


 

 

ค าน า 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62  
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

  เทศบาลต าบลตากฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570)  
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้าอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

1. ด้านกายภาพ 
 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   

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

เทศบาลต าบลตากฟูามีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ      ต าบลพุนกยูง  
 ทิศใต้               ติดต่อกับ      ต าบลตากฟูา      
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ      ต าบลตากฟูา 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     ต าบลสุขส าราญ  

เทศบาลต าบลตากฟูา  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๑๑.๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๗,๐๐๐  ไร่ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขา  มีล าห้วยธรรมชาติ  ไหลผ่าน            
คือ ห้วยตากฟูา 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 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

2.1 เขตการปกครอง   
 

“เทศบาลต าบลตากฟูา”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟูา”   
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นเทศบาลขนาดกลาง 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 
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แผนท่ีเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า(๑) 
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ภาพถ่ายภูมิประเทศในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 
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แผนที่แสดงอาณาเขตปกครอง 
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2.1 การเลือกตั้ง    
 

เทศบาลต าบลตากฟูา 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 าบลตากฟูา ได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา และประชาชนในเขต
เทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เป็นต้น  

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4)   
   -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    จ านวน 4,271 คน 
  -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน 4,265 คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด  (พ.ศ. ๒๕๕4) 

 -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,771  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,766  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
 

3. ประชากร 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร      

 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา  ณ เดือนกันยายน 25๖4  จ านวน 5,418 คน เป็นชาย 
จ านวน  2,613 คน เป็นหญิง จ านวน 2,805 คน จ านวนบ้าน 2,755 หลังคาเรือน  ความหนาแน่นของ
ประชากร คิดเป็น ๔84 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 

รายการ ปีปัจจุบัน (2563) ปีปัจจุบัน (2562) ปีท่ีแล้ว (2561) 

ประชากรชาย (คน) 2,651 2,710 2,745 

ประชากรหญิง (คน) 2,296 2,867 2,907 

รวมประชากร (คน) 4,396 5,๕๗๗ 5,652 

บ้าน (หลังคาเรือน) 2,736 2,682 2,603 
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ตารางแสดงจ านวนประชาชน และครัวเรือน จ าแนกตามชุมชน 

ที ่ ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

1 นภาเขตพัฒนา 332 328 660 405 

2 บ้านเศรษฐกิจ 371 411 782 216 

3 พัฒนา 350 352 702 421 

4 ถนนโค้งพัฒนา 414 430 844 403 

5 ห้วยตะแคง 308 316 624 250 

6 บ้านเขาหมี 173 189 362 171 

7 เกษตรชัย 1 302 366 668 291 

8 เกษตรชัย 2 266 325 591 208 

** ไม่ก าหนดชุมชน 97 88 185 390 

รวม 2,613 2,805 5,418 2,755 

 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร      

 

(1) จ านวนประชากรจ าแนกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 0-14 ปี 
(กลุ่มวัยเด็ก) 

247 254 501 

อายุ 15-18 ปี 
(กลุ่มเยาวชน) 

70 59 129 

อายุ 19-59 ปี 
(กลุ่มบุคคลทั่วไป) 

905 878 1,783 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 
(กลุ่มผู้สูงอายุ) 

280 357 637 

รวม 1,502 1,548 3,050 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา ณ กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่   9 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่9 

 

 

 (2) จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

ลักษณะ ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 26 ๓2 58 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 15 ปี 2,169 2,359 4,528 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี 2,084 2,287 4,371 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 20 ปี 2,015 2,222 4,237 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 35 0 35 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 31 0 31 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา ณ กันยายน 2564 
 

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 ่
 โรงเรียนอนุบาลตากฟูา   เปิดสอนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 โรงเรียนวัดประชาสรรค์   เปิดสอนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

   โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์  เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ 
    3)  โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน  1  แห่ง  มีจ านวนนักเรียน  60  คน  แยกเป็น 

4 ขวบ  จ านวน ๒   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 33  คน 
๕ ขวบ  จ านวน 2   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 27 คน 

     จ านวนบุคลากร ครูผู้สอน จ านวน  5  คน 
4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด เทศบาลต าบลตากฟูา ๑ แห่ง) จ านวน  66   คน  แยกเป็น 

๒ ขวบ  จ านวน ๒   ห้อง จ านวนเด็กนักเรียน 32  คน 
๓ ขวบ  จ านวน 3   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 34  คน 

     จ านวนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  8  คน 
5)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  ๑ แห่ง    
6)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟูา  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  

โรงพยาบาลตากฟูา  เตียงคนไข้  จ านวน  39  เตียง  บุคลากร  
จ านวน ๑84  คน  แพทย์ผู้รักษา จ านวน 6 คน 

ง. ข้อมูลสถิติโรคติดต่อในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา ประจ าปี 2564 
- โรคไข้เลือดออก ผู้ปุวยที่พบ  จ านวน  -  ราย 
- โรคมือเท้าปาก ผู้ปุวยที่พบ  จ านวน  -  ราย 
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จ านวน 19 ราย (มาจากต่างจังหวัด) 

ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันควบคุมโรค 
- ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  8  ชมรม 

(1) ชมรมแอโรบิครักษ์ตากฟูา 
(2) ชมรมโยคะเพ่ือสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟูา 
(3) ชมรมลีลาศเพ่ือสุขภาพเทศบาลต าบลตากฟูา 
(4) ชมรมเกทบอลและกราวด์กอล์ฟ 
(5) ชมดาวเรืองศิลป์ 
(6) ชมรมรักสุขภาพ (ร าวงย้อนยุค) 
(7) ชมรมผู้สูงอายุบานไม่รู้โรย 
(8) ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน  8 ชุมชน(ชุมชนเกษตรชัย ๑, 

ชุมชนเกษตรชัย 2 , ชุมชนนภาเขตพัฒนา, ชุมชนพัฒนา, ชุมชนถนนโค้งพัฒนา, ชุมชน
เขาหมี, ชุมชนเศรษฐกิจ, ชุมชนห้วยตะแคง) 

จ. ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
-  จ านวนร้านอาหารและแผงจ าน่ายอาหารภายในเขต   
   เทศบาลต าบลตากฟูา    จ านวน 150  ร้าน 
  ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน CFGT. จ านวน  58  ร้าน 
         (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.5  ของจ านวนร้านอาหารทั้งหมด) 
- ตลาดสด ประเภท ๑ ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน   ๒  แห่ง 
  ตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสด ๕ ดาว จ านวน   ๑  แห่ง 
      ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
-  ผู้ปุวยโรคเอดส์ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  จ านวน      15 ราย 
-  ผู้พิการ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   จ านวน    190  ราย 
-  ผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   จ านวน   93๒ ราย 
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4.3  อาชญากรรม 
  - คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและประชาชน  จ านวน  7  คดี/ปี 
  - คดีเสียชีวิต ร่างกาย และเพศ    จ านวน  0  คดี/ปี 
  - อุบัติเหตุจากรถยนต์     จ านวน  5  คดี/ปี 
(ข้อมูลคดีอาญา และคดีจราจร ประจ าปี 2563) 

 4.4  ยาเสพติด  
เทศบาลต าบลตากฟูา ได้มีการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น 

เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ตามพ้ืนที่จุดเสี่ยงในชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็นการเฝูาระวัง ได้แก่ ชุมชนเกษตรชัย ชุมชนนภาเขตพัฒนา 
ซึ่งแนวโน้มจะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ิมเติมอีกให้ครบทุกชุมชน 

 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์   
 เทศบาลต าบลตากฟูา  ไดมี้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
 การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในชุมชนมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
๑)  ถนน  
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑ เป็นเส้นทางที่เชื่อมการคมนาคม จากจังหวัดลพบุรี 

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

เขาทราย  ความยาวของถนน ๘ กิโลเมตร 
     -  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๑๑๔๕ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง  อ าเภอตากฟูา  –  

อ าเภอท่าตะโก  ความยาวของถนน  ๓๖   กิโลเมตร  โดยผ่านเทศบาลต าบลตากฟูา  
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     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓๐ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง   อ าเภอตากฟูา  –  
อ าเภอไพศาลี  ความยาวของถนน ๔๒  กิโลเมตร   
      - ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบ  จ านวน  87  สาย มีความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ                
45.40  กิโลเมตร  แยกเป็น 

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) จ านวน ๘5 สาย มีความยาว 24.52  กิโลเมตร 
     -  ถนนลาดยาง   มีจ านวน 2 สาย มีความยาว   1.59  กิโลเมตร 
     -  ถนนลูกรัง    จ านวน 7 สาย มีความยาว     1.92  กิโลเมตร 
 

๒)  การจัดการขนส่งมวลชน  
     - ปัจจุบันเทศบาลต าบลตากฟูา มีศูนย์ท่าจอดรถรับส่งผู้โดยสาร บริเวณตลาดตากฟูา ทั้งรถ

ประจ าทางสายตาคลี – ลพบุรี ภายในชุมชนมีรถสองแถว และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้บริการ  ทั่วไปในชุมชน  
- รถโดยสารที่ให้บริการ วิ่งผ่านพื้นที่ 4 เส้นทาง 

 
 

5.2  การไฟฟ้า 
มีส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  ๒,634 ครัวเรือน 
  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟูาร้อยละ ๙6 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง) จ านวน 837 จุด/โคม  
 

5.3  การประปา  
 ปัจจุบันการประปา ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา รับผิดชอบและด าเนินการโดยกิจการ

ประปา เทศบาลต าบลตากฟูามีจุดที่ตั้ง ดังนี้ 
    จุดที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ชุมชนพัฒนา    หมู่ ๑ ต าบลตากฟูา   
    จุดที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ชุมชนถนนโค้งพัฒนา   หมู่ ๓ ต าบลตากฟูา   
    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  
     จุดที่ 6 ตั้งอยู่ ชุมชนห้วยตะแคง  ซอยสุขใจ 
 

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

  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 2,342 ครัวเรือน  
  น้ าประปาที่ผลิตได้  600 ลบ.ม. / วัน 
  น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย 600 ลบ.ม. / วัน 
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 5.4  โทรศัพท์  
 เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ภายใน อาคารส านักงานและบ้านเรือน รวม 500 เลขหมาย 
 ปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
   การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูามีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน   
๑ แห่ง  ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑  ต าบลตากฟูา 

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

   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว มีระบบเสียงไร้สาย ๑๐ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ 
เขตเทศบาลต าบลตากฟูาทั้งหมด  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

6.1  การเกษตร 
ท าไร่  ๕% เป็นต้น (ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 134 หลัง) 
 

6.2  การประมง 
(ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีการประมง)  
 

6.3  การปศุสัตว์ 
มีฟาร์มสุกร       ๑  แห่ง 
 

6.4  การบริการ 
-  ธนาคาร     ๓ แห่ง 
-  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข   150 แห่ง 

 

6.5  การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว วัดตากฟูาพระอารามหลวง 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
      -  การอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ประเภท  จ านวน  โรงงาน 

-  โรงงานอุตสาหกรรม     1  แห่ง  คือ  โรงงานฝูายยงสุวัฒน์ 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

-  สถานีบริการน้ ามัน    ๕ แห่ง 
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-  ตลาดสด     ๒ แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป         510 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 1๓๔ หลัง 

 
7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา      

  ประชากรของเทศบาลต าบลตากฟูาส่วนมากเป็นคนเชื้อชาติไทย  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 2,๖01 2,798 5,399 

สัญชาติจีน 3 0 3 

สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน 21 14 35 

รวมทุกสัญชาติ 2,613 2,805 5,418 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา ณ กันยายน 2564 
 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี      

  งานประเพณี   ได้แก่ 
(1) ประเพณีบุญสลากภัต   ประมาณเดือน  พฤษภาคม-กรกฎาคม 
(2) ประเพณีจุลกฐิน  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  
(3) ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 
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 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
- 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก  
- 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 8.1 น้ า      

    เทศบาลต าบลตากฟูา มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่เป็นล าห้วยธรรมชาติ จ านวน  ๔ แห่ง ได้แก่  ล าห้วย
ตากฟูา, ล าห้วยยายริ, ล าห้วยตะแคง และล าห้วยเกษตรชัย จ าแนกตามหมู่บ้าน  ดังนี้ 

 หมู่ที่ ๑ ต าบลตากฟูา สระ  ๑ แห่ง  ล าห้วย  ๑ แห่ง 
 หมู่ที่ ๓ ต าบลตากฟูา 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 าบลตากฟูา ไม่มีพ้ืนที่เป็นเขตปุาไม้ 

 8.3 ภูเขา      

 เทศบาลต าบลตากฟูา ไม่มีพ้ืนที่เป็นเขตภูเขา 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ และมีพ้ืนที่
เพาะปลูกเล็กน้อย ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ก็ได้แก่ 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  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การ
แก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
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๙. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวดันครสวรรค์ 
 

โครงสรางการบริหารและอ านาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาล  ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบหนึ่ง  โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล โดยที่เทศบาลต าบล คือ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล (เทศบาลต าบลไม่ได้ก าหนดจ านวนราษฎรในพ้ืนที่ไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับเทศบาลเมืองและเทศบาล
นคร) เทศบาลต าบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ 12 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน เทศบาลต าบลตากฟูามีโครงสรางการบริหาร และ
บทบาทอ านาจหนาที่  ดังนี้        

 

9.1  โครงสรางการบริหารของเทศบาลต าบลตากฟ้า               
(1) ดานการเมือง  ประกอบดวย                              
     ฝายนิติบัญญัติ  ไดแก สภาเทศบาลต าบลตากฟูา ประกอบไปดวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ตากฟูา  ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง จ านวน  12  คน วาระของสภาเทศบาลต าบลตากฟูามีก าหนดคราวละสี่ป
นับแตวันเลือกตั้ง       
           ฝายบริหาร ไดแก นายกเทศมนตรีต าบลตากฟูา ซึ่งมาจากการ เลือกตั้งโดยตรงเปนผูบริหาร
และมีคณะผูบริหารประกอบดวย รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  รวมจ านวน  3  คน                

(2)  โครงสรางสวนราชการของเทศบาลต าบลตากฟูา ประกอบดวย                                    
 ๑.หน่วยตรวจสอบภายใน      
 2. ส านักปลัดเทศบาล ฝุายอ านวยการ 
  3. ส านักปลัดเทศบาล ฝุายปูองกันและรักษาความสงบ       
  4. กองคลัง 
  5.  กองชาง 
  6.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๗.  กองการศึกษา 
  ๘.  กองการประปา 
 

9.2  อัตราก าลัง 
 ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒๔ คน 
 ลูกจ้างประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน     4 คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   2๐ คน 

พนักงานจ้างเหมาบริการ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   55 คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป    รวมทั้งสิ้น จ านวน   1 คน 

 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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๑๐. 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 าเภอตากฟูา    จ านวน  ๑  แห่ง   
        มีปูอมต ารวจในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา   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 อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 174 
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ล าดับที่ ชนิด ขนาดความจุ ซื้อเมื่อ 
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 
 การฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน ๑   ครั้ง 
 การฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน    จ านวน ๑   ครั้ง 
 สถิติการเกิดเพลิงไหม้(ในเขตเทศบาลฯ และนอกเขตฯ)  จ านวน 6   ครั้ง 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



หน้าที่   20 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่20 

 

ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2561 - 2580)    

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  

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 

 

            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 การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาภาคเหนือสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการพัฒนาเป็น

ฐานเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งต้องน าศักยภาพ
ทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและ
องค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC  และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2561 – 256๕ (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5) (แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับทบทวน) 

เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”    

 ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมแปรรูป และ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพ่ิมมูลค่าและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐาน

และปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล 
พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบวงจรด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
2. พัฒนาอุสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรมชีวภาพ ให้เติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรมและตลาดไมซ์ (MICE) เพ่ือให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ   
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
เป้าประสงค์หลัก (Goal)   
1. ผลผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี เพ่ิมมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน และเพ่ิมช่องทางการเกษตรค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาด
เปูาหมายสากล  

2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และฝีมือ
แรงงานให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว และการบริการการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพ่ือให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ 

4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ 
ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา  
ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  

   อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ

   วัฒนธรรม เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
  การส่ง เสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ 

อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์แบบครบวงจร

 ด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
 2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างศักยภาพ

 ในการผลิตสินค้าชีวภาพให้ผู้ประกอบ และฝีมือแรงงาน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. จ านวนผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
 2. จ านวนเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี 
 3. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน  เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี 
 4. แหล่งน้ าและระบบการบริหารจัดการน้ าได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึน  

 ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง 
 5. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง  เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า  2 เส้นทาง 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพ่ือรองรับการเกษตร 

 อุตสาหกรรมชีวภาพ การขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้

 มาตรฐาน เพ่ือมุ่งสู่อินทรีย์ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ (Zoning ) ยกระดับคุณภาพชีวิต
 บุคลากรด้านการเกษตร  

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรในการยกระดับขีด
 ความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยง และบริการการท่องเที่ยว 
 2. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  
 ให้เป็นที่รู้จัก 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 
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แผนผังสรุปยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
1.การยกระดบัคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย 
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เพิ่มมูลค่าและ
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค 

2.การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว
ในระดับสากล 

เปูาหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า ยกระดับคณุภาพ

ชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์หลกั (Goal) 

1. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมระบบการเกษตรอย่างครบ
วงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. พัฒนาอุสาหกรรมแปรรูป และอุสาหกรรมชีวภาพ ให้เติบโต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว และการบรกิารการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานและปลอดภยัเป็นที่ยอมรับ   
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสตกิส์ 
 

1. ผลผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ สินค้าเกษตรปลอดภยัและอินทรยี์ 
แปรรูปด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่า มีคุณภาพมาตรฐาน 
และเพิ่มช่องทางการเกษตรค้าขา้วและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเปูาหมาย
สากล  
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชวีภาพ ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และฝีมอืแรงงานให้มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
3. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และการบริการการท่องเท่ียวเชิง สุขภาพ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และตลาดไมซ์ (MICE) เพื่อให้ได้
มาตรฐานและปลอดภยัเป็นที่ยอมรับ 
4. พัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสตกิส์ 

ประเด็นการพัฒนา 
1. การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจดัการน้ า ระบบเกษตรปลอดภัย
และอินทรีย์อุตสาหกรรมแปรรูป และอตุสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วย
แนวทางเกษตรสมัยใหม ่

2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 
 

ตังช้ีวัดตามประเด็นการพัฒนา 
1. จ านวนผลผลิตต่อไร่ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ต่อปี 
2. จ านวนเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  2 ต่อป ี
3. จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ  2 ต่อป ี

 4. แหล่งน้ าและระบบการบริหารจัดการน้ าได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 แหล่ง 
5. เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า   
2 เส้นทาง 

1. จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 
2. รายได้จากการท่องเท่ียวที่เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  2 ต่อปี) 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า  
เพื่อรองรับการเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพ การขนส่ง ระบบโลจิสติกส ์
การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
2. พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอินทรีย์ได้มาตรฐาน เพือ่มุง่สู่อินทรีย์ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่ (Zoning ) ยกระดับคุณภาพชวีิตบุคลากรด้านการเกษตร  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อแปรรูปข้าวและสินค้า
เกษตรในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่ม
จังหวัด 

1. พัฒนา/ฟื้นฟแูหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเท่ียว 
ตามมาตรฐานการท่องเท่ียว 
2. พัฒนาสินค้า บรกิารและปจัจยัสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐาน 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว 
4. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านท่องเท่ียว 
 
 
 

 



