาธารณสุข
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 4 191,400 6 242,700 3 182,000 3 182,000 3 182,000 19 980,100

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 3 3,110,200 6 3,945,200 4 935,000 4 935,000 4 935,000 21 9,860,400

7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 1 12,000 8 369,650 7 286,800 7 286,800 7 286,800 30 1,242,050

7.7 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นันทนาการ
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 6 186,600 12 1,886,600 12 2,015,600 12 2,015,600 12 2,015,600 54 8,120,000

7.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 2 65,600 4 78,000 4 78,000 2 65,600 2 65,600 14 352,800

7.9 แผนงานการพาณิชย์
 - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03) 9 241,000 9 241,000 11 275,100 11 275,100 11 275,100 51 1,307,300

รวม 58 12,066,805 99 17,624,325 86 14,698,300 79 14,634,600 68 14,052,000 390 73,076,030

บัญชีสรปุจ ำนวนโครงกำรจัดซ้ือครภุัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบำลต ำบลตำกฟ้ำ  อ ำเภอตำกฟ้ำ  จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงาน

ทั่วไป
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดหา
รถยนต์
ส่วนกลางส าหรับ
ใช้ในงานราชการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตันปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิล้แค็บ จ านวน 1 คัน

787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 ส านกัปลัดเทศบาล

2 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมกึ (Inkjet)
 จ านวน 1 เคร่ือง

7,900 - - - - ส านกัปลัดเทศบาล

3 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เกบ็เอกสารบาน
เปดิทึบขนาด 4 ชัน้ 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลัง
ละ 3,500 บาท

- 7,000 - 7,000 - ส านกัปลัดเทศบาล

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

หนา้ที ่185



หนา้ที ่186

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

4 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองมลัดิมเีดีย
โปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI 
LUMENS
 จ านวน 1 เคร่ือง

39,000 39,000 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

5 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมมุ 
150 นิว้จ านวน 1 เคร่ือง

20,000 20,000 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

6 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปดิ
ทึบขนาด 4 ชัน้ จัดซ้ือปี
ละ 2 ตู้ รวมจ านวน 
ทั้งหมด 8 ตู้

11,000 11,000 11,000 11,000 - กองคลัง



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

7 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก
 ขนาด 4 ฟุต จัดซ้ือปลีะ
 2 ตู้ รวมจ านวนทั้งหมด 
8 ตู้

8,600 8,600 8,600 8,600 - กองคลัง

8 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โนต้บุก๊ส าหรับส านกังาน
จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านกัปลัดเทศบาล

9 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เกบ็เอกสารบานเปดิทึบ
ขนาด 4 ชัน้ จ านวน 2 
หลัง ราคาหลังละ3,500
 บาท

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ส านกัปลัดเทศบาล

หนา้ที ่187



หนา้ที ่188

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

10 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน
กระจกขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลัง
ละ 3,000 บาท

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านกัปลัดเทศบาล

11 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือน
ทึบขนาด 4 ฟุต จ านวน 
1 หลัง ราคาหลังละ 
2,850 บาท

2,850 - - - - ส านกัปลัดเทศบาล

12 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

กระดานไวบอร์ด ชนดิ 2
 หนา้
พร้อมขาต้ังและล้อเล่ือน
(ธรรมดา) ขนาด 100*
100 ซม. จ านวน 2 ชิน้ 
ราคาชิน้ละ 3,600 บาท

7,200 - - - - ส านกัปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

13 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
ที่มอีายุการใช้
งานมานานไมต่่ า
กว่าสิบปี

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนดิแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)ขนาด
ไมต่่ ากว่า 30,000 บทีียู
 จ านวน 4 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 40,200 บาท

160,800 160,800 160,800 160,800 160,800 ส านกัปลัดเทศบาล

14 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
ที่มอีายุการใช้
งานมานานไมต่่ า
กว่าสิบปี

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนดิแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)ขนาด
ไมต่่ ากว่า 18,000 บทีียู
 จ านวน 4 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 28,600 บาท

114,400 114,400 114,400 114,400 114,400 ส านกัปลัดเทศบาล

15 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
ที่มอีายุการใช้
งานมานานไมต่่ า
กว่าสิบปี

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
  จ านวน 1 เคร่ือง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านกัปลัดเทศบาล

หนา้ที ่189



หนา้ที ่190

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

16 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เกา้อีล้้อเล่ือนบนุวมมี
พนกัพิงจ านวน 18 ตัว

63,000 63,000 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

17 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เกา้อีบ้นุวมมพีนกัพิง
จ านวน 20 ตัว

24,000 24,000 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

18 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เกา้อีพ้ักคอย จ านวน 5 
ชุด

22,500 22,500 - - - ส านกัปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

19 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

โต๊ะพับอเนกประสงค์
จ านวน 20 ตัว

42,000 42,000 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

20 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองโทรศัพท์ แบบ
อนาล็อคคีย์ จ านวน 1 
เคร่ือง เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด

3,000 3,000 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

21 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

กล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบ
ดิจิตอลมคีวามละเอยีดไม่
ต่ ากว่า 18 ล้านพิกเซล 
พร้อมเลนส์
จ านวน 1 ชุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านกัปลัดเทศบาล

หนา้ที ่191



หนา้ที ่192

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

22 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เกา้อีล้้อเล่ือนบนุวมมี
พนกัพิง จ านวน 2 ตัว

5,600 5,600 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

23 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
จ านวน 1 ตัว

4,500 4,500 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

24 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองปรับอากาศ ชนดิตู้
ต้ังพื้น ขนาดไมต่่ ากว่า 
60,000 บทีียู จ านวน 1
 เคร่ือง

- - 100,000 100,000 - ส านกัปลัดเทศบาล

25 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
ที่มอีายุ  การใช้
งานมานาน ไม่
ต่ ากว่าสิบปี

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนดิแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไมต่่ ากว่า 40,000 บทีียู

- - 256,000 256,000 - ส านกัปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

26 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอภาพขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้)
จ านวน 1 ชุด

- 22,000 22,000 - - ส านกัปลัดเทศบาล

27 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1
 เคร่ือง

- 2,800 2,800 - - ส านกัปลัดเทศบาล

28 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

ผ้าใบเต้นท์
จ านวน 5 หลัง

- 90,000 90,000 90,000 - ส านกัปลัดเทศบาล

29 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็
เอกสารในการ
จัดเกบ็หลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(มอก.)จ านวน 1 ตู้ 
(จัดซ้ือตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ)

- 5,500 - - - ส านกัปลัดเทศบาล
(งาน กจ.)

หนา้ที ่193



หนา้ที ่194

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

30 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
จ านวน 1 ตัว(จัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด)

- - 4,500 - ส านกัปลัดเทศบาล

31 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เกา้อีส้ านกังาน จ านวน 2
 ตัว(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

- - 5,000 - ส านกัปลัดเทศบาล

32 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใช้ส าหรับ
จัดพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา และ
งาน   รัฐพิธี

โต๊ะหมูบ่ชูา (หมู ่9) หนา้
 10 แกะสลักปดิทอง 
พร้อมชุดประกอบครบชุด
 จ านวน 1 ชุด(จัดซ้ือตาม
ราคาท้องตลาด)

- 24,000 24,000 - ส านกัปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

33 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1.เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน
2.เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
นอ้ยกว่า 19 นิว้)        
จ านวน 2 ชุด (จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- - 44,000 44,000 - ส านักปลัดเทศบาล
(งานธุรการ,งานแผนฯ)

หนา้ที ่195



หนา้ที ่196

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

34 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1.เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน
2.เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 800 VA  จ านวน 6 
เคร่ือง(จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- - 10000
(4 เคร่ือง)

5000
(2 เคร่ือง)

- ส านกัปลัดเทศบาล

35 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 1 kVA  จ านวน 3 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม)

- 5900
(1 เคร่ือง)

11800
(2 เคร่ือง)

- - ส านกัปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

36 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1. เพื่อบ ารุงและ
เกบ็รักษา
อปุกรณ์เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีอยูเ่สมอ
2. เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 
2 kVA จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม)

- 13,000 13,000 13,000 13,000 ส านกัปลัดเทศบาล
(ฝ่ายปอ้งกนัฯ)

หนา้ที ่197



หนา้ที ่198

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

37 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1. เพื่อบ ารุงและ
เกบ็รักษา
อปุกรณ์เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีอยูเ่สมอ
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน 
 การปฏบิติังาน

ตู้ส าหรับจัดเกบ็เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
  แบบที่ 2 (ขนาด 42U)(
จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- 22,000 22,000 22,000 - ส านกัปลัดเทศบาล
(ฝ่ายปอ้งกนัฯ)



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

38 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1. เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน สะดวก 
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอ
3. เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนตาม
นโยบายการยกเลิก
ส าเนาเอกสารใน
การติดต่อราชการ
ของรัฐบาล

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 2
 เคร่ือง(จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- 1,400 - - - ส านกัปลัดเทศบาล

หนา้ที ่199



หนา้ที ่200

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

39 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

1. เพื่อสร้างความ
มั่นคงในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ
2. เพื่อให้มี
เคร่ืองช่วยอ านวย
ความสะดวกและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
การก่อ
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต้น

1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ 
ชนดิเครือข่าย แบบ
มมุมองคงที่ ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8
 ชุด