หน้าที่   26 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่26 

 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ปศุสัตว์และประมง) 
 เปูาหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร้อยละ 6  
 2. ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
 เปูาหมาย ในภาพรวมระดับจังหวัดมีความก้าวหน้าไม่มากกว่าล าดับที่ 50 ของประเทศ 
 3. ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ปุาไม้ ขยะมูลฝอย 
 เปูาหมาย พ้ืนที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 
 -ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ด้านเกษตรกรรมและ
ประมง) และนอกเกษตร (ด้านสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านขนส่งและการเก็บรักษา ด้านการบริการที่
พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร ด้านการขนส่งและการค้าปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์
 เป้าหมายและตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร (ด้านเกษตรกรรมและ
ประมง) และนอกเกษตร (ด้านสุขภาพและกิจกรรมเพ่ือสังคม ด้านขนส่งและการเก็บรักษา ด้านการบริการที่
พักและกิจกรรมการให้บริการอาหาร ด้านการขนส่งและการค้าปลีกการซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 โดยใช้ฐานปี 2560 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
    1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.1.1 เพ่ือให้จังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญได้
อย่างมรประสิทธิภาพ 
  1.1.2 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีรายได้จากการเข้ารับการบริการทางการแพทย์ในระดับ
เชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
  1.1.3 เพ่ือให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพครบวงจร 
    1.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  1.2.1 ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและประชาชน
เขา้ถึงได้ (HA) 
  1.2.2 ร้อยละผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
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 2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต (Education and Training for the 
future  
     2.1 วัตถุประสงค์ 
  2.1.1 เพ่ือสร้างการรับรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพในอนาคตแก่เด็กและเยาวชน 
  2.1.2 เพ่ือเตรียมแรงงานใหม่และพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพและทักษะฝีมือตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  2.1.3 เพ่ือส่งเสริมภาคประกอบการและสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะฝีมือของก าลังแรงงานในจังหวัด 
      2.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  2.2.1 ร้อยละของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ร้อยละ 5 ต่อปี 
  2.2.2 จ านวนความร่วมมือ โครงการ กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมท่ีเข้าร่วมส่งเสริมการจักการศึกษา/ฝึกอบรม เพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต 
 3. ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Agriculture and 
Organic Paradise)  
    3.1 วัตถุประสงค์ 
  3.1.1 เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  3.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
  3.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพเพ่ิมขึ้น 
    3.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  3.2.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และปลา) ของจังหวัด
ที่เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
  3.2.2 จ านวนไร่เกษตร/ฟาร์ม ที่รับรองมาตรฐาน GAP (ไร่ต่อปี) หรือมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย์ ประเภทอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นปีละ 1 ,500 ไร่ ของอัตราจากแปลงเดิมที่ได้รับรอง
มาตรฐาน 
  3.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรืออินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 5 ต่อปี   
  3.2.4 ร้อยละของต้นทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
  3.2.5 มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5  
 4. วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and Logistics Center) 
     4.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาฯ
ระดับชาติให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
     4.2  เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  4.2.1 อัตราการขยายตัวของโครงการก่อสร้างถนน สะพาน หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องใน
ทุกระดับ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างด้านขนส่งทุกระบบระดับชาติและภูมิภาค มีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 30  
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 5. ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience Tourism)  
     5.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและเชิงนิเวศน์ โครงสร้างพ้ืนฐานการ
ท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
    5.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 3,400 ล้านบาท ในปี 2565 
 6. พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital Commerce) 
     6.1 วัตถุประสงค์ 
  6.1.1 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีมูลค่าขายทางออนไลน์ในจังหวัดนครสวรรค์เพ่ิมมากข้ึน 
  6.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการค้าขายออนไลน์มากขึ้น 
    6.2 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 (DBD  
  Registered)  
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
 4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพ่ิมมากข้ึน 
 5. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของการเจ็บปุวยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง มี
สัดส่วนลดลง อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
 2. จ านวนแรงงสนนอกระบบและผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีอัตราเพ่ิมขึ้น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
 3. ร้อยละของชุมชน และหน่วยงานที่น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและพัฒนา
องค์กรเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
 4. จ านวนประชาชนผู้ด าเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 รายต่อปี 
 5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(เฉพาะกลุม่ที่ 1 ) 
 6. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(เฉพาะกลุ่มท่ี 2 ) 
 7. หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกิน 1 คน ต่อประชากร  
1,000 คน 
 8. ประชาชนได้รับรู้กฎหมาย สิทธิ แลหน้าที่และการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
 2. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
 3. ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
 4. ด้านสร้างความมั่นคงปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดมีการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 
 3. เพื่อสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อให้จังหวัดมีระบบปูองกันและมีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยร้อยละ 1 โดยเทียบกับพ้ืนที่ปุาไม้ของจังหวัด 
 2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการ ร้อยละ 13 ต่อปี 
 3. ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
 4. ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน (EI) ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
 5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืนจากเครือข่าย
 สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ต่อเนื่อง 
 6. หมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการสร้างเข่ือนริมตลิ่งแม่น้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
 4. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เสริมสร้างจิตส านึกให้ภาคส่วนต่างๆตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้สะดวก  
 3. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. จ านวนสมาชิกของเครือข่ายเฝูาระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
 2. ร้อยละของจ านวน อบต.และเทศบาล น าแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้
 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
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แผนผังสรุปแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งจดุยืนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) 

เกษตรอุตสาหกรรม (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาต ิ
เป้าหมายการพัฒนา 

นครสวรรคค์นธรรมด ีสังคมพอเพยีง ชุมทางขนส่งทางราง อตุสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยนื 
ตัวชี้วดัความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา พันธกจิ (Mission) 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ขา้ว มันส าปะหลัง ออ้ย  
ปศุสัตว์และประมง) 
2.ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) 
3 .ความอุดมสมบูรณ์/คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ประกอบด้วย ปุาไม้  
ขยะมูลฝอย 
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1.การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนา (HEAVEN 
Model) 
2.การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และเสริมสร้างสังคมทีม่ีความมัน่คงและปลอดภยั
ในทุกระดับ ทุกมิติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.การเติบโตอย่างเป็นธรรม ไม่เบียดเบียนให้โอกาสและลดความเลื่อมล้ า ต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
4.การเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการท าดี สร้างประโยชน์และ
ความสุขต่อผู้อื่นและสังคม และธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม 

ประเด็นการพัฒนา 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
แนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และ
สร้างสังคมพอเพียง 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย้ังยืน 

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการ
พัฒนาที่ย้ังยืน 

ตัวชี้วดั (KPI) 
1.ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากลและประชาชนเข้าถึงได้ (HA) 
2.ร้อยละผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพเพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละของแรงงานที่มีทักษะฝีมือ ร้อยละ 5 ต่อปี 
4.จ านวนความร่วมมือ โครงการ กิจกรรม ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เข้า
ร่วมส่งเสริมการจักการศึกษา/ฝึกอบรม เพื่อความก้าวหน้า
ในอนาคต 
5.มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย และปลา) ของจังหวัดที่เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3  
ต่อปี 
6.จ านวนไร่เกษตร/ฟาร์ม ที่รับรองมาตรฐาน GAP (ไร่ต่อ
ปี) หรือมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตลอดจนเกษตรอินทรีย์ 
ประเภทอื่นๆ เพิ่มข้ึนปีละ 1,500 ไร่ ของอัตราจากแปลง
เดิมที่ได้รับรองมาตรฐาน 
7.ตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตเกษตรปลอดภัยหรือ
อินทรีย์เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี   
8.ร้อยละของต้นทุนเฉลี่ยพืชหลักลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
9.มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่
เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 
10.อัตราการขยายตัวของโครงการก่อสร้างถนน สะพาน 
หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาโครงสร้างด้านขนส่งทุกระบบระดับชาติและ
ภูมิภาค มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 30 
11.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 3,400 ล้านบาท  
ในปี 2565 
12.ร้อยละของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 (DBD Registered) 

1. ร้อยละของการเจ็บปุวยด้วย
โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง 
ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง มีสัดส่วน
ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี 
2. จ านวนแรงงสนนอกระบบและ
ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้เพิ่มข้ึนมีอัตราเพิ่มข้ึน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. ร้อยละของชุมชน และหน่วยงานที่
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตและพัฒนาองค์กรเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี 
4. จ านวนประชาชนผู้ด าเนินวิถีชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30 ราย
ต่อปี 
5. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ 1 ) 
6. อัตราการเกิดคดีอาชญากรรมต่อ
ประชากรแสนคนตามเกณฑ์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (เฉพาะกลุ่มที่ 2 ) 
7. หมู่บ้านชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์
มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกิน 1 คน 
ต่อประชากร 1,000 คน 
8. ประชาชนได้รับรู้กฎหมาย สิทธิ และ
หน้าที่และการเข้าถึง กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 

1. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
อย่างน้อยร้อยละ 1 โดยเทียบกับ
พื้นที่ปุาไม้ของจังหวัด 
2. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีการก าจัดขยะอย่างถูก
หลักวิชาการ ร้อยละ 13 ต่อปี 
3. ร้อยละของปริมาณการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
4. ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
(EI) ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างยั่งยืนจากเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ต่อเนื่อง 
6. หมู่บ้านชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดย
การสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ า 

1 .  จ านวนสมาชิ กขอ ง
เครื อ ข่ าย เฝู า ระ วั งการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
2 .  ร้ อยละ ของจ านว น 
อบต.และเทศบาล น าแผน
ชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน
สู่การพัฒนาท้องถ่ินได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพกา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณะ 
 

แนวทางการพฒันา 
1.เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
2.จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต (Education 
and Training for the future) 
3.ยกระดับเกษตรสู่ เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ (Agriculture and Organic Paradise)  
4.วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า (Vehicles and 
Logistics Center) 
5.ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience Tourism) 
6.พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์ (New Digital Commerce) 
 

1. ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัว 
3. ด้านสร้างสังคมการ
เรียนรู้และวิถีพอเพียง 
4. ด้านสร้างความม่ันคง
ปลอดภัย 
 

1. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้
พลังงานทดแทน 
4. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

1. การปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
2. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 
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1.3.4 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
“นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองสวรรค์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ (Health and Medical Hub) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  จัดการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต  
    (Education and Training for the future) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  
    (Agriculture and Organic Paradise)  
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า  
    (Vehicles and Logistics Center) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข (Experience Tourism) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาเมืองแห่งดิจิตอลเพื่อการพาณิชย์  (New Digital Commerce) 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาสุขภาวะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านสร้างสังคมการเรียนรู้และวิถีพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านสร้างความม่ันคงปลอดภัย 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย้ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  (พ.ศ. 2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนในระดับพ้ืนที่” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั้งยืน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6. การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั้งยืน 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ภายใต้การ 
   บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
   2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างแหล่งรายได้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจักกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. สังคมมีความเข็มแข้ง ประชาชนมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
   3. ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
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   4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกก าลังกาย 
   4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
   พ่ึงพาตนเองได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ  
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
   3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปท. มีแผน 
   รับมือปูองกันและลดความเสี่ยงภัย 
   กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
   4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
   เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับ
   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
   2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
   3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
   4. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
   5. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี  
   พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   และปราชญ์ชาวบ้าน 
   2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
   3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ส่งเสริม/แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใสที่ยัง
   ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
   5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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ผังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการขับเคลื่อนหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั้งยืนในระดับพ้ืนที่” 

ยุทธศาสตร์ที ่ เป้าประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1.พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั้งยืน 

1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง ภายใต้การบรหิาร
จัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคได้อยา่ง
พอเพียง 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อ
การเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า เพื่ออปุโภค 
บริโภค 

 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
ได้มาตรฐาน 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

3.การส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างแหล่ง
รายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ 
 

1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจักกจิกรรมการ
ท่องเที่ยว 

 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 1. สังคมมีความเข็มแข้ง ประชาชนมีความสุข
ภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
3. ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดมีี
คุณภาพ 
4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทกุวัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย 
5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพา
ตนเองได้ 
 

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตส านกึและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชน
ให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และ อปท. มีแผนรบัมือ
ปูองกันและลดความเส่ียงภัย 
 
 
 
 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลกั
วิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานทดแทน
เพื่อชุมชน 
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
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6.การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
2. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหา่งไกลยาเสพติด 
3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
4. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
5. ประชาชนมีจิตส านกึในการปฏิบัติตนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 
2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหา่งไกลยาเสพติด 
3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ส่งเสริม/
แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใสที่ยัง
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุข 
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  ตัวชี้วัดเปาูประสงค์และคา่เปูาหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 
 

 
กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

1.พัฒนาแหล่งน้ าและ
บริหารจัดการน้ าอยา่งยั้งยืน 

1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่ง
น้ าใช้ในการเกษตรอยา่งพอเพียง 
ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา
เพิ่มขึ้น 
 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
แหล่งน้ า (หว้ย หนอง คลอง 
บึง บ่อบาดาลสาธารณะ) 
=5,838 แห่ง  
*จากระบบขอ้มูลกลางของ 
อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า  
เพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า  
เพื่ออุปโภค บริโภค 

 

2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภค 
ได้อย่างพอเพียง 

2.ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ 
เพื่ออุปโภคบริโภค ลดลง 
 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
ครัวเรือนที่ไม่มีน้ าประปาใช้ 
=20,170 ครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้
=346,504 ครัวเรือน 
*จากระบบขอ้มูลกลางของ 
อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 
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  ตัวชี้วัดเปาูประสงค์และค่าเปาูหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 
 

 
กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ 

1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้
มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน 
 

ร้อยละของถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
ถนนลูกรัง,ลาดยาง,คอนกรีต,
ถนนอื่นๆและสะพานรวม
ทั้งหมด =12,629 สายทาง 
*จากระบบขอ้มูลกลางของ 
อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

 

2. มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟูาใช้ลดลง 
ฐานข้อมูล ปี 2562 จ านวน
ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้  
รวมทั้งหมด =3,905 
ครัวเรือน *จากระบบขอ้มูล
กลางของ อปท.(INFO) 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 25 

2.ร้อยละของ อปท.ที่จัด
โครงการ/กิจกรรม ด้านการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  
(เช่น รางระบายน้ า ไฟฟูา
แสงสว่าง ศาลาประชาคม 
เป็นต้น) 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 



หน้าที่   38 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่38 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 
 

 
กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

3.การส่งเสริมการท่องเท่ียว 1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
สถานที่ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
 

1.ร้อยละของจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
 
ฐานข้อมูล ปี 2563 จ านวน
นักท่องเที่ยว =580,711 
คน *จากการติดตามตวัชี้วัด 
อปท. 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 1. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัก
กิจกรรมการทอ่งเที่ยว 

 

2.ร้อยละของรายได้จาก
สถานที่ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  
 
ฐานข้อมูล ปี 2563 จ านวน
รายได้จากการท่องเท่ียว 
=29,154,260 บาท 
*จากการติดตามตวัชี้วัด 
อปท. 
 

ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 10 

2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ 
 

ร้อยละของ อปท.ที่จัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้าง
แหล่งรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ 
ไม่น้อยกวา่ 2 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 5 

 
 
 
 



หน้าที่   39 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่39 

 

 ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

1. สังคมมีความเข็มแข้ง ประชาชน
มีความสุขภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศ
ทุกวัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเองได้ 
 

 2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม  
สร้างเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 

 3. ประชาชนเข้าถึงระบบ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
 

1.ร้อยละของจ านวนนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
95 

  2.ร้อยละของจ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานจากการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

  3.ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม เพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา ปีละไม้น้อยกวา่  
3 กิจกรรม 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

 4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้พึ่งพาตนเองได้ 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเองได้ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 



หน้าที่   40 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่40 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. ประชาชนมีจิตส านกึและมีสว่น
ร่วมในการอนุรักษแ์ละบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม ดา้น
การอนุรักษ ์บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปีละไม้น้อยกวา่  
3 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
70 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูก
หลักวิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อชุมชน 
4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

 
 2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัด

ขยะชุมชนให้ถกูหลักวิชาการ 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การลดปริมาณขยะและ
ก าจัดขยะชุมชนให้ถกูหลัก
วิชาการ ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 3. ประชาชนมีการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
ใช้พลังงานทดแทนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 4. ประชาชนมีความรู้ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
และ อปท. มีแผนรับมือปอูงกัน
และลดความเส่ียงภยั 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั ปีละไม้น้อยกว่า  
3 กิจกรรม 
 
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 

 



หน้าที่   41 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่41 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

6.การเสริมสร้างความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้านได้รับการอนุรกัษ์
ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 
ปีละไม้น้อยกว่า 3 กจิกรรม 
 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ  
90 

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนหา่งไกลยาเสพติด 
3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่
ส่งเสริม/แสดงการบริหารจัดการที่
โปร่งใสที่ยังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและใหบ้ริการประชาชน 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 

2. ประชาชนมีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละ
ไม้น้อยกวา่ 3 กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่าง
โปร่งใส 
 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ผ่านกณฑ์ค่า
เปูาหมายแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติๆ 
*ผลการประเมิน ITA ปี
2563 มีจ านวน อปท.ที่ผ่าน
เกณฑ์ฯจ านวน 74 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 51.75 และไม่
ผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 69 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.25 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
80 



หน้าที่   42 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่42 

 

  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์และค่าเปูาหมาย (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (ทบทวน) 

 

 
กลยุทธ ์2566 2567 2568 2569 2570 รวม 5 ปี 

6.การเสริมสร้างความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

4. ประชาชนได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น LPA
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 ด้าน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
*ผลการประเมิน LPA ปี
2563 มีจ านวน อปท.ที่ได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 จ านวน 60 แห่ง 
 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ  
95 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและใหบ้ริการประชาชน 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 

5. ประชาชนมีจิตส านกึในการ
ปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 

ร้อยละของจ านวน อปท. 
ที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ปีละไม้น้อยกว่า 3 กจิกรรม 
 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ  
85 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

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 
    เปูาประสงค์  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    เปูาประสงค์  

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เปูาประสงค ์
1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และ

สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 และปราชญ์ชาวบ้าน 

เปูาประสงค ์
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

เปูาประสงค ์
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค ์
1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เปูาประสงค ์
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 
    ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
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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. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อย

กว่า 4 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชวีิตและทรัพย์สิน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
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 

2566 = 5% 
2567 = 5% 
2568 = 5% 
2569 = 5% 
2570 = 5% 

2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

2566 = 20 กม. 
2567 = 20 กม. 
2568 = 20 กม. 
2569 = 20 กม. 
2570 = 20 กม. 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่

ได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

2566 = 80% 
2567 = 80% 
2568 = 80% 
2569 = 80% 
2570 = 80% 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 2566 = 2% 
2567 = 2% 
2568 = 2% 
2569 = 2% 
2570 = 2% 

2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

 

2566 = 2% 
2567 = 2% 
2568 = 2% 
2569 = 2% 
2570 = 2% 
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3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 

 

2566 = 90% 
2567 = 90% 
2568 = 90% 
2569 = 90% 
2570 = 90% 

3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

2566 = 90% 
2567 = 90% 
2568 = 90% 
2569 = 90% 
2570 = 90% 

3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

2566 = 75% 
2567 = 80% 
2568 = 85% 
2569 = 90% 
2570 = 9๕% 

4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุข 

2566 = 75% 
2567 = 80% 
2568 = 85% 
2569= 90% 
2570 = 9๕% 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ 

สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
2566 = 20% 
2567 = 25% 
2568 = 30% 
2569 = 35% 
2570 = ๔0% 

6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่   
น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

4. การอนุรักษ์และสืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

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

 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 



หน้าที่   48 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่48 

 

5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อยกว่า 4 
กิจกรรม 

2566 = 4 กิจกรรม 
2567 = 4 กิจกรรม 
2568 = 4 กิจกรรม 
2569 = 4 กิจกรรม 
2570 = 4 กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า  
4 กิจกรรม 

2566 = 4 กิจกรรม 
2567 = 4 กิจกรรม 
2568 = 4 กิจกรรม 
2569 = 4 กิจกรรม 
2570 = 4 กิจกรรม 

6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลด
ปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 3.  หน่ ว ย งาน ได้ จั ดกิ จ กรรมส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

7. การสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

2566 = 80% 
2567 = 80% 
2568 = 80% 
2569 = 80% 
2570 = 80% 

2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน LPA 

2566 = 70% 
2567 = 75% 
2568 = 80% 
2569 = 85% 
2570 = ๙๐% 
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3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

 

2566 = 3 กิจกรรม 
2567 = 3 กิจกรรม 
2568 = 3 กิจกรรม 
2569 = 3 กิจกรรม 
2570 = 3 กิจกรรม 

2.6  กลยุทธ์  

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

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. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
 

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

2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลตากฟูา  ได้ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาทุก
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 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  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

2.7.๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    
 

    
 

  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
๑. ด้านความมั่นคง ๒.ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

๕.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖.ด้านการ 
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 
 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน 
1. พัฒนาการทองเที่ยว 
และธุรกิจบริการตอเนื่องให
มีคุณภาพ สามารถ 
สรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน 
และกระจายประโยชนอยาง
ทั่วถึงรวมทั้งตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการที่ม ี
ศักยภาพสูงดวยภูมิปญญา 
และนวัตกรรม 

2. ใชโอกาสจากเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ และการ 
เช่ือมโยงกับอนภุาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อ 
ขยายฐานเศรษฐกิจ 
ของภาค 

3.ยกระดับเปนฐานการผลิต
เกษตรอินทรีย และเกษตร
ปลอดภัย เช่ือมโยงส ู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ที่สรางมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

4.พัฒาคุณภาพชีวิต และแกไข 
ปญหาความยากจน พัฒนาระบบ
ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวม 
ของ ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
ภาคบริการ 

5. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ า
ใหคงความสมบูรณ จัดระบบ
บริหารจัดการน้ า อยาง
เหมาะสมและ เช่ือมโยงพื้นที่
เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและ 
แกไขปญหามลพิษหมอกควัน 
อยางยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
1. เสริม
สรางและ
พัฒนา 
ศักยภาพ  
ทุนมนุษย 

2. สราง 
ความเปน 
ธรรม  
ลด ความ 
เหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

3.สรางความ 
เขมแข็งทาง 
เศรษฐกิจ 
และแขงขัน 
ไดอยาง 
ยั่งยืน 

4. การ 
เติบโตที่ 
เปนมิตร
กับสิ่ง
แวดลอม 
เพื่อการ 
พัฒนาที่ 
ยั่งยืน 

5. เสริม 
สรางความ
มั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อพัฒนา 
ประเทศสู 
ความมั่งค่ัง 

6.การบริหาร 
จัดการใน 
ภาครัฐ  
การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติ
มิชอบและ 
ธรรมมาภิบาล
ภาครัฐ 

7.พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐานและ
ระบบ 
โลจิสติกส 

8.พัฒนา 
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ 
นวัตกรรม 

9.พัฒนา 
ภาคเมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

10.ความรวม
มือ ระหวาง 
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)     
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2.7.๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(ต่อ)  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (พ.ศ.2561-2565) 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1. การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ า
ระบบการเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ อุตสาหกรรมแปรรูปและ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ด้วนแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ.2565) 
1. สรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวยแนวทางการ
พัฒนาแบบเมืองนครสวรรค  

2. พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยและสรางสังคม
พอเพียง 

3.บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค (พ.ศ.2566-2570) 
1. สรางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจดวยแนวทางการ
พัฒนาแบบเมืองนครสวรรค  

2. พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษยและสรางสังคม
พอเพียง 

3.บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
         

        
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ 
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  
ในเขตจังหวัด 
นครสวรรค 
(พ.ศ.2566- 
2570) 

1.พัฒนา
แหล่งน้ าและ
บริหารจัดการ
น้ าอยา่งยั้งยืน 

2.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
คุณภาพ 

3.การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

6. การเสริมสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดี
งามในท้องถิ่น 

 
 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
เทศบาลต าบล 
ตากฟ้า  
อ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค ์
(พ.ศ.2566- 
2570) 

1.พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐาน  

2.สงเสริม 
การทอง
เท่ียว 

3.พัฒนา 
การศึกษาและ 
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

4.อนุรักษและ 
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี 
ภูมิปญญา 
ทองถิ่นและ
ปราชญ 
ชาวบาน 

5. เสริมสราง 
สังคมเขมแข็ง 

6. การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมให้มี
ประสิทธิภาพ 
อยางยั่งยืน 

7.การสราง 
ธรรมาภิบาล 
และการ
บริหารกิจการ 
บานเมืองที่ด ี

1 2 
2 

2 

2 

3 
4 
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2.7.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ยุทธศาสตรเทศบาลต าบลตากฟ้า ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวดั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

๑.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. สรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
แนวทางการพัฒนาแบบเมืองนครสวรรค์ 

2. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสรา้ง
สังคมพอเพียง 

๒.การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
 

๓.การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๔. อนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณ ีภูมปิัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

๕.เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

๗. การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 

๑.พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั้งยืน 
 

๒.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทีมี่คุณภาพ 
 

๓.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
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2.7.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมของเทศบาลต าบลตากฟา้ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

 
     ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการ 

            ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาดา้น
การศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ด้านเสรมิสร้างสังคม
เข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมา- 
ภิบาลและการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษแ์ละสืบสาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณ ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน 

วิสัยทัศน์  
 
 
 

 
 

ตากฟูา  
เมืองน่าอยู่ 

 แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม  

น้อมน าหลัก
ปรัชญา  

พัฒนาการศึกษาสู่
อาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 1.มีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

1.ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 

 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 

 
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 

กลยุทธ ์
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม  
3. พัฒนาการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ให้พึ่งพาตนเองได้ 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
4. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 

 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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2.7.4 รายละเอียดยุทธศาสตร ์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. สรางการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจดวย 
แนวทางการ
พัฒนาแบบ
เมือง
นครสวรรค ์

1. พัฒนา
แหล่งน้ า
และบรหิาร
จัดการน้ า
อย่างยั้งยืน 

1. พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐาน  

๑.มีโครงสร้าง
พื้นฐานแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ  
5 

เฉลี่ยร้อยละ 

5/ปี 
๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

โครงการขยายเขต
ประปา รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง, 
กองการ
ประปา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๒.มีระบบการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

๒.จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

เฉลี่ยปีละ 
20 ก.ม. 

๒.พัฒนาการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนฯ และอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบล 

ตากฟูา, 
อบจ. 

๓.มีระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

๓.ร้อยละความพึง
ของใจของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ระดับความ
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

๓.พัฒนาการ
สาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าฯ, โครงการ
ขยายเขตไฟฟูาฯ และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองช่าง, 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

3.การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2.การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

๑.มีจ านวน
นักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑.ร้อยละของ
จ านวน
นักท่องเที่ยว และ
รายได้เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

เฉลี่ยร้อยละ 

2/ปี 
๑.พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

3.การพัฒนา
การศึกษา 
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

๑.ประชาชน
ได้รับสวัสดิการ
ทางสังคม และ
เข้าถึงระบบ
การศึกษา และ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

๑.ร้อยละของเดก็
ในสถานศกึษา
สังกัดเทศบาล
ต าบลตากฟูา  
ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ ๙๐
ของเด็กใน
สถาน 
ศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 
ส าเร็จการ 
ศึกษา ต่อ ปี 

๑.ส่งเสริมและจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา, 
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

๒.ร้อยละของเดก็
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 90 
ของเดก็ใน 
ศพด.ผ่าน
เกณฑ์ฯ 
ต่อปี 

๓.ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
สงเคราะห ์

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
๙5 

เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 
5/ป ี

๒.สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเอง
ได้ 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ฯลฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา, 
พม.
จังหวัด
นครสรรค์ 

๔.ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าถึง
การบรกิารด้าน
สาธารณสขุ 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
๙5 

เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 
5/ป ี

๓.ส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ด ี

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข 
ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 



หน้าที่   57 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่57 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

3.การพัฒนา
การศึกษา 
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

๒.สังคม มี
ความเข้มแข็ง
ตามแนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕.ร้อยละของ
ผู้รับการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพ
ได้ 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ  
๔0 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ปี 

๔.ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ, การ

ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๓.ประชาชน 
เด็ก และ
เยาวชน มีการ
ออกก าลังกาย
มากขึ้น 

๖.จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปี
ละ  
3 

กิจกรรม 

๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ

ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 

ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่   58 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่58 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

6.การ
เสรมิสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
อันดีงามใน
ท้องถิ่น 

4.การอนุรักษ์
และสบืสาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

๑.ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน ได้รับ
การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบ
สานคงอยู่ต่อไป 

๑.จ านวน
กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และ 
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  

3 
กิจกรรม 

๑.อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสบืสาน 
ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น, 
โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กจิกรรม
วันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่   59 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่59 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

2.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษยและ 
สรางสังคม
พอเพียง 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

5.เสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

๑.หน่วยงานมี
ศักยภาพใน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๑.จัดกิจกรรม
ด้านปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปี
ละ  
4 

กิจกรรม 

๑. ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
บรรเทา- 
สาธารณภัย 
๒.ส่งเสรมิการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
๓.ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- โครงการจัดท าแผน
และฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
- โครงการจัดซื้อ
ครุภณัฑ์กล้องวงจรปดิ 
CCTV, 
- โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 

ฝุาย
ปูองกันฯ, 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

   ๒.ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ตลอดจน
ห่างไกลยา
เสพติด 

๒.จัดกิจกรรม
ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน การ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปี
ละ  
4 

กิจกรรม 

 
 



หน้าที่   60 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่60 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

3.บริหาร
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม      
อยางยั่งยืน 

5. การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

๑.ประชาชนมีจิต
ส านักและมีสว่น
ร่วมในการ
อนุรักษ์และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน
กิจกรรมด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  

4 
กิจกรรม 

๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะให้ถูก
หลักวิชาการ 
๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน
เพื่อชุมชน 

 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น, 
โครงการงานประเพณี
วัฒนธรรม/กจิกรรม
วันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา ฯลฯ 

- ส านัก
ปลัดฯ 
- กอง
สาธารณสขุฯ 

 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

 ๒.มีการลด
ปริมาณขยะและ
ก าจัดขยะชุมชน
ให้ถูกหลัก
วิชาการ 
 
๓.ประชาชนมี
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



หน้าที่   61 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่61 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟ้า 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ

เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

 
ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

 
หน่วย

สนบัสนนุ 

2566 2567 2568 2569 2570    

4. เสริมสราง         
ธรรมาภิบาล              
เพื่อการ
พัฒนา          
ที่ยั่งยืน 

6.การ
เสรมิสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
อันดีงามใน
ท้องถิน่  

 

7.การสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑.หน่วยงานมี
การบริหาร
จัดการอย่าง
โปร่งใส 

ร้อยละของ
การประเมินท่ี
หน่วยงานผ่าน

เกณฑ์
มาตรฐาน 

LPA 

ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ป ี

๑.เพิ่มประสทิธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
และการให้บริการ
ประชาชน 

 

- โครงการเวที
ประชาคม, การจัดท า
แผนชุมชน, การ
ประชาประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
- โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 
- โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้แก่
บุคลากร 

ฯลฯ 
 

- ส านกัปลัดฯ 
- กองคลัง 
- กองช่าง, 
- กองสาธา- 
  รณสขุฯ, 
- กองการ 
   ศึกษา 
- กองการ  
  ประปา 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

   ๒.ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละความพึง
พอใจของ

ประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ระดับความ
พึงพอใจ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

๒.- ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วน มีสว่นร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 

   ๓.ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติตนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปกครองใน

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  
3 

กิจกรรม 

-๓. ส่งเสิรมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
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1. เทศบาลฯ เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง การคมนาคม 
ขนส่ง  สามารถเดินทางติดต่อกนัได้ด้วยความ
สะดวก คล่องตัว 

3. การอุตสาหกรรม   เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับ
การเกษตรทั้งสิ้น  ได้แก่ โรงงานหีบฝูาย  โรงงาน
อบข้าวโพด เปน็ต้น  โดยมีวัตถดุิบจากพืน้ที่
เกษตรกรรมรอบนอกชุมชนเมือง  ในเขตเทศบาลมี 
โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสนิค้า คือ โรงงานฝาูย 
– ไวน์ ยงสุวัฒน์  โรงงานฟูาดนิประสิทธิท์รัพย์ 
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. มีตลาดสด จ านวน  ๒ แห่ง  ประกอบด้วย  ตลาด
นิคมตากฟูา 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. ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
4. อ าเภอตากฟูาเป็นสังคมที่มีความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม  

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง จิตส านึกในการพึ่งพาตนเอง และ
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตย 

2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มข้ึน 

3. อ าเภอตากฟูาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการ
เพิ่มของวัยแรงงานลดลง ท าให้เกิดปัญหาการพึ่งพิง
สูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายไุม่มีรายได้และยากจน 

4. อ าเภอตากฟูา มีจุดเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมท า
ให้ยากต่อการปูองกันปัญหาอุบตัิเหตุ 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. กระแสวัตถุนิยมก่อให้เกิดความฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย 
เข้าไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมเปลีย่นไปจากสังคมพึ่งพาจนเองเป็นสังคมที่
ขอรับความช่วยเหลือ 

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มีแนวโน้มการเกิด
ปัญหาทางสังคมมากข้ึน 

3. โครงสร้างของประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

4. ความไม่พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประชาชน อาจส่งผลกระทบท าให้เสียโอกาสในการ
แข่งขัน 
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 - พระราชบญัญัติหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า ฯลฯ 
 - นโยบายของรัฐสนบัสนุนส่งเสริมให้แรงงานมี 
  คุณภาพ 
 - นโยบายของรัฐส่งผลให้หน่วยงานทีดู่แลความ 
  มั่นคง และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 
  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” ร่วมกับกรมปุาไม้  

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) ไฟฟูาส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการภาครฐั 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอตากฟูา รวมถึงส่วนราชการ มีการบูรณา
การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารท้องถ่ินมีคุณธรรม มีหลักธรรมภิบาลและ
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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มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

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
ในท้องถ่ิน 

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- พัฒนาการศึกษา - เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง - สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กใน - ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
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ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

เขตเทศบาล   การดูแลทีด่ ี

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 
บุหร่ี 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) การเกิดอุทกภัยวาตภัย
และอัคคีภัย  

- ส่งเสริมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชนและ
พื้นที่ในเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2) การแพร่ระบาดของยา
เสพติด   

- ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน และเป็น
เมืองน่าอยู ่
 

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 ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลตากฟูา แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ฝุายปูองกันฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง, 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

การการศึกษา 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

๒ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

การการศึกษา 

๓ การพัฒนาการศึกษา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ฝุายปูองกันฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 

การด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
๔ อนุรักษ์และสืบสาน บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 



หน้าที่   72 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  เทศบาลต าบลตากฟ้า  หน้าที ่72 

 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 

 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลตากฟูา แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันและ
รักษาความสงบ) 

การด าเนินงานอืน่ 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 
(ฝุายปูองกันและ
รักษาความสงบ) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ, 

กองการศึกษา 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

การด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
รวม 7  ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน ๖  กอง 
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หน๎าท่ี ๗๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน๎าท่ี ๗๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๓ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ  จ านวน  งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน                         
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป     

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 610,000 4 610,000 4 610,000 4 610,000 4 610,000 20 3,050,000 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

 
  

 
    

 
        

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

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 6 10,315,000 6 10,315,000 6 10,315,000 6 10,315,000 6 10,315,000 30 51,575,000 
-    แผนงานสาธารณสุข     

 
  

 
             

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน     

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 48 24,561,000 48 24,561,000 48 24,561,000 48 24,561,000 48 24,561,000 240 122,805,000 

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02/1) 
โครงการเกินศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

5 15,650,000 5 15,650,000 5 15,650,000 5 15,650,000 5 15,650,000 25 78,250,000 

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02/1)  - - - - - - - - 
 

- 
 

- - - 

1.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     
 

  
 

    
 

        
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 8 920,000 8 920,000 8 920,000 8 920,000 8 920,000 40 4,600,000 

1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

    
 

  
 

    
 

        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 4 2,130,000 4 2,130,000 4 2,130,000 4 2,130,000 4 2,130,000 20 10,650,000 
1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 18 7,580,000 18 7,580,000 18 7,580,000 18 7,580,000 18 7,580,000 90 37,900,000 
1.8 แผนงานการพาณิชย๑     

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 10 2,052,500 10 2,052,500 10 2,052,500 10 2,052,500 10 2,052,500 50 10,262,500 
รวม 105 64,468,500 105 64,468,500 105 64,468,500 105 64,468,500 105 64,468,500 525 322,342,500 

 



หน๎าท่ี ๗๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๔ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ  จ านวน  งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การสง่เสริมการท่องเทีย่ว 
 

3 
 

220,000 
 

3 
 

220,000 
 

3 
 

220,000 
 

3 
 

220,000 

  
 

15 
 

1,100,000 
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02)  

  
3 

  
220,000 

 

รวม 
 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
15 

 
1,100,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต                         
3.1 แผนงานการศึกษา     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 51 7,037,518 51 7,037,518 51 7,037,518 51 7,037,518 51 7,037,518 255 35,187,590 
3.2 แผนงานสาธารณสุข     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 13 486,500 13 486,500 13 486,500 13 486,500 13 486,500 65 2,432,500 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห๑     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 15 1,500,000 
3.4 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 12 990,000 12 990,000 12 990,000 12 990,000 12 990,000 60 4,950,000 
3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 17 1,537,400 17 1,537,400 17 1,537,400 17 1,537,400 17 1,537,400 85 7,687,000 
3.6 แผนงานงบกลาง     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 5 9,668,000 5 9,841,000 5 10,042,000 5 10,204,000 5 10,366,000 25 50,121,000 
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
รวม 102 20,039,418 102 20,212,418 102 20,413,418 102 20,575,418 102 20,737,418 510 101,978,090 

 
 
 



หน๎าท่ี ๗๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๕ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ  จ านวน  งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
4.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
– บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

110,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

10 
  

5 
  

20 

 
 
 
 

410,000 
  

250,000 
  

450,000 

รวม 7 250,000 7 215,000 7 215,000 7 215,000 7 215,000 35 1,110,000 

5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแขง็ 
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
5.3 แผนงานการศึกษา 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
5.4 แผนงานงบกลาง 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

๑ 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

60 
  

30 
  

5 
  

5 

 
30,300,000 

  
3,381,000 

  
500,000 

  
500,000 

 

รวม 20 6,936,000 20 6,936,000 20 6,936,000 20 6,936,000 20 6,936,000 100 34,680,000 

 
 
 



หน๎าท่ี ๗๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๖ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน  งบประมาณ  จ านวน  งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
6.2 แผนงานสาธารณสุข 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

30 
  

10 
  

25 

 
 
 

6,675,000 
 

7,500,000 
  

4,525,000 
รวม 13 3,740,000 13 3,740,000 13 3,740,000 13 3,740,000 13 3,740,000 65 18,700,000 

7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 การบริหารงานทั่วไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
7.2 แผนงานการศึกษา 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
7.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

๑35 
 

5 
  

20 
  
 

 
 
 

8,950,000 
  

300,000 
  

2,480,000 
 
 

รวม 32 2,346,000 32 2,346,000 32 2,346,000 32 2,346,000 32 2,346,000 160 11,730,000 

รวมทั้งสิ้น 282 97,999,918 282 98,137,918 282 98,338,918 282 98,500,918 282 98,662,918 1,410 491,640,590 

 
 



หน๎าท่ี ๗๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 

๒.แบบ ผ.๐๒  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 



หน๎าท่ี ๗๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดัทําปูายบอก
ช่ือชุมชนและปูาย
ประจําซอยทุกซอยใน
เขตเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

เพื่อบอกตําแหนํง
ของชุมชน รวมถึง
ซอยตํางๆ และ
สะดวกตํอการตดิตํอ
ประสานงาน 

จัดทําปูายชุมชนและปูาย
ซอยตํางๆ ในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

200,000 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร๎อยละ 80 
ของทุกซอย
ได๎ตดิตั้งปูาย 

ถนนและซอยของ
ชุมชนได๎รับการ
ติดต้ังปูายทําให๎
สะดวกตํอการ
ติดตํอ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

2 โครงการจดัทําซุ๎มเฉลิม
พระเกียรติ รัชกาลที่ 
๑๐ เทศบาลตําบลตากฟาู  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ถวายความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ 

จัดทําซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที่ ๑๐พร๎อมตดิตั้ง
บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ จํานวน 
1 แหํง 

ประชาชนได๎ถวาย
ความจงรักภกัดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

3 โครงการปรับปรุง
ห๎องน้ําภายในอาคาร
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อปรับปรุงซํอมบํารุง
ห๎องน้ําอาคารสํานกังาน
เทศบาลตําบลตากฟาู
ให๎อยูํในสภาพด ีได๎
มาตรฐาน และมีการ
ดูแลรักษาอยําง
สม่ําเสมอ ถูกสุขอนามัย 
และเพียงพอตํอ
ผู๎รับบริการ 

ปรับปรุงซํอมบํารุงห๎องน้ํา
ภายในอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลตากฟาู ทั้งชาย 
และหญิง โดยการจัดซ้ือและ
ปรับปรุงสุขาภิบาลห๎องน้ํา เพือ่
เปลี่ยนสุขภัณฑ๑ และอุปกรณ๑ที่
เกี่ยวขอ๎งตาม แบบแปลนของ
เทศบาลตากฟูา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ห๎องน้ําได๎รับ
การดูแลให๎
อยูํในสภาพ
ดีอยําง
สม่ําเสมอ 

ห๎องน้ําอาคาร
สํานักงานเทศบาล
ตําบลตากฟูาอยํูใน
สภาพดี ได๎มาตรฐาน
และมกีารดแูลรกัษา
อยํางสม่ําเสมอ ถูก
สุขอนามัย และ
เพียงพอตํอ
ผู๎รับบริการ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๗๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๗๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดักิจกรรม
สวนเฉลมิพระเกียรต ิ
 

เพื่อใช๎เป็นคําตกแตํง
สถานท่ี คําใช๎จําย
อื่นๆ ในการจัด
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมสวนเฉลมิเฉลมิ
พระเกียรติ บรเิวณอาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชนถนน
โค๎งพัฒนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละ ๘๐
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ 

ประชาชน
รํวมกันจัด
กิจกรรม 
สวนเฉลมิพระ
เกียรติและเกิด
ความรักใครํ
สามัคค ี

สํานักปลดั 

รวม   610,000 610,000 610,000 610,000 610,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง
ซํอมแซมอาคารศูนย๑
ปูองกันพร๎อมปรับปรุง
ห๎องเวรรับแจ๎งเหตุวิทยุ
ของงานปูองกันฯ 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติงานให๎มีความ
เหมาะสมทันสมัย 
และสะดวกในการ
ให๎บริการประชาชน 