- 256,000 256,000 256,000 256,000 ส านกัปลัดเทศบาล
(ฝ่ายปอ้งกนัฯ)



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

2. โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 
40 นิ้ว พร้อมที่แขวนทีวี 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 15,000 15,000 15,000 15,000

3. อปุกรณ์บนัทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ 16 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 61,000 61,000 61,000 61,000

4. อปุกรณ์กระจาย
สัญญาณ
 ขนาด 24 ช่อง จ านวน 
1 ชุด

- 21,000 21,000 21,000 21,000

5. อปุกรณ์กระจาย
สัญญาณ
 แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง
 จ านวน 4 ชุด

- 34,400 34,400 34,400 34,400

หนา้ที ่201



หนา้ที ่202

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด     1 KVA จ านวน
 5 เคร่ือง

- 29,500 29,500 29,500 29,500

7. ตู้กนัน้ าส าหรับจัดเกบ็
อปุกรณ์ภายนอก จ านวน
 4 ชุด (โครงการติดต้ัง
ระบบกล้องโทรทัศนว์งจร
ปดิ (CCTV) แบบมมุมอง
คงที่ ชุมชนบา้นเศรษฐกจิ)

- 18,000 18,000 18,000 18,000



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

40 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า 1. เพื่อสร้าง
ความมัน่คงใน
ด้านความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 
นกัท่องเที่ยว
และที่พักอาศัย
ในเขตเทศบาลฯ

1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
 ชนดิเครือข่าย แบบ
มมุมองคงที่ ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 8
 ชุด

- 256,000 256,000 256,000 256,000 ส านกัปลัดเทศบาล
(ฝ่ายปอ้งกนัฯ)

หนา้ที ่203



หนา้ที ่204

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

และวิทยุ 2. เพื่อใหม้ี
เคร่ืองช่วย
อ านวยความ
สะดวกและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกนัการ
กอ่อาชญากรรม
และยาเสพติด 
ฯลฯ เปน็ต้น

2. โทรทัศน ์แอล อ ีดี 
ขนาด 40 นิว้ พร้อมที่
แขวนทีวี จ านวน 1 เคร่ือง

- 15,000 15,000 15,000 15,000

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ 16 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 61,000 61,000 61,000 61,000

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 ชุด

- 21,000 21,000 21,000 21,000



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 5 ชุด

- 43,000 43,000 43,000 43,000

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
     1 KVA จ านวน 5 เคร่ือง

- 29,500 29,500 29,500 29,500

7. ตู้กันน้ าส าหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์ภายนอก จ านวน 5 
ชุด

- 22,500 22,500 22,500 22,500

(โครงการติดต้ังระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
แบบมุมมองคงที่ ชุมชนห้วย
ตะแคง)

41 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

1. เพื่อสร้างความ
มั่นคงในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
นักท่องเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ ส าหรับติดต้ังภายนอก
อาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน 8 ชุด

- 256,000 256,000 256,000 256,000 ส านกัปลัดเทศบาล
   (ฝ่ายปอ้งกนัฯ)

หนา้ที ่205



หนา้ที ่206

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

2. เพื่อให้มีเคร่ือง
ช่วยอ านวยความ
สะดวกและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน
การก่อ
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต้น

2. โทรทัศน์ แอล อี ดี
 ขนาด 40 นิ้ว พร้อมที่
แขวนทีวี จ านวน 1 ชุด

- 15,000 15,000 15,000 15,000

3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ 16 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 61,000 61,000 61,000 61,000

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 ชุด

- 21,000 21,000 21,000 21,000



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 4 ชุด
(โครงการติดต้ังระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
แบบมุมมองคงที่ ชุมชนถนน
โค้งพัฒนา)

34,400 34,400 34,400 34,400

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
    1 KVA จ านวน 5 เคร่ือง

- 29500 29500 29500 29500

7. ตู้กันน้ าส าหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์ภายนอก จ านวน 4 
ชุด

- 18,000 18,000 18,000 18,000

หนา้ที ่207



หนา้ที ่208

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

42 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

1. กล้องโทรทัศนว์งจรปดิ
 ชนดิเครือข่าย แบบ
มมุมองคงที่ ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้
ในงานรักษาความ
ปลอดภยัทั่วไป จ านวน 9
 ชุด

- 288,000 288,000 288,000 288,000 ส านกัปลัดเทศบาล
   (ฝ่ายปอ้งกนัฯ)

2. โทรทัศน ์แอล อ ีดี 
ขนาด 40 นิว้ จ านวน 1 
เคร่ือง

- 14,000 14,000 14,000 14,000

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 ชุด

- 21,000 21,000 21,000 21,000

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 แบบ PoE ขนาด 8 ช่อง 
จ านวน 6 ชุด

- 51,600 51,600 51,600 51,600

1. เพื่อสร้างความ
มัน่คงในด้าน

ความปลอดภยั
ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

นกัท่องเที่ยว
และที่พักอาศัย
ในเขตเทศบาลฯ

2. เพื่อใหม้ี
เคร่ืองช่วย

อ านวยความ
สะดวกและ
เสริมสร้าง



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ศักยภาพในการ
ปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกนัการ
กอ่อาชญากรรม
และยาเสพติด 
ฯลฯ เปน็ต้น

5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 1 KVA จ านวน 6 เคร่ือง

- 35,400 35,400 35,400 35,400

6. ตู้กันน้ าส าหรับจัดเก็บ
อุปกรณ์ภายนอก จ านวน 6 
ชุด

- 27,000 27,000 27,000 27,000

(โครงการติดต้ังและปรับ
ปรุงระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) แบบ
มุมมองคงที่ ชุมชนเกษตรชัย
 1 และเกษตรชัย 2 รวมถึง
บริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟ้า)

3. เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

หนา้ที ่209



หนา้ที ่210

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

43 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 
(มอก.)จ านวน 6 ตู้(จัดซ้ือ
ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านกั
งบประมาณ)

- 47,400 - - - กองคลัง

44 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 ตัว(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

- 10,000 - - - กองคลัง

45 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เกา้อีส้ านกังาน จ านวน 2
 ตัว(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

- 5,000 - - - กองคลัง



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

46 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประ
สิทธิ-ภาพในการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊
 ส าหรับงานประมวลผล   
 จ านวน 1 ชุด(จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- 21,000 - - - กองคลัง

หนา้ที ่211



หนา้ที ่212

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

47 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประ
สิทธิ-ภาพในการ
ปฏบิติั งานแผน
ที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่
นอ้ยกว่า 19 นิว้)  จ านวน
 2 ชุด (จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- 60,000 - - - กองคลัง



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

48 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1.เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน
2.เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
นอ้ยกว่า 19 นิว้)        
จ านวน 2 ชุด (จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- - 44,000 44,000 - กองคลัง

หนา้ที ่213



หนา้ที ่214

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

49 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1.เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน
2.เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 800 VA  จัดซ้ือรวม
ทั้งหมด   7 เคร่ือง(จัดซ้ือ
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)

- 5000
(2 เคร่ือง)

7500
(3 เคร่ือง)

5000
(2 เคร่ือง)

- กองคลัง

1,532,350 3,600,300 3,672,900     3,621,600   3,039,000รวม



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการ

รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

รถดับเพลิงชนิด
อเนกประสงค์ติดต้ังถังน้ า
ในตัว
จ านวน 1 คัน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
ที่มีอายุการใช้
งานมานานไม่ต่ า
กวา่สิบปี

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ)ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 18,000 บีทียู

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

หนา้ที ่216



หนา้ที ่217

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

3 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

รถยนต์ตรวจการณ์ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กวา่ 2,000ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่
 110 กิโลวตัต์ 
เคร่ืองยนต์ดีเซลล์

1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

4 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนื่องจาก
เส่ือมสภาพ

เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วตัต์ จ านวน 5 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 12,000 
บาท

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

5

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง
 เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาด
ก าลังเคร่ืองยนต์ พร้อม
เทรลเลอร์   ลากจูง 
(ขนาด 6 นิ้ว ไม่ต่ ากวา่ 
54 แรงม้า) จ านวน 1 
เคร่ือง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

6
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง
เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ า
ได้ 1,000 ลิตรต่อนาที 
ขนาด      5 แรงม้า 
จ านวน 2 เคร่ือง

26,800 26,800 26,800 26,800 26,800

ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

หนา้ที ่218



หนา้ที ่219

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

7
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองสูบน้ า แบบปั๊มแช่
ระบบไฟฟ้า สูบน้ าได้ 
250 ลิตรต่อนาที ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 2 นิ้วจ านวน 1 
เคร่ือง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

8
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วนแบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter)  ขนาดไม่     
ต่ ากวา่ 24,000 บีทียู    
     จ านวน 1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ)

- 43,400 43,400 43,400 43,400

ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

9
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

1.เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน
2.เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนื่องจากช ารุด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 800 VA  จ านวน 2 
เคร่ือง(จัดซ้ือตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)

- 5,000 5,000 5,000 5,000

ฝ่ายป้องกันฯ/
ส านักปลัดเทศบาล

6,710,800 6,759,200 6,759,200 6,759,200 6,759,200รวม

หนา้ที ่220



หนา้ที ่221

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

1 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เก็บ
เอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลัง
ละ 3,000 บาท