กํอสร๎างซํอมแซมอาคาร
งานปูองกันและห๎องเวรรับ
แจ๎งเหต ุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการติดตํอ
ขอรับบริการ
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝุายปูองกัน,
สํานักปลดัฯ 

๒ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑ของฝุายปูองกันฯ 
พร๎อมห๎องเวรรับแจ๎ง
เหตุวิทย ุ

เพื่อใช๎เป็นศูนย๑
ปูองกันยํอยที่มีการ
เตรียมพร๎อมรองรับ
การเกิดสาธารณภยั
ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ 
และพื้นที่ใกล๎เคยีง 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑
ปูองกันของฝุายปูองกัน
พร๎อมห๎องเวรรับแจ๎งเหตุ
ตลอด 24 ชม. บริเวณ
ชุมชนเกษตรชัย 
จํานวน 1 หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน  
1 หลัง 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการติดตํอ
ขอรับบริการ
งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝุายปูองกัน,
สํานักปลดัฯ 

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

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การจัดการเรยีนการ
สอนอยํางเพียงพอ 
และรองรับจํานวน
นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

กํอสร๎างอาคารเรียน
จํานวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลนและรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวน  
1 หลัง 

มีอาคารสถานท่ี
เพียงพอตํอ
จํานวนเด็ก
นักเรียน 

กองการศึกษา 

2 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑โรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
เพียงพอตํอจํานวน
นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑จํานวน  
1 หลัง ตามแบบแปลน
และรายละเอียดของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน  
1 หลัง 

มีสถานที่เพียงพอ
ในการจัดกิจกรรม
ให๎กับเด็กนักเรียน
อยํางมีคุณภาพ 

กองการศึกษา 

3 โครงการกํอสร๎างสระ
วํายน้ําโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
ได๎มสีถานท่ีฝึก
ทักษะประสบการณ๑ 
และสามารถปรับใช๎
ในชีวิตประจําวันได ๎

กํอสร๎างสระวํายน้ําจํานวน 
1 แหํง ตามแบบแปลน
และรายละเอียดของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน  
1 แหํง 

เด็กนักเรียนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได๎อยํางมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงตํอเติม
หน๎าตํางเหล็กดัดพร๎อมติดตั้ง
บริเวณภายในอาคารศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลตําบลตากฟาู 

เพื่อสร๎างความปลอดภยั
ให๎กับนักเรียนและ
ทรัพย๑สินของทาง
ราชการภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อติดต้ังเหล็กดัดภายใน
อาคารศูนย๑พัฒนาเด็กเทศบาล
ตําบลตากฟาู ตามแบบแปลน
ของเล็กและโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาู 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จํานวน 
10 ห๎อง 

สร๎างความ
ปลอดภัยให๎กับ
นักเรียนและ
ทรัพย๑สินของทาง
ราชการภายใน
สถานศกึษา 

กองการศึกษา 

5 คําใช๎จํายในการปรับปรุง/
ซํอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบรายละเอียด
ตามหนังสือกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด  
 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให๎มีสภาพที่
เหมาะสมและปลอดภัย
ตํอเด็กนักเรียน  

เพื่อปรับปรุง/ซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลตากฟูา
เชํน ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุง
ฝูาเพดาน ฯลฯ ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลตากฟูา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. จํานวน  
1 แหํง 
2. จํานวน
งบประมาณ
ที่ได๎รับการ
จัดสรร 

สิ่งกํอสร๎าง
ภายในโรงเรียน
ได๎รับการดูแลให๎
มีสภาพที่ด ี
 มีความ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

6 โครงการซํอมแซมอาคาร
เรียน (แผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าที่ 39 ลําดับที่ 4) 
 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม
ในสํวนที่ชํารุดเสียหาย 

อาคารเรียนของโรงเรียน
เทศบาลตําบลตากฟาู ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน  
1 แหํง 

อาคารเรียนอยูํ
ในสภาพที่ใช๎งาน
ได๎และเกิด
ประโยชน๑ตํอ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

กอง 
การศึกษา 

และ 
โรงเรียนฯ 

รวม 10,315,๐๐๐ 10,315,๐๐๐ 10,315,๐๐๐ 10,315,๐๐๐ 10,315,๐๐๐    

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยฟูาทอง
บริเวณห๎องแถวลง 
ลําห๎วย (เสนอโดยชุมชน
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน 
การสญัจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ 
ทาง 80 เมตร กํอสร๎าง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ 
ประชา 
ชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมรางระบาย
น้ํา ภายในซอยถนนโค๎ง 
พัฒนาซอย 6 บริเวณ
กลุํมบ๎านนันท๑นภสั 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎งพัฒนา)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4 เมตร  ยาว 150 
เมตรหรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวํา 600 ตาราง
เมตร  หนา 0.15 เมตร
พร๎อมรางระบายน้ํา ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลงดิน
ลูกรัง พร๎อมวางทํอระบาย
น้ําและรางระบายน้ําซอย
งามน้ําใจ ตํอจากโครงการ
เดิม  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือพื้นที่ ไมํน๎อยกวาํ 400 
ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมรางระบายน้าํ ตามแบบ 
แปลนของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และ 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยโรง 
ฆําสัตว๑ (เสนอโดยชุมชน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ 
ทาง 400 เมตรกํอสร๎าง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ 
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๕ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย นวชน 
ตํอจากโครงเดิมจน 
สุดซอย (เสนอโดยชุมชน
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน 
การสญัจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๖ โครงการวางทํอและราง 
ระบายน้ํา บริเวณร๎าน
ก๐วยเตี๋ยว ซอยเศรษฐกิจ
เกํา (เสนอโดยชุมชน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ 
ทาง40 เมตร กํอสร๎าง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ําซอยนภาเขต
พัฒนา ซอย 1 บริเวณ
หลังห๎องแถว (เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน 
การสญัจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.40 เมตร ระยะ 
ทาง 90 ม.ตามแบบ 
แปลนของเทศบาล 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑จาก 
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๘ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา บริเวณหน๎า
ร๎านศริสิารทยานยนต๑ 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
และทํอระบายน้ํา 
ระยะทาง 40 เมตร  
กํอสร๎างตามแบบ 
แปลนของเทศบาล 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ 
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๙ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยนิคม
พัฒนาหลังโรงพยาบาล
ตากฟูา (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน 
การสญัจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ 
 400 เมตร กํอสรา๎งตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๐ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและทํอระบาย
น้ําบริเวณซอยศาลเจ๎า 
บ๎านคุณเผํา (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 2) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.40 เมตร ระยะ 
ทาง 60 ม.ตามแบบ 
แปลนของเทศบาล  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๑๑ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา พร๎อมทําทาง
เท๎าบริเวณบ๎านเกํา สท.
จิตตรา ปุานแก๎ว(เสนอ
โดยชุมชนเกษตรชัย 2) 
 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
ทํวมขังและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ 
ทาง  40 เมตรกํอสร๎าง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก 
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๑๒ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา และทํอ
ระบายน้ําริมถนน
พหลโยธินบริเวณศาลา
ริมทาง หน๎าบา๎นล๎อเจริญ
ถึงลําห๎วยเกษตรชัย  

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
และทํอระบายน้ํา 
ระยะทาง 200 เมตร  
กํอสร๎างตามแบบ 
แปลนของเทศบาล 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ 
สาธารณูปโภคที่
ไดม๎าตรฐาน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๓ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและทํอระบาย
น้ําบริเวณด๎านข๎างร๎าน 
สหมิตรค๎าไม๎ (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 2) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง100 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ 
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๑๔ โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้าํ ซอยโค๎ง
พัฒนา ซอย 3  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร ระยะ 
ทาง200 เมตร กํอสร๎าง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๑๕ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยโค๎ง
พัฒนา ซอย 1  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง100 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๖ โครงการวางทํอระบาย
น้ําพร๎อมปรับปรุงถนน
ปากทางเข๎าซอยทุกซอย 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างตามแบบแปลน 
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๑๗ โครงการปรับปรุงฝาราง 
เหล็ก ซอยแยม๎พลอย 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กํอสร๎างตามแบบแปลน 
ของเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๑๘ โครงการปรับปรุงฝาบํอ
พักซอยนภาเขตพัฒนา
ซอย 6 (เสนอโดยชุมชน
นภาเขตพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กํอสร๎างตามแบบแปลน 
ของเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๘๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๘๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑๙ โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ซอยต๎นตาล (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา)   

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎และมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ระยะทาง 120 เมตร 
(ตามแบบของการไฟฟูา  
ตากฟูา) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๒๐ โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สาธารณะ บรเิวณบา๎น
นายสะอาด เนตร
สุวรรณ ถึงบ๎านนาย
เฉลิม คุ๎มภัย (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎และมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ระยะทาง 700 เมตร 
(ตามแบบของการไฟฟูา  
ตากฟูา) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๒๑ โครงการจดัทําซุ๎มเฉลิม 
พระเกียรติชุมชนห๎วย
ตะแคง (เสนอโดยชุมชน
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
ชุมชนได๎ถวายความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ 

จัดทําซุ๎มเฉลิมพระเกียรต ิ
ประจําชุมชนห๎วยตะแคง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนใน
ชุมชนได ๎
ถวายความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน 
พระมหา 
กษัตริย๑ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒๒ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑ทํารถพร๎อมสถานท่ี
จําหนํายสินค๎าบรเิวณ
หน๎าตลาดตากฟูา  
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 

1) เพื่อจัดให๎มีสถานท่ี
จอดรถโดยสารที่ได๎
มาตรฐาน และรองรับ
นักทํองเท่ียวท่ี
ปลอดภัย 
2) จัดให๎มีสถานท่ี
จําหนํายสินค๎า 

ตามแปลนของเทศบาล 
จํานวน ๑ หลัง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๒๓ โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.  
ซอยโค๎งพัฒนา ซอย 5 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันป๓ญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา ค.
ส.ล.ขนาดปากราง กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 170 
เมตร พร๎อมฝาราง ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

๒๔ โครงการขุดคูระบายน้ํา 
ซอยเขาหมีซอย 4 
ตั้งแตํต๎นซอย จนถึงทํอ
ลอดเหลี่ยม (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้าไว๎ใช๎ตลอดปี
และให๎การระบาย
น้ําท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกคูระบายน้ําซอย
เขาหม ี4 ตั้งแตํต๎นซอย 
จนถึงทํอลอดเหลีย่ม 
ระยะ 1000 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตาํบล
ตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดปีและ
น้ําไหลได๎
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยศูนย๑วิจัย 
(เสนอโดยชุมชน 
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะ 100 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลตากฟูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยนวชน 
ตํอจากโครงการเดมิ 
(เสนอโดยชุมชน 
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะ 100 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยต๎นไทร 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 90 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการวางทํอ ค.ส.ล. 
พร๎อมลงลูกรังบริเวณ
ซอยข๎าง อ.ต.ก.  
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 
 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

วางทํอ ค.ส.ล.จํานวน  
2 จุด (ขนาด 60X6 
ทํอน) พร๎อมลงลูกรัง ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

29 โครงการทํารั้วแนวเขต
ล๎อมท่ีสาธารณะ  
ซอยต๎นไทร 

เพื่อเป็นแนวเขต
ปูองกันการรุกล้ํา
ของประชาชนในเขต
พื้นที่สาธารณะ 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 
 1 แหํง 

มีแนวเขต
ปูองกันการ 
รุกล้ําของ
ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี
สาธารณะ 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงรางระบาย
น้ําหน๎าอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนนภา
เขตพัฒนาฯ (เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชน
เกษตรชัย (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ 
เกษตรชัย 2) 

เพื่อรองรับ
ประชาชนท่ีมาทํา
กิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารได๎
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชน
เกษตรชัยจํานวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 70 
ของ
ประชาชน
มาใช๎บริการ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
ทํากิจกรรม
ตํางๆรํวมกัน 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยโค๎ง
พัฒนา ซอย 1  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 
 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง ๒๕0 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.บรเิวณ
ซอยบ๎านเขาหมี 2 ทั้ง
ซอย  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเขาหมี)  
 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาดปากราง กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 300 
เมตร กํอสร๎างตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงตํอเติม
อาคารอเนกประสงค๑
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
บ๎านเศรษฐกิจ) 

 

เพื่อรองรับ
ประชาชนท่ีมาทํา
กิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารได๎
อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ ประกอบด๎วย 
1. ปูกระเบื้องภายใน
อาคาร 
2. ทาสีรอบอาคาร 
3. ตํอเติมด๎านหลังอาคาร
พร๎อมมุงหลังคา  
4. คําใช๎จํายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข๎อง ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ ๘0 
ของ
ประชาชน
มาใช๎บริการ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
ทํากิจกรรม
ตํางๆรํวมกัน 

กองชําง 

35 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ริมห๎วยฝายน้ําล๎น 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ริมห๎วยฝายน้ํา
ล๎นชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจให๎เป็น
สถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน๑ริม
ห๎วยฝายน้ําล๎นชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  
1 แหํง 

ริมห๎วยฝายน้ํา
ล๎นชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจได๎รับ
การพัฒนาเป็น
สถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.บรเิวณ
หน๎าบ๎านนายบุญลือ 
เคารพ เชื่อมกับบ๎านปูา
ละเมียด (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
พร๎อมฝา ค.ส.ล. ขนาด
ปากรางกว๎าง 0.30  
เมตร ยาว 42.50 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

37 โครงการวางทํอระบาย
น้ําพร๎อมบํอพัก บริเวณ
ซอยนวชน ผาํนบ๎าน  
ผอ.ประดิษฐ๑ ถึงลําห๎วย 
(ตํอจากโครงการเดิม)  
(เสนอโดยชุมชนห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

วางทํอระบายน้ํา พร๎อม
บํอพัก ระยะทาง 100 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

38 โครงการจดัซื้อโคมไฟฟูา 
สํองสวําง/โคมไฟฟูา
สาธารณะ ในบรเิวณ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อติดตั้งหรือซํอม
บํารุง โคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูา
สาธารณะ ในบริเวณที่
ไฟสํองสวํางยังไมํทั่วถึง 
หรือที่ติดต้ังไว๎แล๎วชํารุด
เสียหาย 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อโคม
ไฟฟูาสํองสวําง/โคมไฟฟูา
สาธารณะ ปีงบประมาณ
ละ 20 ชุด ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนจุด
ติดตั้งโคมไฟ
สํองสวําง 

มีไฟแสงสวําง
เพียงพอ 
ให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย๑สินใน
การสัญจรใน
เวลากลางคืนได๎ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการวางทํอระบาย
น้ําบริเวณบ๎านนาย 
เอกศักดิ ์ถึงบ๎าน 
นายเชาว๑ ดาวเล็ก 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน 
เขาหมี) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

วางทํอระบายน้ํา ขนาด
เส๎นผาํนศูนย๑กลาง 0.30 
เมตร ยาว 316 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิม่ขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

40 โครงการปรับปรุงซํอม
ไฟสํองสวํางบรเิวณ
สนามกีฬาหน๎าอําเภอ
ตากฟูา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีสถานท่ีออกกําลัง
กายได๎อยําง 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซํอมไฟสํองสวําง
สนามกีฬาบริเวณหน๎า
อําเภอตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ที่มาออก
กําลังกาย
ได๎รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายได๎
อยํางปลอดภัย 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา บริเวณซอย  
ต๎นไทร 1 ม.1  
ต.ตากฟูา (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด ปากราง 0.30 
เมตร ยาว 43 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน
ราษฎร 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการจดัซื้อชุดโคม 
ไฟฟูา (พลังงาน
แสงอาทิตย๑) เทศบาล
ตําบลตากฟูา 

1. เพื่อติดตั้งโคม
ไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ใน
บริเวณทีไ่ฟสํอง
สวํางยังไมํทั่วถึง 
2.เพื่อลดการใช๎
พลังงานไฟฟูาใน
หนํวยงานภาครัฐ 
และ ลดภาระ
คําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของ
เทศบาลตากฟูา 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อชุด 
โคมไฟ (พลังงาน
แสงอาทิตย๑) จํานวน 5 
ชุด ตามแบบแปลน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนจุด
ติดตั้งโคมไฟ
สํองสวําง 

1. มีไฟแสง
สวํางเพียงพอ
ให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สินในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืนได๎ 
2. สามารถลด
การใช๎พลังงาน
ในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลด
ภาระคําใช๎จําย
ด๎าน พลังงาน
ของเทศบาล
ตําบลตากฟูา
ได ๎

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 

 

โครงการจ๎างท่ีปรึกษา 
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานในหนํวยงาน 
ภาครัฐ - เทศบาลตําบล
ตากฟูา (ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ๑
พลังงาน) 

เพื่อชํวยเทศบาล
ตําบลตากฟูา ในการ
จัดทําแผนดาํเนิน
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานใน
หนํวยงานภาครัฐ 
การให๎คําปรึกษา 
แนะนําแกํหนํวยงาน 
ตลอดจนเพื่อติดตาม
และประเมินผล
ความก๎าวหน๎าของ
โครงการฯให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑และ
เกิดประโยชน๑สูงสุด 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดจ๎างที่ปรึกษาในการ
จัดทําแผนดาํเนินโครงการ 
การให๎คําปรึกษาด๎านการ
อนุรักษ๑พลังงานในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐเทศบาลตําบล 
ตากฟูา  

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 การสํารวจ
ระบบสา
ธารณูป 
โภค  
ด๎านไฟฟูา
สาธารณะ
ครอบคลมุ
ทั้งพื้นที่
ภายในเขต
เทศบาล 
ร๎อยละ 
100 ของ
พื้นที ่

เทศบาลตาํบล 
ตากฟูามีแผน
ดําเนิน
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การใช๎
พลังงาน
หนํวยงาน
ภาครัฐและ
รายงานการ
ติดตาม
ประเมินผล
ความก๎าวหน๎า
ของโครงการฯ 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๙๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๙๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 

 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ 
การใช๎พลังงานใน
หนํวยงานภาครัฐ - 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
(ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ๑พลังงาน 
 

1. เพื่อลดการใช๎
พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลด
คําใช๎จํายด๎านพลังงาน
ของเทศบาลตากฟูา 
2.เพื่อเป็นการสํงเสริม
สนับสนุนให๎หนํวยงาน
ของภาครัฐสร๎างเป็น
แหลํงเรียนรู๎ที่ประชาชน
สามารถเข๎าถึงได๎งําย 
3.เพื่อเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสํงเสริม
การอนุรักษ๑พลังงาน 
และการใช๎พลังงาน
ทดแทน และสนับสนุน
การดําเนินการตามแผน
อนุรักษ๑พลังงานของ
ประเทศ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การใช๎พลังงานใน
หนํวยงานภาครัฐของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา เชํน 
คําใช๎จํายในการจัดซื้อ 
ครุภณัฑ๑ไฟฟูา วัสดุไฟฟูา 
และคําใช๎จํายอื่นๆที่
เกี่ยวข๎องประกอบด๎วย   
1.หลอด LED tube 
(120 cm) ไมเํกิน 2-36 
W.จํานวน 790 โคม 
2.หลอด LED Street 
Light ไมเํกิน 130 W. 
จํานวน 223 โคม 

6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 1. ประชาชน
มีระบบ
สาธารณูปโภค
ด๎านไฟฟูา
สาธารณะ
ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ภายใน
เขตเทศบาล
ร๎อยละ 100 
ของพื้นที่ 
2. ร๎อยละ
คําใช๎จํายด๎าน
พลังงานไฟฟูา
ของเทศบาล
ตําบลตากฟาู
ลดลง 

1.สามารถลดการใช๎
พลังงานในหนํวย 
งานภาครัฐ และลด
คําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของ
เทศบาลตําบล 
ตากฟูา 
2.เป็นการสํงเสริม
สนับสนุนให๎
หนํวยงานของรัฐ
สร๎างเป็นแหลํง
เรียนรู๎ที่ประชาชน
สามารถเข๎าถึงได๎
งําย 
3.เป็นการ
ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
สํงเสริมการอนุรักษ๑
พลังงานและการใช๎
พลังงานทดแทน
และสนับสนุนการ
ดําเนินการตามแผน
อนุรักษ๑พลังงาน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ํา บริเวณซอย
บ๎านเขาหมี (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 
 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาดปากราง กว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 300 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

46 โครงการกํอสร๎างโครง
หลังคาเหล็กเมทลัชีส 
บริเวณลานดา๎นหน๎า 
อาคารเอนกประสงค๑
ชุมชนพัฒนา 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 
 

เพื่อรองรับ
ประชาชนท่ีมาทํา
กิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารและ
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
อาคารได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างโครงหลังคาเหล็ก
เมทัลชีส บริเวณลาน
ด๎านหน๎า อาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชน
พัฒนา ตามแบบแปลน 
และรายละเอียดของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชน
ถนนโค๎งพัฒนา(เสนอ
โดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 
 

เพื่อรองรับ
ประชาชนท่ีมาทํา
กิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารและ
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
อาคารได๎อยําง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างตํอเติมโครง
หลังคาเหล็กเมทลัชีสออก
ไปตามแนวอาคาร
ด๎านหลังตามแนวเทํากับ
อาคารคลมุบรเิวณจดุ
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
ตามแบบแปลน และ
รายละเอียดของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.4 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงแนว
เสาไฟฟูาบริเวณชุมชน
นภาเขตพัฒนา 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 
 

เพื่อให๎เกิดความ
สวยงามและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของแนว
เสาไฟฟูา เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงแนวเสาไฟฟูา
บริเวณชุมชนนภาเขต
พัฒนา (ตามแบบของการ
ไฟฟูาฯ อําเภอตากฟูา) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

รวม 24,561,000 24,561,000 24,561,000 24,561,000 24,561,000       

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายในชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
(เสนอโดยชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา) 
 

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎
ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขต  และหรือซํอมบาํรุง
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ทุกชุมชน จํานวน 8 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลตาก
ฟูา ด๎วยการซํอม เปลี่ยน
อุปกรณ๑ที่ชํารุด และขยายเขต
เพิ่มเติมบางจุดที่เสียงไปไมํ
ทั่วถึง ฯลฯ ดําเนินการปีละ 1 
ครั้งหรือตามความจําเปน็เรํงดํวน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได๎รับทราบ
ข๎อมูล
ขําวสารของ
เทศบาล 

ร๎อยละ 80 
ของ 
ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูลขําว 
สารของ
เทศบาล 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสายภายในชุมชน 
เกษตรชัย (เสนอโดย 
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ 
เกษตรชัย 2) 
 

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎
ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตาม
สายตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของ 
ประชาชนใน 
ชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูล
ขําวสารและ
การ
ประชาสัมพันธ๑
อยํางทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 

สํานักปลดัฯ 

3 โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสายซอยหลัง
โรงเรียนอนุบาลและ
ซอยสํานักงานเทศบาล
ตากฟูา  
(เสนอโดยชุมชนพฒันา)   

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตาม
สายตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของ
ประชาชนใน
ชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ร๎อยละ 70 
ของ 
ประชาชนใน 
ชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 

สํานักปลดัฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 

โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสายภายในซอยโค๎ง
พัฒนา ซอย 4 (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา)  

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎
ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตาม
สายตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 70 
ของ 
ประชาชนใน 
ชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูล
ขําวสารและการ
ประชาสัมพันธ๑
อยํางทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 

5 โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสายภายในชุมชน 
เกษตรชัย (เสนอโดย 
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ 
เกษตรชัย 2) 

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎
ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตาม
สายตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของ 
ประชาชนใน 
ชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูล
ขําวสารและการ
ประชาสัมพันธ๑
อยํางทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 

6 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง และสถานท่ี
จําหนํายผลิตภัณฑ๑จาก
ศูนย๑เรียนรู๎ฯ (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ
เกษตรชัย 2) 

เพื่อเป็นสถานท่ีการ
ดําเนินงานของศูนย๑
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจ
พอเพียง และ
สถานท่ีจําหนําย
ผลิตภณัฑ๑จากศูนย๑    
เรียนรูฯ๎ 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑เรยีนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สถานท่ีจําหนํายผลติภณัฑ๑
จากศูนย๑เรยีนรู๎ฯชุมชน
เกษตรชัย 1 และ 
เกษตรชัย 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน  
1 แหํง 

มีอาคารศูนย๑
เรียนรู ๎
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ 
สถานที่จําหนาํย  
ผลิตภัณฑ๑จาก
ศูนย๑ฯ 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๗ โครงการปรับปรุงเสียง 
ตามสายภายในชุมชน 
บ๎านเขาหมี  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเขาหมี) 
 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลให๎
ประชาชนได ๎
รับทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียง 
ตามสาย ชุมชน 
บ๎านเขาหม ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได๎รับทราบ
ข๎อมูล
ขําวสารของ
เทศบาล 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสารและ
การ
ประชาสมัพัน
ธ๑อยํางท่ัวถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 

๘ โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ซอยหลัง
โรงพยาบาลตากฟูา
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)  

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎
ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตาม
สายตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละ 70 
ของ
ประชาชนใน
ชุมชนได๎รับ
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎
รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
และการ
ประชา 
สัมพันธ๑อยําง
ทั่วถึง 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
เทศบาล 

รวม 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000       

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.6 แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างลาน  
ค.ส.ล.พร๎อมตดิตั้งไฟฟูา
สาธารณะบริเวณข๎าง
สระน้ําด๎านหลังสํานัก 
งานเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

เพื่อให๎มีสถานท่ี
สําหรับให๎ประชาชน
ได๎ทํากิจกรรมตํางๆ 
ได๎อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างลานค.ส.ล.พร๎อม 
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนม ี
สุขภาพ
รํางกายที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

2 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬา(ระดับจังหวดั
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด) 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมและบํารุง 
รักษาสนามกีฬาให๎
ได๎มาตรฐาน และ
ประชาชนท่ีมาออก
กําลังกายได๎รับความ
ปลอดภัย 

สําหรับเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมและบํารุงรักษา
สนามกีฬา(ขนาดกลาง) 
สนามละ930,000  บาท 
ตํอป ีและคําใช๎จํายอื่นท่ี
เกี่ยวข๎องตามหนังสือสั่ง
การกําหนด (อปท.อาจ
พิจารณานําเงินรายไดม๎า
สมทบได๎ตามความจําเป็น) 

930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 1. จํานวน  
1 แหํง 
2.จํานวน
งบประมาณ
ทีได๎รับการ
จัดสรร 

มีสนามกีฬา
กลางท่ี
ปลอดภัย  
ได๎มาตรฐาน 
และสามารถ
ให๎บริการ
ประชาชนใน
การออกกําลัง
กายได๎ทุก
ระดับ 

กองการ 
ศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงไฟสํอง
สวําง สนามกีฬา  
หน๎าอําเภอตากฟูา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีสถานท่ีออกกําลัง
กายและปลอดภัย 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ที่มาออก
กําลังกาย
ได๎รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รํางกายที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

4 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟูา และ ไฟสปอร๑ต
ไลท๑ (สนามฟุตบอล) 
บริเวณสนามกีฬา 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนไดม๎ีสถานท่ี
ออกกําลังกายที่
ทันสมัย มีความ
ปลอดภัย และได๎
มาตรฐาน 

เป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูา ประกอบด๎วย 
- เสาไฟฟูา ค.ส.ล. ขนาดสูงไมํ
น๎อยกวํา 12 เมตร จํานวน  
4 ต๎น และโคมไฟสปอร๑ตไลท๑ 
จํานวน 4 โคม 
- มีไฟสปอร๑ตไลท๑ ไมํน๎อยกวํา 
12 ดวง/โคม ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลตากฟาู 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 
1 แหํง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกายที่
ทันสมัย มีความ
ปลอดภัย และได๎
มาตรฐาน  

กองการ 
ศึกษา 

รวม 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000 2,130,000       

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกลําห๎วย 
บริเวณชุมชนพัฒนาถึง 
ฝายน้ําล๎น (เสนอโดย 
ชุมชนห๎วยตะแคง) 
 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้าไว๎ใช๎ตลอดปี
และให๎การระบาย
น้ําท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกลําห๎วยตะแคง 
พร๎อมกํอสร๎างฝาย เริ่ม 
ตั้งแตํชุมชนพัฒนาถึงฝาย 
ผู๎ใหญํบ๎านเสนาะ ตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวน
แหลํงเก็บกัก
น้ําเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดปีและ
น้ําไหลได๎
สะดวก 

กองชําง 

๒ โครงการกํอสร๎าง
ถนนราดยางเคพซลีเช่ือม
ปากซอยบ๎านเขาหม ี2 และ
ซอยบ๎านเขาหมี 3 (เสนอ
โดยชุมชนบ๎านเขาหมี)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
100 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนน 
ค.ส.ล.บริเวณซอยข๎าง 
อตก. (เสนอโดยชุมชน 
พัฒนา)  
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4  เมตร ยาว 290 
เมตรหรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม ํ
น๎อยกวํา 1,160 ตาราง 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

969,000 969,000 969,000 969,000 969,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๐๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๐๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง 
ซํอมแซมถนน ค.ส.ล.
บริเวณท๎ายซอยถนนโค๎ง
พัฒนาซอย 6 ไปทาง
สนามกีฬาเทศบาลฯ 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา)  
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

พื้นที ่ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 
140 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนนลง
ดินลูกรัง บริเวณสระน้ํา
สวนสาธารณะ ถึงทาง
เชื่อมซอยหนองบัวงาม
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตรหรือพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 
2,000 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร กํอสร๎างตาม 
แบบแปลนของเทศบาล 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกสระน้ํา
เกษตรชัยบรเิวณหลัง
หมูํบ๎านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา 
 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้าไว๎ใช๎ตลอดปี
และให๎การระบาย
น้ําท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกสระน้ําเกษตรชัย
บริเวณหมูํบ๎านมั่นคง
หมูํบ๎านเกษตรชัย
ปากกว๎างเฉลี่ย 14 เมตร 
ยาว 26 เมตร ลึก 4 
เมตร หรือขุดดินไมํน๎อย
กวํา 1,000 ลูกบาศก๑
เมตร 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร๎อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ําท่ีกักเก็บ
ได ๎

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดปีและ
น้ําไหลได๎
สะดวก 

กองชําง 

7 โครงการขุดลอกหน๎า
ฝายชุมชนเศรษฐกจิ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 
 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้าไว๎ใช๎ตลอดปี
และให๎การระบาย
น้ําท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกคลองหน๎าฝาย
ชุมชนเศรษฐกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ําท่ีกักเก็บ
ได ๎

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดปีและ
น้ําไหลได๎
สะดวก 

กองชําง 

8 โครงการขุดลอกคลอง
หน๎าฝาย บริเวณอาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชนเขา
หมี (เสนอโดยชุมชนเขาหมี)  

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้าไว๎ใช๎ตลอดปี
และให๎การระบาย
น้ําท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกคลองหน๎าฝาย
บริเวณอาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชน 
เขาหม ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ําท่ีกักเก็บ
ได ๎

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดปีและ
น้ําไหลได๎
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงไหลํ
ทางทั้ง 2 ข๎าง ซอย
เศรษฐกิจบน (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

ปรับปรุงไหลํทาง ซอย
เศรษฐกิจบน กว๎าง 1.45 
เมตร ยาว 393 เมตร ท้ัง 
2 ฝ๓่ง หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 1,140 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 จํานวนถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ 
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง บริเวณถนนชายห๎วย
ตากฟูาหลังโรงพยาบาลถึง
บ๎านนางอุบล (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

กํอสร๎างถนนลูกรัง กว๎าง 
4 เมตร ยาว 245 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างไหลํทาง ค.
ส.ล.ทางเข๎าโรงฆําสัตว๑
บริเวณบ๎านนางเสาวรส  
หงสะ (เสนอโดยชุมชนบา๎น
เศรษฐกิจ) 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

กํอสร๎างไหลํทาง กว๎าง 
2.50 เมตร ยาว 40 
เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมํ
น๎อยกวํา 80 ตารางเมตร 
หนา 0.10 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลตากฟูา 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จํานวนถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน ค.ส.ล. 
ซอยเขาหมี 4 ม.๓ ต.สุข
สําราญ (เสนอโดยชุมชน
บ๎านเขาหมี) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน  
ซอยเขาหมี 4 ม.๓ ต.สุข
สําราญ พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
720 ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

220,000 
(๓๒๐ เมตร) 

280,000 
(๔๐๐ เมตร) 

280,000 
(๔๐๐ เมตร) 

280,000 
(๔๐๐ เมตร) 

280,000 
(๔๐๐ เมตร) 

จํานวนถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และ 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.บริเวณซอยบ๎าน 
นายแก๎วเนตรสุวรรณ  
ม.๓ ต. สุขสําราญ(ตํอ
จากโครงการเดิมเสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กํอสร๎าง ค.ส.ล. กว๎าง 6 
เมตร ยาว 60 เมตร หรือ
พื้นท่ี ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 
360 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตากฟูา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถนน
ที่ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง  

14 โครงการกํอสร๎างถนน 
ค.ส.ล.เรยีบริมห๎วยตาก
ฟูาท้ัง 2 ข๎าง ตั้งแตํศาล
เจ๎าพํอดาบทองถึงฝาย
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง  4  เมตร  ยาว 
800 เมตรหรือพื้นที่ 
ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา   
3,200 ตารางเมตร  หนา 
0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาล 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกํอสร๎างถนน 
ค.ส.ล.ปากทางเข๎า
หมูํบ๎านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา (เสนอโดยชุมชน
เกษตรชัย 1 และ เกษตรชัย 
2)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 
7.50 เมตร ยาว 34 เมตร 
หรือ พื้นท่ี ค.ส.ล. ไมํน๎อย
กวํา 255 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตรตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลตากฟูา 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

16 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน 
ภายในซอยถนนโค๎ง
พัฒนา ซอย 6  ม.3  
ต.ตากฟูา(เสนอโดยชุมชน
ถนนโค๎งพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน  
ค.ส.ล. กว๎าง 4 เมตร  ยาว 
190 เมตรหรือพื้นท่ีค.ส.ล.
ไมํ   น๎อยกวํา 760 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างถนน    
ค.ส.ล. บริเวณกลุมํบ๎าน
อาจารย๑สําราญ  ศิริทองสิงห๑
ชัย ม.3 ต.ตากฟูา (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค๎งพัฒนา)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 
 4 เมตร  ยาว 200 เมตร 
หรือพื้นท่ีค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 
800 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.7 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกสระเก็บ
น้ํา บริเวณหลังนักงาน
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
 

เพื่อเพ่ือเพิ่มปริมาณ
แหลํงกักเก็บนํ้าไว๎ใช๎
ตลอดปีกรณีถ๎าบํอ
บาดาล หรือปริมาณ
น้ําใต๎ดินลดลง 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา บริเวณ
หลังสํานักงานเทศบาล
ตําบลตากฟูา พื้นที่ขุดลอก
ไมํน๎อยกวํา ๑๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร ลึกเฉลีย่จาก
เดิม ๒ เมตร หรือดินขุดไมํ
น๎อยกวํา 24,0๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
แหลํงกักเก็บ
น้ําเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดป ี

กองชําง 

รวม 7,580,000 7,580,000 7,580,000 7,580,000 7,580,000       

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.8 แผนงาน การพาณิชย๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนทํอเมน
ประปา เป็นขนาด 2 นิ้ว 
บริเวณซอยถนนโค๎ง
พัฒนา ซอย 6 (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อพัฒนาระบบ
น้ําประปาให๎มี
คุณภาพและ
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ขยายเขตประปา ทํอเมน 
ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 490 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 90 
ของระชาชน
มนี้ําประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

2 โครงการขยายเขต
ประปา ซอยบ๎าน สท.
ภูริทัต (เสนอโดยชุมชน
ถนนโค๎งพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎น้ําประปา 
ในการอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ทํอเมน 
ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 100 เมตร 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร๎อยละ 90 
ของระชาชน
มีน้ําประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

3 โครงการขยายเขต
ประปาซอยถนนโค๎ง
พัฒนา ซอย 4 ฝ๓่งขวา 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎น้ําประปา 
ในการอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ทํอเมน 
ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 230 เมตร 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร๎อยละ 90 
ของระชาชน
มีน้ําประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.8 แผนงาน การพาณิชย๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเปลี่ยนทํอเมน
ประปา บริเวณหนา๎ร๎าน
สุกี้ทะเล ไปถึงบ๎าน 
ปูามํอม เส๎นพหลโยธิน 
 

เพื่อพัฒนาระบบ
น้ําประปาให๎มี
คุณภาพและ
เพียงพอตํอความ
ต๎องการ 
 

ขยายเขตประปา ทํอเมน 
ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 200 เมตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 
ของระชาชน
มีน้ําประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

5 โครงการน้ําประปาดื่มได๎
บริเวณโรงผลิตประปา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

เพื่อประชาชนไดม๎ี
น้ําดื่มที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและ
ประหยดัคําใช๎จําย 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําเพื่อ
ผลิตน้าํประปาดื่มได๎
บริเวณโรงผลิตน้ําประปา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 ร๎อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
มีน้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองการ 
ประปา 

6 โครงการขยายเขต
ประปา บริเวณซอยโค๎ง
พัฒนา  ซอย 4 ฝ๓่งซ๎าย 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ําประปาอุปโภค 
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ทํอเมน 
ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 
350 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
ตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 90 
ของระชาชน
มีน้ําประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและมี
น้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองการ 
ประปา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.8 แผนงาน การพาณิชย๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขยายทํอเมน 
ประปา บรเิวณกลุํมบ๎าน 
นายสมบตั ิ ทรัพย๑
เจ๎าพระยา ซอยนิคม
พัฒนา ม.1 ต.ตากฟูา 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 
 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ําประปาอุปโภค 
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา ทํอเมน 
ขนาด 2 นิ้ว รวม
ระยะทาง382 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 ร๎อยละ 90 
ของระชาชน
มีน้ําประปา
ใช๎อยําง
เพียงพอ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและมี
น้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองการ 
ประปา 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาชุมชน 
ห๎วยตะแคง 
 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซม หอถังเก็บ
น้ําทรงแชมเปญ ท่ี
ประปาชุมชนห๎วย
ตะแคง เนื่องจากถัง
น้ําเกิดการชํารุด 
ผุกรํอน ตัวถังเป็น
สนิม มีตะไครํน้ํา
เกาะเนื่องจากใช๎งาน
มานาน 

จ๎างเหมาตดิตั้งถังเก็บน้ํา
ทรงแชมเปญ ที่ประปา
ชุมชนห๎วยตะแคง ขนาด 
๒๐ ลูกบาศก๑เมตร สูง ๒๐ 
เมตร 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ จํานวน
แหลํงน้ํา
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.8 แผนงาน การพาณิชย๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาชุมชน 
เกษตรชัย ๑ 
 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม 
หอถังเก็บน้ําทรง 
แชมเปญ ที่ประปา
ชุมชนเกษตรชัย ๑ 
เนื่องจากถังน้ําเกิดการ
ชํารุด ผุกรํอน ตัวถังเป็น
สนิม มีตะไครํน้ําเกาะ
เนื่องจากใช๎งานมานาน 

จ๎างเหมาตดิตั้งถังเก็บน้ํา
ทรงแชมเปญ ที่ประปา
ชุมชนเกษตรชัย ๑ 
ขนาด ๒๐ ลูกบาศก๑เมตร 
สูง ๒๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ จํานวน
แหลํงน้ํา
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

10 โครงการปรับปรุงทํอ
เมนสํงน้ําบริเวณตลาด
เกษตรชัย 

เพื่อพัฒนาระบบ
น้ําประปาให๎มีคุณภาพ
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ปรับปรุงทํอเมนสํงน้ํา
บริเวณตลาดเกษตรชัย
ตามแบบแปลน และ
รายละเอียดของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
แหลํงน้ํา
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 

รวม 2,052,500 2,052,500 2,052,500 2,052,500 2,052,500    

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๑๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๑๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
๒.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
๒.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดงานประเพณีจลุกฐิน เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 
ของ
ประชาชน
เข๎ารํวมงาน 

มีนักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นมี
รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

2 จัดงานประเพณีบญุ 
สลากภัต 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามและ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของ
ประชาชน
เข๎ารํวมงาน 

มีนักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนใน
ท๎องถิ่นมี
รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสรมิการท่องเท่ียว 
๒.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๒.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว  

“ตลาดน  าริมห้วย
ตะแคง” 

(เสนอโดยชุมชนห๎วย
ตะแคง) 

 

๑.เพื่อปรับปรุงพ้ืนท่ี
บริเวณริมห๎วย

ตะแคงให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยว “ตลาดน้ํา

ริมห๎วยตะแคง” 
๒.เพื่อเป็นแหลํง
สร๎างรายได๎ให๎แกํ

ประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การเพิ่มสถานท่ีใน
การจําหนํายสินค๎า 

ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
จํานวน ๑ แหํง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
แหลํง
ทํองเที่ยวท่ี
เพิ่มขึ้น 

๑.มี
นักทํองเที่ยว
เข๎ามา
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
๒.ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น
จากการออก
ร๎านขายสินค๎า
และบริการ
ตํางๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000       

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ สนับสนุนคําใช๎จํายการ 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เพื่อให๎การจัด 
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 

จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1 ผลิตสื่อจากวัสดเุหลือใช๎ 
2 หนูน๎อยรักการอําน 
3 จัดทําบอร๑ด
ประชาสมัพันธ๑ 
4 ทัศนศึกษาของนักเรียน 
5 ปรับปรุงบอร๑ดประจํา 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
6 เด็กปฐมวัยใสํใจภมู ิ
ป๓ญญาท๎องถิ่น 
7 ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
8 แขํงขันกีฬาภายใน 
9 ประเมิน IQ,EQ,MQ 
10 ประเมินคุณภาพภาย 
ในของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
11 อบรมคุณธรรม- 
จริยธรรมครูศูนย๑พัฒนาฯ 

 
1,000 
5,000 

20,000 
 

100,000 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
30,000 
1,000 
2,000 

 
15,000 

 

 
1,000 
5,000 

20,000 
 

100,000 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
30,000 
1,000 
2,000 

 
15,000 

 
1,000 
5,000 

20,000 
 

100,000 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
30,000 
1,000 
2,000 

 
15,000 

 
1,000 
5,000 

20,000 
 

100,000 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
30,000 
1,000 
2,000 

 
15,000 

 
1,000 
5,000 

20,000 
 

100,000 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 

 
30,000 
1,000 
2,000 

 
15,000 

 

ร๎อยละ 90 
ของเด็กใน 
ศพด.ผําน
เกณฑ๑
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได ๎
อยํางมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ 
ตํอ 

สนับสนุนคําใช๎จํายการ 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 

เพื่อให๎การจัด 
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 

12 สํงเสริมการจัด 
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่ 
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
13 สํงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 
14 วันแมํแหํงชาติ 
15 วันพํอแหํงชาติ 
16 วันขึ้นปีใหมํ-วันเด็ก 
17 วันลอยกระทง 
18 วันเข๎าพรรษา 
19 ออมวันละ ๑ บาท 
สานฝ๓นเพื่ออนาคต 
๒0 นักธรรมน๎อย 
๒1 ไหว๎ครู 
๒2 หนูน๎อยรัก
ประชาธิปไตย 
23 หนูน๎อย ICT  
24 เสริมสร๎างการลกเปล่ียน 
เรียนรู๎ 
25 เยี่ยมบ๎านนักเรียน 

1,000 
 
 

5,000 
5,000 
2,000 

10,000 
2,000 
2,000 
2,000 

 
5,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

1,000 
 
 

5,000 
5,000 
2,000 

10,000 
2,000 
2,000 
2,000 

 
5,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

1,000 
 
 

5,000 
5,000 
2,000 

10,000 
2,000 
2,000 
2,000 

 
5,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

1,000 
 
 

5,000 
5,000 
2,000 

10,000 
2,000 
2,000 
2,000 

 
5,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

1,000 
 
 

5,000 
5,000 
2,000 

10,000 
2,000 
2,000 
2,000 

 
5,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

ร๎อยละ 90 
ของเด็กใน 
ศพด.ผําน
เกณฑ๑
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได ๎
อยํางมี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๒ เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชํวยเหลือนักเรยีน
ในมีความพร๎อมใน
การศึกษาเลําเรยีน 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชํวยเหลือ
นักเรียนในมีความ
พร๎อมในการศึกษา
เลําเรียน 

สําหรับเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลตากฟูา 
(ระดับอนุบาล) สําหรับนักเรียน 
จํานวน 120 คน ดังนี ้
1) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) (คนละ 850 
บาท/ภาคเรียน) 
2) ค่าหนังสือเรียน  
(คนละ 200 บาท/ปี) 
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(คนละ 100 บาท/ภาคเรียน) 
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(คนละ 300 บาท/ปี) 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
(คนละ 215 บาท/ภาคเรียน) 
6) ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามหนังสือสั่ง
การก าหนด(เงินอุดหนุน) 
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1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ท่ี
กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ  

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ เงินอุดหนุนสําหรับ
สํงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท๎องถิ่น
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการ 
บริหารสถานศึกษา)/
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด 

 

เพื่อให๎การจัด
การศึกษาเป็นไป 
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามกิจกรรม 
ดังนี้  
1) ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนฯ 
2.1 ระบบ Asymmetric  
Digital Subscriber Line : 
ADSL  
(โรงเรียนละ 9,600 บาท) 
2.2 ระบบ Wireless  
Fidelity : WiFi  
(โรงเรียนละ 7,200 บาท) 
3) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรยีนรู้ในโรงเรียนฯ 
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1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ท่ี
กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ  

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ เงินอุดหนุนสําหรับ
สํงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท๎องถิ่น
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการ 
บริหารสถานศึกษา)/
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด 

(ตํอ) 

เพื่อให๎การจัด
การศึกษาเป็นไป 
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

5) ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 
5.1 ระดับสถานศึกษา 
สําหรับโรงเรียนเทศบาลฯ 
(50,000บาท) 
5.2 ระดับสถานศึกษา
สําหรับศูนย๑พัฒนาเดก็เลก็ฯ 
(50000 บาท) 
6) ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท. 
7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
7.1 โรงเรียนละ15,000 
บาท 
7.2 ครูแกนน า โรงเรียน
ละ1 คนๆ ละ 3,000 บาท 
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1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ท่ี
กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ  

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ เงินอุดหนุนสําหรับ
สํงเสริมศักยภาพการจดั
การศึกษาท๎องถิ่น
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการ 
บริหารสถานศึกษา)/
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด 

(ตํอ) 

เพื่อให๎การจัด
การศึกษาเป็นไป 
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

7.3 เจ้าหน้าท่ี อปท. ๆ 
ละ 5 คน ๆ ละ 3,000 บาท 
7.4 สถานศึกษาดีเด่น 
 โรงเรียนละ 100,000 บาท 
8) ค่าใช้จ่ายในการ
สํงเสริมกิจกรรมรักการอํานใน
สถานศึกษา อปท. 
9) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ของศูนย๑การเรียนรู๎ด๎านการ
ทํองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
10) ค่าใช้จ่ายในการ
สํงเสริมการจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศกึษาพอเพียง” สํู “ศูนย๑
การเรียนรู๎ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
11. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือสั่งการกําหนด 
(เงินอุดหนุน) 
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1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ท่ี
กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ  

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษารายละเอียด
ตามหนังสือกรมสํงเสรมิ
การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น) 
 

1. เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรงและมี
พัฒนาการที่ด ี
2. เพื่อให๎มีอาหาร
กลางวันที่เหมาะสม 
ถูกต๎องตามหลัก
โภชนาการ 
3. เพื่อให๎เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
จัดการศึกษาของ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เพื่อจัดสรรงบประมาณ
เป็นคํา 
อาหารกลางวัน ดังนี ้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลฯ จํานวน 70  
คน(อัตรามื้อละ 21 บาท
ตํอคน จํานวน 245 วัน) 
2) โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟ้า จํานวน 
120 คน(อัตรามื้อละ 21 
บาท ตํอคน จํานวน 200 
วัน) 

 
 
 

360,150 
 
 
 

504,000 

 

 

360,150 
 
 
 

504,000 

 

 

 

360,150 
 
 
 

504,000 

 

 

360,150 
 
 
 

504,000 

 

 

360,150 
 
 
 

504,000 

1. ร๎อยละ 
99 ของ
นักเรียน
ได๎รับ
ประทาน
อาหารที่มี
คุณภาพ 
2. จํานวน
งบประมาณ
ที่ได๎รับการ
จัดสรร 
 

1. นักเรียนมี
สุขภาพ
รํางกาย 
สมบูรณ๑
แข็งแรงได๎รับ
คุณคําทาง
โภชนาการ
ครบ 5 หมู ํ
2. นักเรียนมี
สุขภาพดมีี
น้ําหนักตาม
เกณฑ๑ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ อาหารเสริม (นม) 
รายละเอียดตามหนังสือ 
กรมสํงเสรมิการกครอง 
ท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก 
นักเรียนมสีุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนาการที่ด ี

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี ้
(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลฯ จํานวน 70 คน 
(2) โรงเรียนเทศบาล
ต าบลตากฟ้าจํานวน 120คน 
(3) โรงเรียนวัดประชา
สรรค ์จํานวน 50 คน 
(๔) โรงเรียนอนุบาลตาก
ฟ้า จํานวน ๒50 คน 

 
142,324 

 
243,984 

 
101,660 

 
508,300 

 
142,324 

 
243,984 

 
101,660 

 
508,300 

 
142,324 

 
243,984 

 
101,660 

 
508,300 

 
142,324 

 
243,984 

 
101,660 

 
508,300 

 
142,324 

 
243,984 

 
101,660 

 
508,300 

นักเรียนได ๎
รับประทาน 
อาหารที่ม ี
คุณภาพ 

สมบูรณ๑
แข็งแรง 
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

6 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคําจัดการเรยีน
การสอนของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) 
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา)/
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด  

เพื่อเป็นการสนอง 
นโยบายของรัฐบาล 
และชํวยเหลือ
นักเรียนในมีความ
พร๎อมในการศึกษา
เลําเรียน 

จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 (อายุ 2 – 5 ปี) ในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพื่อ
จํายเป็นคําจัดการเรียนการ
สอนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลตากฟูา อัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี  
สําหรับนักเรียน จํานวน 
100 คน และหรือคําใช๎จําย
อื่นท่ีเกี่ยวข๎องตามหนังสือ 
สั่งการกําหนด 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ท่ี
กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา 
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

กองการ 
ศึกษา และ 

ศพด. 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๒๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๒๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุน 
คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
(โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา)/
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด  

เพื่อเป็นการสนอง 
นโยบายของรัฐบาล 
และชํวยเหลือ
นักเรียนในมีความ
พร๎อมในการศึกษา
เลําเรียน 

จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ2 – 5 ปี) ในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) สําหรับ
นักเรียน จํานวน 70 คน เพื่อ
เป็นคําใช๎จําย ในการจัด
การศึกษาสาํหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กฯ ดังนี้ 
1) ค่าหนังสือเรียน  
(คนละ 200 บาท/ปี) 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(คนละ 200 บาท/ปี) 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(คนละ 300 บาท/ปี) 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
(คนละ 430 บาท/ปี) 
5) ค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่เกี่ยวข๎องตามหนังสือสั่ง
การกําหนด (เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

14,000 
 

21,000 
 

30,100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

14,000 
 

21,000 
 

30,100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

14,000 
 

21,000 
 

30,100 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

14,000 
 

21,000 
 

30,100 

 

- 

 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

14,000 
 

21,000 
 

30,100 

 

- 

1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนที่
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ท่ี
กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการ
ศึกษาเป็น 
ไปตาม
มาตรฐานการ
จัดการศึกษา
ของกรม
สํงเสริมการ
ปกครอง
ท๎องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

ศพด. 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาภาษาอังกฤษ 
สําหรับเด็กปฐมวยั
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 27 ลําดับที่ 1) 

เพื่อให๎นักเรียนได๎
เรียนรูภ๎าษาอังกฤษ 
(ภาษาที่ 3) 

นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูาได๎
เรียนรูภ๎าษาอังกฤษ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวน  
2 ครั้ง/ป ี
และชํวงปิด
ภาคเรยีน 

นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาู
สามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎ไปใช๎
ในชีวิตประจําวัน
ได๎ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

9 นักธรรมน๎อย 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 27 ลําดับที่ 2)  

เพื่อเป็นการปลูกฝ๓ง
ให๎นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมคณุธรรม
จริยธรรมให๎นักเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูาโดย
ใช๎หลักธรรมคาํสอนของ
พระพุทธศาสนา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรมและ
นําคําสอนมา
ปฏิบัติได ๎

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

10 หนูน๎อยเวียนเทียน
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี(พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 27 ลําดับที่ 3 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนมสีํวนรํวม
และเรียนรู๎ในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมในวันสําคญั
ทางพระพุทธศาสนาใน
หลักสตูรการเรยีนของ
โรงเรียนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนมสีํวน
รํวมใน
กิจกรรมและ
กล๎าแสดงออก 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 หนูน๎อยเรียนรู๎กฎจราจร 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 28 ลําดับที่ 4) 

เพื่อให๎นักเรียนได๎
เรียนรู๎การปฏิบตัิตน
ตามกฎจราจรใน
ชีวิตประจําวัน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภาคเรยีน 
ละ 1 ครั้ง 

นักเรียน
ปฏิบัติตนได๎
อยํางถูกต๎อง
ตามกฎจราจร 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

12 เข๎ารํวมกิจกรรมในวัน
ประเพณีตํางๆ โรงเรยีน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีนมี
สํวนรํวมและรํวมกัน
อนุรักษ๑วัฒนธรรม
อันดีงามตํางๆ ของ
ท๎องถิ่น 

สํงนักเรียนของโรงเรียน 
เทศบาลตาํบลตากฟูาเข๎า
รํวมกิจกรรมตํางๆ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

เด็กนักเรยีนได ๎
รํวมกัน
อนุรักษ๑
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของ
ท๎องถิ่น 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

13 ทัศนศึกษาของเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 28 ลําดับที่ 6 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูามี
ประสบการณ๑ในการ
เรียนรูม๎ากขึ้นและ
พัฒนาการที่ดีสมวัย 

จัดทัศนศึกษาดูงานของ 
โรงเรียนเทศบาลตําบล   
ตากฟูา จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนได๎รับ
ความรู๎และ
ประสบการณ๑
ตรงจากการไป 
ทัศนศึกษา 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 จัดกิจกรรมในหลักสูตร
และวันสําคัญตาํงๆ ของ
โรงเรียนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี 
(พ.ศ.2562-2565)  
หน๎าที่ 28 ลําดับที่ 7) 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนได๎มสีํวน
รํวมและเสริมสร๎าง
พัฒนาการทุกๆ ด๎าน 

จัดกิจกรรมในวันสําคญั
ตํางๆ ของโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน  
4 ครั้ง/ป ี

นักเรียนมสีํวน
รํวมใน 
กิจกรรมและ
กล๎าแสดงออก 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

15 ไหว๎คร ู
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
29 ลําดับที่ 1) 

เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางครูและ
นักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

จัดกิจกรรมไหว๎คร ู 
จํานวน 1 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนได๎สืบ
ทอด
วัฒนธรรมไทย
อันดีงามที่
เคารพครู
อาจารย๑ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

16 หนูน๎อยยอดนักอําน 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 29  ลําดับที่ 2 

เพื่อปลูกฝ๓งนักเรียน
ให๎รักการอําน
หนังสือได ๎

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 จํานวน  
2 ครั้ง/ป ี

นักเรียนรัก
การอําน
หนังสือและ
สามารถอําน
หนังสือได ๎

กอง
การศึกษา 

และ 
โรงเรียนฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการหนูน๎อยรัก
ประชาธิปไตย
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 29 ลําดับที่ 3) 

เพื่อปลูกฝ๓งให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎
และยอมรับการอยูํ
รํวมกันอยํางระบบ
ประชาธิปไตย 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนเห็น
ความสําคัญ
ยอมรับ และ
เข๎าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

18 บัณฑิตน๎อย(แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ.
2562-2565) หน๎าท่ี 
30 ลําดับที่ 1) 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนตระหนักถึง
ความ สําคญัและ
เห็นคุณคาํของ
การศึกษา 

นักเรียนช้ันอนุบาล 2 ของ 
โรงเรียนเทศบาลตําบล  
ตากฟูา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนเห็น
ความสําคัญและ 
คุณคําของ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

19 เรียนรูส๎ถานท่ีสาํคัญใน
ท๎องถิ่น 
- สถานีตํารวจ 
- ที่วําการอําเภอ 
- ตลาดสด, - ไปรษณีย๑ 
- โรงพยาบาล, - วัด 
- ศูนย๑วิจัยพืชไรํฯ 
- ทุํงปอเทอืง 
- ทุํงทานตะวัน 
- ฯลฯ 

1. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จกั
และเรียนรู๎สถานที่
สําคัญตํางๆ ในท๎องถิ่น 
2 เพื่อให๎นักเรียนรู๎
อาชีพตํางๆของบุคคล
ในท๎องถิ่น 
3 เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝึก
การปฏิบัติในสังคม
ท๎องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลตากฟูา(แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ.
2562-2565) หน๎าท่ี 
30 ลําดับที่ 2) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

1 นักเรียนรู๎จัก
สถานที่สําคัญ
ตํางๆ ในท๎องถิ่น 
2 เด็กปฏิบัติตน
ในชีวิตประจําวัน
ได๎และอยูํรํวมกัน
ในสังคมอยํางมี
ความสุข 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
โรงเรียนเทศบาลตําบล
ตากฟูา  
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
 (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าที่ 31 ลําดับที่ 3) 

เพื่อให๎บุคลากรมี
ความพร๎อมเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน และมี
ความรู๎ในการใช๎
เครื่องมือตํางๆ ได ๎

จัดอบรมบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

บุคลากรมี
ความรู๎ความ 
สามารถนํามา
ปฏิบัติเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

21 สํงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี 
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
31 ลําดับที่ 4) 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพ
เด็กนักเรยีน 
ให๎ดีขึ้น 

ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 
โรงเรียนเทศบาลตําบล   
ตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

เด็กมสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

22 โครงการอบรม
คอมพิวเตอร๑สําหรับ
นักเรียน 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
31 ลําดับที่ 5) 

เพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

นักเรียนมีความรูเ๎รื่องที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑มาก
ยิ่งข้ึน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนมี
ความรู๎ในด๎าน
การใช๎
คอมพิวเตอร๑
เบื้องต๎นได ๎

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 ฝึกอบรมพัฒนาความรู๎
แกํครูโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี(พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 32 ลําดับที่ 1) 

เพื่อให๎ข๎าราชการครู
ได๎มีการเพิ่ม
ศักยภาพของตนเอง
ในการปฏิบัติงาน 

ครูโรงเรียนเทศบาลตาํบล 
ตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ภาคเรยีนละ 
3 ครั้ง/ป ี

ครูมีศักยภาพ
และความรู๎
ความสามารถ
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

24 อบรมศึกษาดูงานใน
หนํวยงานสถานศึกษา
ของรัฐ/เอกชน 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี(พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 32 ลําดับที่ 2) 

เพื่อสํงเสริมให๎ครมูี
คุณลักษณะความ
เป็นครูที่ด ี

ครูโรงเรียนเทศบาลตาํบล 
ตากฟูามีคณุลักษณะความ
เป็นครูที่ด ี

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

ครูสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎จาก
การฝึกอบรม
ศึกษาดูงานมา
ประยุกต๑ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
และพัฒนา
ตนเองให๎ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

25 โครงการอบรม
คอมพิวเตอร๑สําหรับครู
โรงเรียนเทศบาลฯ
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
32 ลําดับที่ 3) 

1 เพื่อให๎ครูมีความรู๎
เกี่ยวกับการใช๎
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
2 เพื่อให๎จัดการเรียน
การสอนแกํเด็กให๎
รวดเร็วขึ้น 

1 ครูมีความรูเ๎กี่ยวกับการ
ใช๎คอมพิวเตอร๑ 
2 การจดัการเรียนรู๎แกํ
เด็กนักเรยีนงํายขึ้น 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

ครูมีความรู๎
เกี่ยวกับการใช๎
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
สอดคล๎องกับยุค
สมัยป๓จจุบัน 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับคร ู
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
32 ลําดับที่ 4) 

เพื่อสํงเสริมให๎ครมูี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น 

ครูโรงเรียนเทศบาลตาํบล 
ตากฟูา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

ครูโรงเรียน
เทศบาลตําบล
ตากฟูามี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

27 โครงการเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี 
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
33 ลําดับที่ 1) 

เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑ที่ดี
ระหวํางคร ู
ผู๎ปกครอง และ
นักเรียน 

ออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน
โรงเรียน 
เทศบาลตาํบล   ตากฟูา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

ผู๎ปกครองใสํใน
ดูแลเด็กและให๎
ความรํวมมือใน
การพัฒนาเด็ก
นักเรียนมากขึ้น 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

28 โครงการเสรมิสร๎าง
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
33 ลําดับที่ 2) 

เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ๎
ระหวํางครู 
ผู๎ปกครอง และ
นักเรียน 

จัดประชุมนักเรียน คร ู
 ผู๎ปกครองของโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  
2 ครั้ง/ป ี

การแสดงความ
คิดเห็น
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ๎ระหวําง
ครู ผู๎ปกครอง 
และนักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาู 

กอง
การศึกษา 

และ
โรงเรียนฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 
ในท๎องถิ่น 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
33 ลําดับที่ 3) 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
ได๎มสีํวนรํวม 
ในกิจกรรมของ
ชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนมสีํวน
รํวมใน
กิจกรรม 
ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

30 จัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
34 ลําดับที่ 1) 

เพื่อแลกเปลีย่น
วางแผนและ 
พัฒนาให๎เป็น
แนวทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
ครูโรงเรียนเทศบาลตาํบล
ตากฟูา และคณะผู๎บรหิาร 
อยํางน๎อย 2 ครั้ง/ป ี