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
การศึกษา

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

โต๊ะท างาน ระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

2,880 - - - - กอง
การศึกษา

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนื่องจาก
เส่ือมสภาพ

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

4,575 - - - - กอง
การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

4

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จ านวน
 1 เคร่ือง

- 7,700 7,700 7,700 7,700
กอง

การศึกษา

5

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
พร้อมเก้าอี้  จ านวน 1 ชุด

- 4,575 - - -
กอง

การศึกษา

หนา้ที ่222



หนา้ที ่223

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เก็บ
เอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 1 หลัง 3,400 3,400 - - -

กอง
การศึกษา



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

7

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการ
จัดซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารของ
โรงเรียน
เทศบาลฯ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว   20 แผ่นต่อ
นาที จ านวน 1 เคร่ือง 
(แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
    (พ.ศ.2562-2565) 
หน้าที่ 36 ล าดับที่ 3) 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ)

- 100,000 100,000 100,000 100,000

กอง
การศึกษา 

และ
โรงเรียน
เทศบาลฯ

หนา้ที ่224



หนา้ที ่225

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

8

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการ
จัดซ้ือตู้เก็บ
เอกสารของ
โรงเรียน
เทศบาลฯ

ตู้เหล็ก บานเล่ือนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ 
(แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี 
   (พ.ศ.2562-2565) 
หน้าที่ 36 ล าดับที่ 4) 
(จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด)

- 20,000 20,000 20,000 20,000

กอง
การศึกษา 

และ
โรงเรียน
เทศบาลฯ



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

9

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการ
จัดซ้ือเคร่ืองปร้ิน
เลเซอร์สีของ
โรงเรียน
เทศบาลฯ

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี แบบ 
Network จ านวน 1 
เคร่ือง(แผนพัฒนา
การศึกษาส่ีปี    (พ.ศ.
2562-2565) หน้าที่ 
36 ล าดับที่ 1) (จัดซ้ือ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ)

- 12,000 12,000 12,000 12,000

กอง
การศึกษา 

และ
โรงเรียน
เทศบาลฯ

หนา้ที ่226



หนา้ที ่227

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

10

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ

เพื่อปอ้งกนัและ
รักษาความ
ปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สิน ทั้ง
กบันกัเรียน, 
บคุลากร 
ผู้ปกครองและ
ทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมถึง
เพื่อเปน็เคร่ืองมอื
ในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
แบบมุมมองคงที่ จ านวน 
8 ชุดและอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง(โครงการติดต้ัง 
และปรับปรุงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมองคงที่
 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟ้า)

- 48,000 48,000 48,000 48,000
กอง

การศึกษา



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

11

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม 1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการ 4 
ด้านให้แก่เด็ก
นักเรียน
2. เพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้มี
เคร่ืองเล่นสนาม
ที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภยั

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 
พร้อมติดต้ังบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตากฟ้า จ านวน 2 ชุด
(โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น
สนามเด็กเล่น พร้อม
ติดต้ังบริเวณโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟ้า 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตากฟ้า)

- 300,000 300,000 300,000 300,000
กอง

การศึกษา

16,855 501,675 493,700 493,700 493,700รวม

หนา้ที ่228



หนา้ที ่229

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองพ่นหมอกควนั
จ านวน 1 เคร่ือง

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 
คิวบิกฟุต
จ านวน 1 ตู้

9,400 - - - - กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองช๊อตสุกร (หมู) ให้สลบ
ด้วยไฟฟ้า แรงดัน 300V.

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

4

สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5

สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนื่องจาก
เส่ือมสภาพจาก 
 การใช้งาน

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาดไม่ต่ า
กวา่ 30,000 บีทียู  
จ านวน 1 เคร่ือง(จัดซ้ือ
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ)

- 40,200 - - -

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

หนา้ที ่230



หนา้ที ่231

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6

สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 5
 ตัว(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด) - 12,500 - - -

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

7

สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

พัดลมอุตสาหกรรม ชนิด
ต้ังพื้น 3 ขา ใบพัดเหล็ก 
ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 2 
เคร่ือง(จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาด)

- 8,000 - - -

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

191,400 242,700 182,000 182,000 182,000รวม



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่
1. ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่
1.5 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

1 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพือ่จัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองย่อยกิ่งไม้
จ านวน 1 เคร่ือง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพือ่จัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 10
 ลูกบาศก ์ 
จ านวน 1 คัน

3,000,000 3,000,000 - - - กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เพือ่จัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาดไม่
ต่ ากว่า 40 แรงมา้ พร้อม
ติดต้ังชุดบุง้กี๋ตัก จ านวน 
1 คัน