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ภาคเรยีนละ 
2 ครั้ง/ป ี

ดําเนินงาน
ตามแผนงานท่ี 
วางไว ๎

กอง
การศึกษา 

และ
โรงเรียน 

31 ปรับปรุงหลักสูตร
ปฐมวัย 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
34 ลําดับที่ 2) 

เพื่อให๎ครูปฐมวัยนํา
ความรู๎และทักษะ
ทางวิชาชีพไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
ในสอดคล๎องกับ
หลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

ครูปฐมวัยนํา
ความรู๎และ
ทักษะทาง
วิชาชีพไปจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎
สอดคล๎องกับ
หลักสูตรปฐมวัย
ได๎ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 วันแมํ(แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี
 (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 34 ลําดับที ่3) 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
รู๎จักความกตญั๒ู
กตเวทีตํอผูม๎ี
พระคุณ 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

เด็กนักเรยีนมี
ความรักความ
กตัญ๒-ูกตเวที
ตํอผู๎มีพระคณุ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

33 จัดแขํงขันกีฬาภายใน
โรงเรียนเทศบาลตําบล
ตากฟูา(แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี(พ.ศ.
2562-2565)  
หน๎าท่ี 35 ลําดับที่ 1) 

เพื่อให๎นักเรียนเกดิ
ความรักความ
สามัคค ีการกล๎า
แสดงออก และมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนเกดิ
ความรักความ
สามัคค ีการ
กล๎าแสดงออก 
และมสีุขภาพ
รํางกายที่
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

34 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ปริ้นเลเซอร๑สี
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าท่ี 36 ลําดับที่ 1) 

เพื่อจัดทําสื่อการ
เรียนการสอน
สําหรับเด็ก และงาน
ด๎านตํางๆ ของครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาู 

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 เครื่องปริ้น
เลเซอร๑สี 
จํานวน  
1 ชุด 

โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาู 
 มีเครื่องปริ้น
เลเซอร๑สี เพื่อ
เตรียมสื่อการ
เรียนการสอน
และงานเอกสาร
ตํางๆ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๓๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๓๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 จัดทําบอร๑ด
ประชาสมัพันธ๑โรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
36 ลําดับที่ 2) 

เพื่อเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสารของโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตาก
ฟูา ให๎บุคคลภาย 
นอกได๎รับทราบ 

จัดทํา/ปรับปรุงบอร๑ด
ประจําโรงเรยีนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 จัดทําบอร๑ด
ประชาสมัพั
นธ๑ ภาค
เรียนละ      
2 ครั้ง 

โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาูมี
บอร๑ด
ประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมตํางๆ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

36 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ถํายเอกสาร 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี 
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
36 ลําดับที่ 3) 

เพื่อจัดทําสื่อการ
เรียนการสอน
สําหรับเด็ก และงาน
ด๎านตํางๆ ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องถําย
เอกสาร 
จํานวน  
1 เครื่อง 

โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟาู 
มีเครื่องถําย
เอกสารเพื่อ
เตรียมสื่อการ
เรียนการสอน
และเอกสาร
ตํางๆ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

37 โครงการจดัซื้อตู๎เก็บ
เอกสาร 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
36 ลําดับที่ 4) 

เพื่อให๎ครูได๎ใช๎
ประโยชน๑ในการ
ทํางาน และจัดวาง
เอกสารนักเรียนอยําง
เป็นระบบ 

โรงเรียนเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตู๎เก็บ
เอกสาร 
จํานวน  
2 หลัง 

ครูโรงเรียน
เทศบาลตําบล
ตากฟูามีตู๎เกบ็
เอกสาร 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการจดัซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร๑ทาง การแพทย๑ 
เชํน น้ํายา ฆําเช้ือโรค 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 
37 ลําดับที่ 1) 

เพื่อใช๎ในการปูองกัน
การแพรํระบาดของ
โรคตํางๆ ใน
โรงเรียน 

นักเรียนเทศบาลตาํบล 
ตากฟูา  

20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนทุกคน
มีสุขภาพ 
อนามัยที่ด ี

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

39 ธนาคารขยะ 
(แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 
(พ.ศ.2562-2565) 
 หน๎าที่ 41 ลําดับที่ 1) 

เพื่อให๎นักเรียนรู๎คณุ
คําของเศษวัสดุ
เหลือใช๎และการ
ประหยดั 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูารู๎จัก
ประโยชน๑ของเศษวัสดุ
เหลือใช๎และการประหยัด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน  
1 ครั้ง/ป ี

นักเรียนรู๎จัก
ประหยัดและ
นักเรียนเห็น
คุณคําของเศษ
วัสดุเหลือใช๎ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

40 จ๎างเหมาจดัทําอาหาร
กลางวัน สําหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตําบลตาก
ฟูา (แผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปี (พ.ศ.2562-2565) 
หน๎าที่ 39 ลําดับที่ 5) 

เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ประทาน 
อาหารที่มีประโยชน๑มี
คุณคําทางโภชนาการ
ครบ 5 หมูํทุกวัน 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 จํานวน
นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลตําบล
ตากฟูา ที่ได๎
ได๎รับประทาน
อาหารครบ  
5 หมู ํ

นักเรียนได๎
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน๑มี
คุณคําทาง
โภชนาการครบ 
5 หมูํทุกวัน 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการสํงเสริมการเลํน
กีฬาสําหรับโรงเรียนวัด
ประชาสรรค๑  
(เงินอุดหนุน)  
 

๑.เพื่อให๎นักเรยีน
ได๎รับสื่อ อุปกรณ๑
และการบริการด๎าน
การเรยีนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

๑.นักเรยีนมสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1. ร๎อยละ 
9๙ ของ
นักเรียนมี
สุขภาพรําง
การสมบรูณ๑
แข็งแรง ใช๎
เวลาวํางให๎
เกิด
ประโยชน๑ 

นักเรียนมี
สุขภาพรําง
การสมบรูณ๑
แข็งแรง ใช๎
เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 
และสามารถ
พัฒนาตนเอง
จนสามารถ
เข๎ารํวมการ
แขํงขันใน
ระดับตํางๆ  

กอง
การศึกษา 

42 โครงการสํงเสริมการ
เรียนรูเ๎ด็ก 
ปฐมวัย ท๎องถิ่นไทย 
ผํานการเลํน 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
ปฐมวัยในท๎องถิ่นมี
พัฒนาการสมบรูณ๑ 
ตามวัยผํานการเลํน
สนามเด็กเลํนสร๎าง
ป๓ญญา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
ดําเนินการสร๎างสนามเด็ก
เลํนสร๎างป๓ญญา ตาม
แนวทางที่กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิน่กําหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนามเด็ก
เลํนสร๎าง
ป๓ญญา
เพิ่มขึ้น 
 1 แหํง 

เด็กปฐมวัยใน
ท๎องถิ่นมี
พัฒนาการสมบรูณ๑ 
ตามวัยผํานการ
เลํนสนามเดก็เลํน
สร๎างป๓ญญา 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 สนับสนุนคําใช๎จํายการ 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
 

เพื่อให๎การจัด
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 

จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
1 จัดทําบอร๑ดประชาสัมพันธ๑ 
2 หนูน๎อยเรียนรู๎กฎจราจร 
3 สํงเสริมสุขภาพเด็กเล็ก 
4 สมุนไพรในครัวเรือนและ 
ผักปลอดสารพิชิตโรค 
5 จัดกิจกรรมในหลักสูตร 
และวันสําคัญตํางๆ  
6 ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
7 เข๎ารํวมกจิกรรมตํางใน 
ท๎องถิ่น 
8 บัณฑิตน๎อย 
9 หนูน๎อยยอดนกัอําน 
10 ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
11 หนูน๎อยเวียนเทียน 
12 ไหว๎คร ู
13 นักธรรมน๎อย 
14 ทัศนศึกษานักเรียน 
15 ธนาคารขยะ 
16 หนูน๎อยรักประชาธิปไตย 

 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 
2,500 

20,000 
10,000 
5,000 

10,000 
100,000 

5,000 
5,000 

 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 
2,500 

20,000 
10,000 
5,000 

10,000 
100,000 

5,000 
5,000 

 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 
2,500 

20,000 
10,000 
5,000 

10,000 
100,000 

5,000 
5,000 

 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 
2,500 

20,000 
10,000 
5,000 

10,000 
100,000 

5,000 
5,000 

 
20,000 
20,000 
20,000 
15,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
5,000 

 
20,000 
2,500 

20,000 
10,000 
5,000 

10,000 
100,000 

5,000 
5,000 

ร๎อยละ 90 
ของเด็กใน
โรงเรียน 
ผํานเกณฑ๑ 
คุณภาพ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได ๎
อยํางมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 สนับสนุนคําใช๎จํายการ 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

 (ตํอ) 

เพื่อให๎การจัด
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 

17 แขํงขันกีฬาภายใน 
18 เข๎ารํวมกิจกรรมในวัน 
ประเพณีตํางๆ  
19 เรียนรู๎สถานที่สําคัญใน
ท๎องถิ่น 
20 เยี่ยมบา๎นนักเรียน 
21 เสริมสร๎างและเปลี่ยน 
เรียนรู ๎
22 อบรมคุณธรรม- 
จริยธรรมครู 
23 วัฒนธรรมไทยสูํอาเซียน 
24 คลื่นลูกใหมํหัวใจอาเซียน 
25 ภาษาอังกฤษพาเพลิน 
26 ปรับปรุงบอร๑ดวิสัยทัศน๑
คณะผู๎บริหาร และบุคลากร 
ของโรงเรียนเทศบาล 
27 จัดประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

30,000 
20,000 

 
10,000 

 
10,000 
20,000 

 
15,000 

 
10,000 
25,000 
30,000 
20,000 

 
 

10,000 

30,000 
20,000 

 
10,000 

 
10,000 
20,000 

 
15,000 

 
10,000 
25,000 
30,000 
20,000 

 
 

10,000 

30,000 
20,000 

 
10,000 

 
10,000 
20,000 

 
15,000 

 
10,000 
25,000 
30,000 
20,000 

 
 

10,000 

30,000 
20,000 

 
10,000 

 
10,000 
20,000 

 
15,000 

 
10,000 
25,000 
30,000 
20,000 

 
 

10,000 

30,000 
20,000 

 
10,000 

 
10,000 
20,000 

 
15,000 

 
10,000 
25,000 
30,000 
20,000 

 
 

10,000 

ร๎อยละ 90 
ของเด็กใน
โรงเรียน 
ผํานเกณฑ๑ 
คุณภาพ
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได ๎
อยํางมีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

กองการ 
ศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

44 โครงการสํงเสริมการเลํน
กีฬาสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตากฟูา  
(เงินอุดหนุน)  
 

๑.เพื่อให๎นักเรยีน
ได๎รับสื่อ อุปกรณ๑
และการบริการด๎าน
การเรยีนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

๑.นักเรยีนมสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1. ร๎อยละ 9๙ 
ของนักเรียนมี
สุขภาพรําง
การสมบูรณ๑
แข็งแรง ใช๎
เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 

นักเรียนมี
สุขภาพรํางการ
สมบูรณ๑แข็งแรง 
ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 
และสามารถ
พัฒนาตนเองจน
สามารถเข๎ารํวม
การแขํงขันใน
ระดับตํางๆ  

กอง
การศึกษา 

45 โครงการสํงเสริมการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร๎อมใน
ระดับอนุบาล เทศบาล
ตําบลตากฟูา 

1.เพื่อจัดหา
บุคลากรที่มคีวามรู๎
ด๎านการสอน
ภาษาอังกฤษ 
2.เพื่อให๎นักเรยีนมี
ทักษะในด๎านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

จัดหาบุคลากรที่มีความรู๎
ด๎านการสอนภาษาอังกฤษ 
จํานวน 1 อัตรา ตํอป ี

 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได๎รับความรู๎
ด๎านการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น
อนุบาลมี
พัฒนาการด๎าน
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ
มากขึ้นและกล๎า
แสดงออก 

กอง
การศึกษา 

รวม 5,477,518 5,477,518 5,477,518 5,477,518 5,477,518       

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 

 

อาหารกลางวัน 
(ตามหนังสือกรมสํงเสรมิ 
การปกครองท๎องถิ่น) 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก 
นักเรียนมสีุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนาการที่ด ี
 

จัดสรรงบประมาณเป็น 
คําอาหารกลางวัน ดังนี ้
๑) โรงเรียนอนุบาล ตากฟาู 
 
2) โรงเรียนวัดประชาสรรค๑ 

 
 

1,200,000 
 

200,000 
 
 

 
 

1,200,000 
 

200,000 
 
 

 
 

1,200,000 
 

200,000 
 
 

 
 

1,200,000 
 

200,000 
 
 

 
 

1,200,000 
 

200,000 
 
 

ร๎อยละ ๙๙ 
ของนักเรียน
ได๎รับประทาน
อาหารกลางวัน 
 

เด็กมีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑
แข็งแรงตามวัย 

กองการศึกษา 
และ 

โรงเรียนที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

รวม 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000       

๓.๑ แผนงาน การศึกษา (งานศึกษาไมํกําหนดระดับ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 อาหารกลางวัน 
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 
 

สนับสนุนเป็น
คําอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน 
ศรีนภเขตวิทยา 

อุดหนุนงบประมาณให ๎
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 85 
ของนักเรียน
ได๎รับประทาน
อาหารที่ถกู
สุขลักษณะ 

โรงเรียนศรีนภ
เขตวิทยาม ี
งบประมาณใน
การดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค๑ 

กองการศึกษา 
และ 

โรงเรียนศรนีภ
เขต 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา (งานศึกษาไมํกําหนดระดับ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการคณุธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ “เยาวชนทํา
ดี ถวายในหลวง” 

เพื่อให๎นักเรียนนํา 
หลักธรรมและพระ
ราชดํารสัของใน
หลวงมาใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

อุดหนุนงบประมาณให ๎
โรงเรียนอนุบาลตากฟูา
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 
ของนักเรียน
เข๎ารํวม
โครงการ 

นักเรียน
สามารถนํา
ความรู๎มาใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
ได๎ 

กองการ 
ศึกษา 
และรร. 

อนุบาลตาก
ฟูา 

49 โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และ
คํานิยมที่พึงประสงค๑ 

อุดหนุนงบประมาณให ๎
โรงเรียนวดัประชาสรรค๑  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 
ของนักเรียน
เข๎ารํวม
โครงการ 

นักเรียน
สามารถนํา
ความรู๎มาใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน
ได๎ 

กองการ 
ศึกษา

และรร.วัด
ประชาสรรค๑ 

50 โครงการจดังานวันเด็ก
แหํงชาติ (โรงเรียน
อนุบาลตากฟูา) 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนไดร๎ํวม
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน๑และ
แสดงออกในทางที่
ถูกต๎อง 

จัดกิจกรรม  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชน ท่ีได๎
เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนรู๎หน๎าท่ี
รักชาติ ศาสนา
และสถาบัน
และกล๎า
แสดงออก 

กองการ 
ศึกษาและ 
รร.อนุบาล 

ตากฟูา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงาน การศึกษา (งานศึกษาไมํกําหนดระดับ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการจดังานวันเด็ก
แหํงชาติ (โรงเรียนวัด
ประชาสรรค๑) 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ได๎รํวมกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน๑และ
แสดงออกในทางที่
ถูกต๎อง 

จัดกิจกรรม  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชน ที่ได๎
เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
รู๎หน๎าที่รักชาติ 
ศาสนาและ
สถาบันและกล๎า
แสดงออก 

กองการ 
ศึกษา

และรร.วัด
ประชาสรรค๑ 

รวม 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000       

รวมทั้งสิ้น 7,037,518 7,037,518 7,037,518 7,037,518 7,037,518       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ๎าและสุนัขจรจัด  
 

เพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน
โรคให๎แกํสุนัขและ
แมวท่ีได๎รับวคัซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ๎า 

ทําการฉีดวัคซีนปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัข 
และแมวในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาล
ได๎รับวัคซีน 
100% 

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
ได๎รับวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าอยาํง
ทั่วถึง 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

2 โครงการอบรมและ 
ศึกษาดูงานแกนนํา 
สุขภาพในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

เพื่อเพ่ิมความรู๎และ 
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานให๎แก ํ
แกนนําสุขภาพใน
เขตเทศบาล 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
แกนนําสุขภาพในเขต 
เทศบาลฯ จาํนวน 8 
ชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 90 
ของแกนนํา
สุขภาพเขา๎
รํวมโครงการ 

แกนนําฯ มีความรู ๎
ความเข๎าใจและ 
สามารถดําเนินงาน 
เฝูาระวังทางสุขภาพ 
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

3 โครงการฝึกอบรม
อาหารปลอดภัยและ
อาหารสะอาดรสชาติ
อรํอย 

เพื่อพัฒนาและ
แนะนําวิธีการให๎
ร๎านอาหารรู๎จักการ
ปฏิบัติที่ถูก
สุขลักษณะได ๎
มาตรฐาน 

- ออกตรวจร๎านจําหนําย 
อาหารในเขตเทศบาล 
- จัดซื้อนํ้ายาทดสอบ และ 
อบรมแนะนําร๎าน/แผง 
จําหนํายอาหาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 90 
ของผู๎ประกอบ 
การ ได๎เข๎ารํวม 

สร๎างจิตสํานึกให ๎
ผู๎ประกอบการ
รักษามาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาล 
อาหาร 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๔๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๔๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสัตว๑ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ๎า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย๑ 
ดร.สมเดจ็พระเจ๎าน๎อง
นางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนาร ี
 

เพื่อดําเนินการฉดี
วัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 

ทําการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าให๎แกสํุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา จํานวน 8 
ชุมชน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 สุนัขและ
แมวในเขต
เทศบาลฯ 
ได๎รับการ 
ฉีดวัคซีน  
100 % 

ประชาชนและ
สัตว๑ในพื้นที่ม ี
ความ
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

5 โครงการรณรงค๑ปูองกัน 
และควบคมุโรคติดตํอ 
 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอใน
เขตพื้นท่ีเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลตาํบลตากฟูา
ปลอดภัยจากการเจ็บปุวย
จากโรคติดตํอ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการ
ปุวย 
จาก
โรคตดิตํอ
ลดลง 

ประชาชนใน
เขต 
เทศบาลได๎ลด
ความเสีย่งจาก
การปุวยด๎วย
โรคตดิตํอ 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสํารวจข๎อมลู
จํานวนสัตว๑ 
และขึ้นทะเบยีนสตัว๑
ตามโครงการสัตว๑ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎าฯ 

เพื่อสํารวจข๎อมลู
จํานวนสัตว๑และขึ้น
ทะเบียนสตัว๑ตาม
โครงการสัตว๑ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา๎ฯ 

ทําการสํารวจข๎อมูล
จํานวนสัตว๑ และขึ้น
ทะเบียนสตัว๑ฯ ในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
จํานวน 2 ครั้งตํอป ี

4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 สุนัขและแมว
ในเขตเทศบาล
ฯ ได๎รับการขึ้น
ทะเบียนสัตว๑ฯ 
ทั้งหมด  
100 % 

สามารถทราบ
จํานวนสุนัข/ 
แมวในเขต
เทศบาลฯ 
และ ได๎รับการ
ขึ้นทะเบียน 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

7 โครงการพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงาน 3 กลุํม
กิจกรรม คือ 
1) การพัฒนาศักย- 
ภาพด๎านสาธารณสุข 
2) การแก๎ไขป๓ญหา 
สาธารณสุข 
3) การจัดบริการ 
สุขภาพเบื้องต๎นใน 
ศสมช. 