- 790,000 790,000 790,000 790,000 กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงาน
ที่

หนา้ที ่233



หนา้ที ่234

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่
1. ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่
1.5 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงาน
ที่

4 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพือ่จัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองตัดแต่งพุม่ไม ้ขนาด
ไมต่่ ากว่า 22 นิ้วจ านวน 
1 เคร่ือง

10,200 10,200 - - - กองช่าง

5 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพือ่ติดต้ังหรือ
ซ่อมบ ารุงโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง/
โคมไฟฟ้า
สาธารณะ ใน
บริเวณทีไ่ฟส่อง
สว่างยังไมท่ัว่ถึง 
หรือทีติ่ดต้ังไว้
แล้วช ารุดเสียหาย

ชุดโคมไฟฟ้า / โคมไฟฟ้า
สาธารณะ จัดซ้ือปีละ 20
 ชุด(โครงการจัดซ้ือโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟฟ้า
สาธารณะ เทศบาลต าบล
ตากฟ้า)

- 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่
1. ยทุธศาสตร์ที ่7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีดี่
1.5 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3  พัฒนาศักยภาพทนุมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงาน
ที่

6 เคหะและ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

1. เพือ่ติดต้ังโคม
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใน
บริเวณทีไ่ฟส่อง
สว่างยังไมท่ัว่ถึง
2. เพือ่ลดการใช้
พลังงานใน
หน่วยงานภาครัฐ
 และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานของ
เทศบาลต าบล
ตากฟ้า

ชุดโคมไฟ (พลังงาน
แสงอาทิตย)์ จ านวน 5 
ชุด ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า
(โครงการจัดซ้ือชุดโคม
ไฟฟ้า (พลังงาน
แสงอาทิตย)์เทศบาล
ต าบลตากฟ้า)

- 15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

3,110,200 3,945,200 935,000 935,000 935,000รวม

หนา้ที ่235



หนา้ที ่236

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 แผนงาน  สรา้งความเขม้แขง็

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

1 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ ชนิด LED สี แบบ 
Network
จ านวน 1 เคร่ือง

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง
การศึกษา

2 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 1 ชุด

- 22,000 22,000 22,000 22,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

3 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้เพียงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1
 เคร่ือง

- 2,800 2,800 2,800 2,800 ส านกั
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 แผนงาน  สรา้งความเขม้แขง็

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

4 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

1. เพื่อใช้ติด
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
2. เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ข่าวสารของ
ชุมชนและของ
ทางราชการได้
อย่างทั่วถึง

บอร์ดประชาสัมพันธ ์ ตู้
กระจกบานเล่ือน บุ
ก ามะหยี่ กรอบอลูมิเนียม
  ขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม.
 จ านวน 2 บอร์ด พร้อม
ติดต้ังบริเวณอาคาร
อเนก-ประสงค์ชุมชนถนน
โค้งพัฒนา(โครงการ
จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์พร้อม
ติดต้ังบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนถนน
โค้งพัฒนา)

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

หนา้ที ่237



หนา้ที ่238

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 แผนงาน  สรา้งความเขม้แขง็

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

5 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนที่มา
ร่วมประชุมที่
เทศบาลจัดขึ้น 
หรือมาร่วมท า
กิจกรรมของ
ชุมชน

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าโฟเมก้าสีขาว ขา
เหล็กชุบโครเมีย่ม จ านวน
 40 ตัว(โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
หน้าโฟเมก้า      สีขาว ขา
เหล็กชุบโครเมีย่ม 
ส าหรับอาคาร
อเนกประสงค์ ของชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลตาก
ฟ้า)

- 92,000 92,000 92,000 92,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 แผนงาน  สรา้งความเขม้แขง็

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ

1.เพื่อประชา-
สัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลให้
ประชาชนได้
รับทราบอย่าง
ทั่วถึง

1. แอมป์เคร่ืองขยายเสียง
 ขนาด 2,000 วตัต์       
  จ านวน 2 เคร่ือง

- 53,000 - - - ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

2.จัดหาทดแทน
ของเดิม
เนื่องจากช ารุด
หรือเส่ือมสภาพ

2. ล าโพงฮอร์น ขนาด 
150 วตัต์  จ านวน 15 
ชุด

29,850

หนา้ที ่239



หนา้ที ่240

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 แผนงาน  สรา้งความเขม้แขง็

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

(โครงการขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายในชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบล     ตากฟ้า)

7 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวทิยุ

เพื่อให้มีเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
จัดประชุม

1. แอมป์เคร่ืองขยายเสียง
 จ านวน 1 เคร่ือง

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 แผนงาน  สรา้งความเขม้แขง็

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

2. ล าโพง จ านวน 2 คู่ - 18,000 18,000 18,000 18,000
ประชาคมชุมชน
ของเทศบาล
ต าบล    ตากฟ้า
 และจัดกิจกรรม
ของชุมชน

(โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
เสียง และล าโพง พร้อม
ติดต้ังภายในอาคาร
อเนกประสงค์ชุมชนถนน
โค้งพัฒนา ม.3 ต.ตากฟ้า)

โครงเหล็กเต็นท์พร้อม
ผ้าใบ  คลุมเต็นท์ ขนาด 
4 x 12 เมตร  จ านวน 3
 หลัง

(โครงการจัดซ้ือโครงเหล็ก
เต็นท์ พร้อมผ้าใบคลุม
เต็นท)์

12,000 369,650 286,800 286,800 286,800

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน)

105,000- 105,000 105,000 105,000

รวม

8 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่
ประชาชนที่มาร่วม
ประชุมที่เทศบาล
จัดขึน้ หรือมาร่วม
ท ากจิกรรมของ
ชุมชน

หนา้ที ่241



หนา้ที ่242

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.7 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

1 แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนดิ
เลเซอร์/ชนดิ LED ขาวด า
จ านวน 1 เคร่ือง

9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 กอง
การศึกษา

2 แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

กล้องถ่ายรูป พร้อมอปุกรณ์
จ านวน 1 ชุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศึกษา

3 แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

เคร่ืองมลัดิมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI LUMENS
 จ านวน 1 เคร่ือง

39,000 39,000 - - - กอง
การศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด
ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.7 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด
ประเภท วัตถุประสงค์

4 แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

จอรับภาพ ชนดิมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมมุ 180 นิว้จ านวน 1
 เคร่ือง

32,000 32,000 - - - กอง
การศึกษา

5 แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านกังาน

เพื่อจัดหาตู้เกบ็เอกสารใน
การจัดเกบ็หลักฐานส าคัญ
ของทางราชการ

ตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก ขนาด
 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 
3,000 บาท

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
การศึกษา

6 แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

จัดซ้ือชุดไมโครโฟน แบบไร้สาย 
พร้อมอปุกรณ์ ประจ าหอ้งประชุม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จ านวน
 1 ชุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศึกษา

หนา้ที ่243



หนา้ที ่244

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.7 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด
ประเภท วัตถุประสงค์

7 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

ผ้าใบเต้นท์  จ านวน 5 หลัง - 108,000 108,000 108,000 108,000 กอง
การศึกษา

8 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

พื้นยางสนามกฬีาเซปกัตะกร้อ แบบ
มว้นเกบ็ ถอดประกอบได้จ านวน 1 ชุด

- 280,000 280,000 280,000 280,000 กอง
การศึกษา

9 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา เพื่อจัดหาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการปฏบิติังาน

พื้นยางสนามกฬีาแบดมนิตัน แบบ
มว้นเกบ็ ถอดประกอบได้
จ านวน 1 ชุด

- 280,000 280,000 280,000 280,000

กอง
การศึกษา

10 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา 1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ในเขตเทศบาลมสุีขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อใหป้ระชาชนมี
อปุกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน 4 ชุด
(โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง พร้อมติดต้ังส าหรับชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลตากฟ้า)

- 400,000 400,000 400,000 400,000

กอง
การศึกษา



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.7 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด
ประเภท วัตถุประสงค์

11 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา 1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ในเขตเทศบาลมสุีขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อใหป้ระชาชนมี
อปุกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ

เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกฬีาเทศบาล
ต าบลตากฟ้า เพื่อทดแทนของเดิมที่
ช ารุด  จ านวน   2 ชุด
(โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดต้ัง บริเวณสนาม
กฬีาเทศบาลต าบลตากฟ้า)

- - 100,000 100,000 100,000

กอง
การศึกษา

12 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี
อปุกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ และปลอดภยั

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดต้ัง 
บริเวณสนามกฬีาเทศบาลต าบลตาก
ฟ้า เพื่อทดแทนของเดิมที่ช ารุด  
จ านวน     1 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่น พร้อมติดต้ัง บริเวณสนามกฬีา
เทศบาลต าบล-    ตากฟ้า)

- - 100,000 100,000 100,000

กอง
การศึกษา

หนา้ที ่245



หนา้ที ่246

แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.7 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด
ประเภท วัตถุประสงค์

13 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์สนาม 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ
ประชาชนในเขตเทศบาลมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี
อปุกรณ์ในการออกก าลังกาย
อย่างเพียงพอ

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดต้ัง 
ส าหรับชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟ้า      จ านวน 3 ชุด
(โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่น พร้อมติดต้ัง ส าหรับชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล-    ตากฟ้า)

- 450,000 450,000 450,000 450,000

กอง
การศึกษา

14 การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นนัทนาการ

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บา้นงานครัว

เพื่อใหม้สีถานที่ออกก าลัง
กายได้มาตรฐาน และ
ปลอดภยั

เคร่ืองตัดหญ้า แบบนัง่ขับ จ านวน 1 
ชุด1) เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
15.5 แรงมา้
2) รัศมตัีดหญ้าได้กว้างไมน่อ้ยกว่า 
40 นิว้
3) มกีล่องหรือถุงเกบ็หญ้า
(จัดซ้ือตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ)

- 182,000 182,000 182,000 182,000

กอง
การศึกษา

186,600 1,886,600 2,015,600 2,015,600 2,015,600รวม



แบบ ผ03

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครสวรรค์  ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1. ยทุธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
1.8 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รับผิดชอบ
หลกั

1  แผนงาน  
อตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอภาพขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้) 
จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ
 30,000 บาท

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง

2  แผนงาน  
อตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิติังาน

เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2
 เคร่ือง

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 ฝ่ายปอ้งกนั
ฯ/ส านกั

ปลัดเทศบาล

3 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

จอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาดไมน่อ้ยกว่า 
21.5 นิว้ จ านวน 1 ชุด

- 4,000 4,000 - - กองช่าง

4 อตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนือ่งจากช ารุด

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด
 800 VAจ านวน 3 เคร่ือง - 8,400 8,400 - - กองช่าง

65,600 78,000 78,000 65,600 65,600รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยแ์ละเสริมสร้างสงัคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

หนา้ที ่247



หนา้ที ่248

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.9 แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

1 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ 
 จ านวน 1 ชุด

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการ
ประปา

2 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 
จ านวน 1 เคร่ือง

7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 กองการ
ประปา

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.9 แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองส ารองไฟ
จ านวน 1 เคร่ือง

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 กองการ
ประปา

4 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าซับเมอร์ 
(Submersible Pump) 
ขนาด 3 Hp 380 V 
ใบพัดพลาสติก พร้อม
ตู้ควบคุม 
จ านวน 1 ชุด

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองการ
ประปา

หนา้ที ่249



หนา้ที ่250

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.9 แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

5 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองสูบน้ าซับเมอร์ 
(Submersible Pump) 
ขนาด 7.5 Hp 380 V 
ใบพัดพลาสติก พร้อม
ตู้ควบคุม จ านวน 1 ชุด

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กองการ
ประปา

6

การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองปั๊มสูบน้ า แบบหอย
โข่งแรงดันสูง สูบน้ าได้ 
50 ลบ.ม./ชั่วโมง ระดับ
ความสูง 12 เมตร
ความเร็ว 1,450 RPM.
จ านวน 1 ตัว

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 กองการ
ประปา



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.9 แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองปั๊มสูบน้ า แบบหอย
โข่งแรงดันสูง สูบน้ าได้ 
50 ลบ.ม./ชั่วโมง ระดับ
ความสูง 30 เมตร
ความเร็ว 1,450 RPM. 
จ านวน 1 ตัว

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 กองการ
ประปา

8 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหา
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏบิัติงาน

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อ
อ่อน
จ านวน 1 เคร่ือง

11,000 11,000 11000 11000 11000 กองการ
ประปา

หนา้ที ่251



หนา้ที ่252

แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.9 แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

9 การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เก็บ
เอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 2 หลัง ราคาหลัง
ละ 3,000 บาท

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการ
ประปา

10

การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เก็บ
เอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐาน
ส าคัญของทาง
ราชการ

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(มอก.)จ านวน 2 ตู้ 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ส านัก
งบประมาณ)

- - 11,000 11,000 11,000 กองการ
ประปา



แบบ ผ03

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.9 แผนงาน  การพาณิชย์

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชคีรภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลตากฟ้า

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

11

การพาณิชย์
(งบเฉพาะการ)

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อจัดหา
ทดแทนของเดิม
เนื่องจาก
เส่ือมสภาพจาก
การใช้งานมานาน

เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
ยาว จ านวน    1 เคร่ือง
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม)

- - 23,000 23,000 23,000 กองการ
ประปา

241,100 241,100 275,100 275,100 275,100รวม

หนา้ที ่253



หน้าที่  ๒๕๔ 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 หน้า ๒๕๔ 
 

ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
 
 
 
 

 



หน้าที่  ๒๕๕ 
 

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕65)  เทศบาลต าบลตากฟา้] 
 หน้า ๒๕๕ 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 
(3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ 
ข้อมูลต่างๆ  ดังนี้ 

1. ใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 

& Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิง 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament 

System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ 

Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
 ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย 
(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 

๑) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 