อุดหนุนงบประมาณให ๎ 
8 ชุมชน ละ 7,500 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เข๎าถึงการ
บริการ
สาธารณสุข 

ประชาชนใน
เขต 
เทศบาลมสีุข
ภาวะที่ดี และ
ลดอัตราเสี่ยง
ตํอการเกิดโรค
ตํางๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 หนว่ยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนบัสนุน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข 
ป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ชุมชนพัฒนา  
 

เพื่อให๎กลุํมเยาวชน  
และประชาชนทัว่ไป ได๎
รับรู๎ถึงพิษภัยของยา
เสพติด ทําให๎สามารถ
ลดป๓ญหาและการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ ตลอดจนใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปี 
ขึ้นไป ใน ชุมชนพัฒนา  
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชน
ท่ัวไปฯ ใน
ชุมชนได๎รับ
ความรู๎
เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชนและ
ประชาชน 
ท่ัวไป ได๎รับรู๎ถึงพิษ
ภัยของยาเสพติด 
ทําให๎สามารถลด
ป๓ญหาและการแพรํ
ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน
พัฒนา 

9 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ชุมชนห๎วยตะแคง  
 

เพื่อให๎กลุํมเยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป ได๎
รับรู๎ถึงพิษภัยของยา
เสพติด ทําให๎สามารถ
ลดป๓ญหาและการแพรํ
ระบาดของยาเสพ-ติด
ในชุมชนได๎ ตลอดจนใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้น
ไป ในชุมชนห๎วยตะแคง 
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชน
ท่ัวไปฯ ได๎รับ
ความรู๎
เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนท่ัวไป ได๎
รับรู๎ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดป๓ญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน
ห๎วย

ตะแคง 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 หนว่ยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนบัสนุน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ชุมชนเกษตรชัย 2 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด ทํา
ให๎สามารถลดป๓ญหาและ
การแพรรํะบาดของยา
เสพติดในชมุชนได ๎
ตลอดจนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้น
ไป ในชุมชนเกษตรชัย 2  
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
ฯ ในชุมชน
ได๎รับความรู๎
เพิ่มขึน้ 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรู๎
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
ทําให๎สามารถลดป๓ญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน
ได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน

เกษตรชัย 
2 

11 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข 
ป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิรวิัฒนาพรรณวดี 
ชุมชนเกษตรชัย 1 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด ทํา
ให๎สามารถลดป๓ญหาและ
การแพรรํะบาดของยา
เสพติดในชมุชนได ๎
ตลอดจนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้น
ไป ใน ชุมชนเกษตรชัย 1 
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํมเยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึน้ 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรู๎
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
ทําให๎สามารถลดป๓ญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน
ได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน

เกษตรชัย 
1 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

 หนว่ยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

หน่วยงาน
ขอรับเงิน
สนบัสนุน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 
อุดหนุนชุมชนบ๎านเขาหม ี

เพื่อให๎กลุํมเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรู๎ถึง
พิษภัยของยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดป๓ญหาและการ
แพรํระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ ตลอดจนใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑โดยเข๎า
รํวมกิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้น
ไป ในชุมชนบ๎านเขาหมี 
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชน
ทั่วไปฯ ใน
ชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรู๎
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
ทําให๎สามารถลดป๓ญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน
ได๎ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ๎าน

เขาหม ี

13 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี
อุดหนนุชุมชนถนนโค๎งพฒันา 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด ทํา
ให๎สามารถลดป๓ญหาและ
การแพรํระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชนได๎ ตลอดจนใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑โดย
เข๎ารํวมกิจกรรมสร๎างสรรค๑
ในชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปีขึ้น
ไป ใน ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา 
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
ฯ ในชุมชน
ได๎รับความรู๎
เพิ่มขึน้ 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรู๎
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 
ทําให๎สามารถลดป๓ญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดในชุมชน
ได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน

ถนนโค๎ง
พัฒนา 

รวม 486,500 486,500 486,500 486,500 486,500     

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห๑ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห๑ผู ๎
ประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติทางสังคม 

เพื่อสงเคราะห๑ผู๎ประสบ 
ภัยตํางๆ ให๎สามารถ
ดํารงชีวิตได๎ตามปกติ
และพึ่งพอตนเองได๎ 

ผู๎ประสบภัยตาํงๆ ในเขต 
เทศบาลตําบลตากฟาู 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของ
ผู๎ประสบภัย
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ผู๎ประภัยตํางๆ  
สามารถ
ดํารงชีวิตได๎
ตามปกติและพึ่ง
พอตนเองได๎ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

2 โครงการสงเคราะห๑ 
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อสงเคราะห๑เครื่อง 
อุปโภคบริโภคให๎
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบลตากฟาู  
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎รับการ
สงเคราะห๑ 

ประชาชนมี
ความเป็น 
อยูํที่ดีสามารถ
ดํารงชีวิตได๎
อยํางมีความสุข 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

3 โครงการซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยให๎กับประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎ประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ ผู๎
พิการ หรือผู๎ยากจนใน
เขตเทศบาลฯ มีที่อยูํ
อาศัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ซํอมแซม ปรับปรุงที่อยูํอาศัย 
สภาพการอยูอําศัยใหก๎ับ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผูย๎ากไร๎ ผู๎พกิาร 
หรือผู๎ยากจนใน  เขตเทศบาล
ฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่
ได๎รับการ
สงเคราะห๑มี
ความพึงพอใจ
ไมํน๎อยกวาํ
ร๎อยละ 90% 

ประชาชนผู๎ด๎อย 
โอกาส ผู๎ยากไร๎ 
ผู๎พิการ หรอื ผู๎
ยากจนในเขต
เทศบาลฯ มีที่อยูํ
อาศัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๔ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความรู ๎
และสร๎างเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู๎ของสตร ี
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎
และการแสดงออก
ของสตร ี

อบรมให๎ความรู๎แกํสตรีใน 
เขตเทศบาลตําบลตากฟูา  
จํานวน 100 คน/ป ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ80 
ของกลุํม 
เปูาหมายเขา๎
รํวมการฝึก 
อบรม 

สตรีทีผ่ํานการ 
ฝึกอบรมนํา
ความรู๎ที ่
ได๎ไปใช๎ในชีวิต 
ประจําวันได ๎

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสํงเสริม
ศักยภาพครอบครัวใน
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริมความ 
เข๎มแข็งของสถาบัน 
ครอบครัว 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 100 คน/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํม 
เปูาหมายเขา๎ 
รํวมโครงการ 

สถาบัน
ครอบครัว 
ในเขตเทศบาล
มีความเข๎มแข็ง
มากขึ้น 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

3 ครอบครัวสัมพันธ๑ สรา๎ง 
ภูมิคุ๎มกันเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให๎สมาชิกใน
ครอบครัวได๎ทํา 
กิจกรรมรํวมกัน 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 50 คน/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํม 
เปูาหมายเขา๎ 
รํวมโครงการ 

สมาชิกใน
ครอบครัว 
ได๎ทํากิจกรรม 
รํวมกัน 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

4 โครงการคํายทักษะชีวิต เพื่อสํงเสริมกิจกรรม 
ของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบล 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 100 คน/ป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํม 
เปูาหมายเขา๎ 
รํวมโครงการ 

เด็กและ
เยาวชนได ๎
เรียนรู๎การใช๎
ชีวิต 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๔ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๕ โครงการสํงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม 
ของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบล 

สภาเด็กและเยาวชน 
จํานวน 70 คน 
อบรม 1 ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํมเปูา 
หมายเข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑ 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
๖ 
 

โครงการสํงเสริมและ 
สนับสนุนกลุํมอาชีพ 
ในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎กลุํม 
อาชีพมีความเข๎มแข็ง 
และพึ่งพาตนเองได๎ 

กลุํมอาชีพตํางๆ ตาม
ชุมชนในเขตเทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของผู๎เข๎ารับการ
อบรมสามารถ 
นําไปประกอบ
อาชีพได ๎

ประชาชนนํา
ความรู๎ไป
ประกอบอาชีพ
และมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

๗ โครงการสํงเสริม 
ครุภณัฑ๑ที่จําเป็นสําหรับ 
กลุํมอาชีพ 
 
 

เพื่อสํงเสริมให๎กลุํม 
อาชีพมีความเข๎มแข็ง 
และพึ่งพาตนเองได๎ 

สนับสนุนครุภณัฑ๑ที่จําเป็น 
ให๎กลุํมอาชีพตํางๆ ตาม 
ชุมชนในเขตเทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของครุภณัฑ๑ 
ที่จัดหาชํวยเพิม่
รายได๎ให๎กับ
ประชาชน 

กลุํมอาชีพมี
เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
ผลิตผลผลิต 
ของชุมชนในการ
เพิ่มรายได ๎

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

๘ โครงการสํงเสริมการ 
เรียนรูต๎ามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรูต๎าม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 100 คน  
อบรม 2 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํมเปูา 
หมายเข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชน
สามารถนํา
ความรู๎ไปปรับใช๎ 
ในชีวิตประจําวัน 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๔ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๙ โครงการสํงเสริมศูนย๑ 
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียง 
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 
1,2) 

เพื่อสํงเสริมให๎ศูนย๑
เรียนรู๎เศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแหลํง 
ผลิตองค๑ความรู๎อยําง
ยั่งยืน 

ศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจ 
พอเพียง ชุมชนเกษตรชัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน  
1 แหํง 

ประชาชนที่เข๎าไป
ศึกษาดูงานได๎นาํ
องค๑ความรู๎ไปปรับ
ใช๎เพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑ 
ตํอตนเองและ
สํวนรวมตอํไป 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

๑0 โครงการสํงเสริมและ 
พัฒนาความรู ๎
ด๎านการเกษตร 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนา 
ความรู๎ด๎านการเกษตร 
ให๎กับเกษตรกรในเขต
เทศบาล 
 

อบรมและศึกษาดูงาน 
ของเกษตรในเขตเทศบาล 
จํานวน 30 คน  
อบรม 1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของผู๎เข๎ารับ
การอบรม
สามารถนําไป
ตํอยอดใน
อาชีพของตน
ได๎ 

เกษตรได๎รับ
ความรู๎ไป
ประกอบอาชีพ
และมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

๑1 โครงการสํงเสริมศูนย๑ 
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนต๎นแบบ 

เพื่อสํงเสริมเรียนรู๎ของ
ชุมชนทางด๎านเกษตร
อินทรีย๑  เกษตรทฤษฎี
ใหมํ พลังงานทดแทน
และการปศุสัตว๑ 

เกษตรกรในชุมชนเกษตร
ชัย 1,2 เจ๎าหน๎าท่ีที่
เกี่ยวข๎อง และผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นรวม 25 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับ
ไปประยุกต๑ใช๎ใน
ครอบครัวและ
ชุมชน 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๔ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑2 โครงการถนนคนเดิน 
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน 
เศรษฐกิจ) 

เพื่อกระตุ๎นภาวะ 
เศรษฐกิจในชุมชน
และสร๎างรายได๎
ให๎กับประชาชนใน
ชุมชน 

กลุํมผู๎ประกอบการร๎านค๎า 
ในชุมชนและกลุํม 
นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของระชาชน
ในชุมชนเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนมี
ความเป็นอยูํดี
ขึ้นในแนวทาง 
การดําเนิน
ชีวิตภายใต๎
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

รวม 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๕๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๕๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแขํงขันกีฬา 
ชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อสํงเสริมให ๎
ประชาชนได๎ออก
กําลังกายและและ
เกิดความสามัคค ี

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รํางกายแข็งแรง
และเกิดความ
สามัคคี 

กองการ 
ศึกษา 

2 โครงการแขํงขันกีฬาส ี
ภายในเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

เพื่อสํงเสริมให๎
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงเกิด
ความสามัคคีและ
หํางไกล ยาเสพตดิ 

จัดการแขํงขันกีฬาสี
ภายในชุมชนรวม ๘ 
ชุมชนจํานวน 1-5 ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รํางกายแข็งแรง
และเกิดความ
สามัคคี 

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการแขํงขันกีฬา 
ประเพณีหนํวยงาน 
 

หนํวยงานใช๎เวลา
วํางหันมาเลํนกีฬา
และสํงเสรมิความ
สามัคครีะหวําง
หนํวยงานตํางๆ ใน
เขตอําเภอตากฟูา 

เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ระหวํางหนํวยงานในเขต 
อ.ตากฟูาทั้ง 11 แหํง  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวม
การแขํงขันมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

บุคลากรใน
หนํวยงานได ๎
ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑
และเกิดความรัก 
ความสามัคคี 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการแขํงขันกีฬา 
ท๎องถิ่นสัมพันธ๑ 

เพื่อให๎บุคลากรใน 
หนํวยงานใช๎เวลาวําง
หันมาเลํนกีฬาและ
สํงเสริมความสามัคคี
ระหวํางองค๑การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ระหวํางองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอ
ตากฟูา  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวม
การแขํงขันมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

บุคลากรใน
หนํวยงาน 
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑
และเกิดความรัก 
ความสามัคคี 

กองการ 
ศึกษา 

5 โครงการแขํงขันกีฬา 
เทศบาลสัมพันธ๑ 

เพื่อให๎บุคลากรใน 
หนํวยงานใช๎เวลาวําง
หันมาเลํนกีฬาและ
สํงเสริมความสามัคคี
ระหวํางเทศบาลในเขต
จังหวัดนครสวรรค๑ 

เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ระหวํางเทศบาลในเขต
จังหวัดนครสวรรค๑ 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวม
การแขํงขันมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

บุคลากรใน
หนํวยงาน 
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑
และเกิดความรัก 
ความสามัคคี 

กองการ 
ศึกษา 

6 โครงการจดัซื้ออุปกรณ๑ 
กีฬา 

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชน และชมรม
กีฬาในเขตเทศบาลได๎มี
อุปกรณ๑กีฬาไว๎ออก
กําลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาให๎
ชุมชน ๘ ชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 80 
ของ ความ
พึงพอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและเกิด
ความสามัคคี 

กองการ 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาสูํความ
เป็นเลิศทางดา๎นกีฬา 

เพื่อพัฒนาให๎เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เป็นนักกีฬาอาชพี 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 
ของเด็กและ
เยาวชนใน
เขตเข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง และ
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎
เป็นประโยชน๑ 

กองการ 
ศึกษา 

8 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมศูนย๑กีฬา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อเพิ่มทักษะความรู ๎
และประสบการณ๑ให๎
กิจกรรมศูนย๑กีฬา
เทศบาล 

คณะกรรมการศูนย๑กีฬา 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 70 
ของคณะกรรม- 
การศูนย๑กีฬา
เทศบาลเข๎า
รํวมโครงการ 

คณะกรรมการ
ศูนย๑กีฬา
เทศบาลได๎รับ
ความรู๎และ
ประสบการณ๑
เพิ่มขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกาํลังกาย และเครื่อง
เลํนเด็ก (เสนอโดยชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ) 
 

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอุปกรณ๑ใน
การออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
และเครื่องเลํนเด็กให๎ชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ ติดต้ังบริเวณ
ข๎างอาคารอเนกประสงค๑ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 70 
ของประชา- 
ชน ในชุมชน
มาออกกําลัง
กาย 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รํางกายที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

10 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ออกกาํลังกาย และเครื่อง
เลํนเด็ก (เสนอโดยชมุชน
พัฒนา)   

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลมอีุปกรณ๑ในการ
ออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ให๎ชุมชนพัฒนา ติดตั้ง
บริเวณข๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนมา
ออกกาํลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รํางกายที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย บริเวณ
หลังศาลาประชาคมศาล
เจ๎าเกษตรชัย (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ
เกษตรชัย 2) 
 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนใน 
เขตเทศบาลมี
อุปกรณ๑ในการออก
กําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ให๎กับชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2 ติดตั้ง
บริเวณหลังศาลา
ประชาคมศาลเจา๎ 
เกษตรชัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รํางกาย
แข็งแรงและ
เกิดความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย และ
เครื่องเลํนเด็ก (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 
 

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีอุปกรณ๑ใน
การออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ให๎ชุมชนบ๎านเขาหมี ติดตั้ง
บริเวณหน๎าอาคาร
อเนกประสงค๑ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 70 
ของ
ประชาชนใน
ชุมชนมาออก
กําลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
รํางกายที่
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษา 

13 โครงการจดัซื้อตูล๎ําโพง
อเนกประสงค๑ แบบ
เคลื่อนที่ ขนาด 18 นิ้ว 
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 
 

เพื่อสํงเสริมให๎
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงเกิด
ความสามัคคีและ
หํางไกล ยาเสพตดิ 

จัดซื้อตูล๎ําโพง
อเนกประสงค๑  
แบบเคลื่อนที่ ขนาด 18 
นิ้ว จํานวน 1 ชุด สําหรับ
ใช๎งานในกิจกรรมในชุมชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รํางกาย 
แข็งแรงและ
เกิดความ
สามัคค ี

งานพัฒนา 
ชุมชน,สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการ 
บริหารสนามกีฬา 
(ระดับจังหวัด)
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด  

1. เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนไดม๎าออก
กําลังกาย หรือเลํน
กีฬา ทําให๎เกิดความ
สามัคค ี
2. เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมและ
บํารุงรักษาสนาม
กีฬาให๎ได๎มาตรฐาน 
และประชาชนท่ีมา
ออกกําลังกายไดร๎ับ
ความปลอดภัย 

สําหรับเป็นคําใช๎จํายใน
การดําเนินการบรหิาร
สนามกีฬาท่ีได๎รับการถําย
โอน  ดังนี ้
1) คําสาธารณูปโภค 
(สนามกีฬาขนาดกลาง) 
2) คําพัฒนาบุคลากร 
(สนามละ 2 คน) คนละ 
6,000 บาท 
3) คําใช๎จํายอื่นท่ี
เกี่ยวข๎องตาม 
หนังสือสั่งการกําหนด 
(เงินอุดหนุน) 

 
 
 
 

170,400 
 

12,000 
 
 
- 

  
 
 
 

170,400 
 

12,000 
 
 
- 

 
 
 
 

170,400 
 

12,000 
 
 
- 
 

 
 
 
 

170,400 
 

12,000 
 
 
- 
 

 
 
 
 

170,400 
 

12,000 
 
 
- 
 

จํานวน  
1 แหํง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได๎มาออก
กําลังกาย 
หรือเลํนกีฬา 
เกิดความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย 
กลางแจ๎งพร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

1. เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนใน 
เขตเทศบาลมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 
2. เพื่อให๎ประชาชนมี
อุปกรณ๑ 
ในการออกกําลังกาย
อยํางเพียงพอ และ
ปลอดภัย 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลตากฟูา เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด จัดซื้อปลีะ 
1 ชุด รวมจํานวน 2 ชุด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง  
ออกกาํลังกาย
กลางแจ๎ง          
ที่เพิ่มขึ้น 

 

1. ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. ประชาชนมี
อุปกรณ๑ใน 
การออกกําลัง
กายอยําง
เพียงพอ และ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 

16 โครงการจดัซื้อเครื่อง
เลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดตั้ง ภายในบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมี
สุขภาพและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
2. เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณ๑ใน
การออกกําลังกาย
อยํางเพียงพอและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อเครื่องเลํนสนามเด็ก
เลํนพร๎อมติดตั้ง ภายใน
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลตากฟาู เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด  จํานวน     
1 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง  
เลํนสนาม
สําหรับเด็กที่
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1. เด็กและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่
ด2ี. เด็กและ
เยาวชนมี
อุปกรณ๑ในการ
ออกกําลังกาย
อยํางเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจดัซื้อเครื่อง
เลํนสนามเด็กเลํน 
 พร๎อมติดตั้ง บริเวณ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา (เสนอโดย
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา) 

1. เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กและ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลมสีุขภาพ
และคณุภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการที่ด ี
 และเสริมสร๎าง
ทักษะในการเรียนรู ๎
3. เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนม ี
อุปกรณ๑ในการออก
กําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน 
พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟาู จาํนวน 2 ชุด  
ติดต้ัง 2 จุด ดังนี้ 
1. ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ ติดต้ัง 
บริเวณอาคารอเนกประสงค๑
ของชุมชนฯ จํานวน 1 ชุด
(150,000 บาท) 
2. ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา ติดต้ัง 
บริเวณอาคารอเนกประสงค๑
ของชุมชนฯจํานวน 1 ชุด
(150,000 บาท) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนเครื่อง  
เลํนสนาม
สําหรับเด็กที่
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1. เด็กและ
ประชาชนในเขต 
เทศบาลมี
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เด็กมี
พัฒนาการที่ดี 
และ 
มีทักษะในการ
เรียนรู ๎
3. เด็กและ
เยาวชนมี
อุปกรณ๑ 
ในการออกกําลัง
กายอยําง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

รวม 1,537,400 1,537,400 1,537,400 1,537,400 1,537,400       

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนสําหรับ 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสร๎างหลักประกัน 
ด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ
ในเขตเทศบาลฯ 

มอบเงินชํวยเหลือเป็นราย 
เดือนให๎กับผูส๎ูงอายุในเขต
เทศบาล  
จํานวน 982 ราย 

7,300,000 7,400,000 7,500,000 7,600,000 7,700,000 ผู๎สูงอายุที่ยื่นคํา
ขอรับเบี้ยได๎รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 
และได๎รับภายใน 
วันที่ระเบียบ
กฎหมายกาํหนด 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาลฯ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

2 เงินอุดหนุนสําหรับ 
เบี้ยยังชีพคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อเสริมสร๎างสวัสดิ- 
การทางสังคมให๎แกํ
คนพิการหรือทุพพล
ภาพ 

มอบเงินชํวยเหลือเป็น 
รายเดือนให๎กับคนพิการ
หรือทุพพลภาพในเขต
เทศบาลจํานวน 205 ราย 

2,000,000 2,005,000 2,100,000 2,150,000 2,200,000 คนพิการหรือ
ทุพพลภาพที่ยื่น
คําขอรับเบี้ย
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนและได๎รับ
ภายในวันที่
ระเบียบ
กฎหมายกาํหนด 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 
ในเขตเทศบาล
ฯ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักลัด
เทศบาล 

3 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ย 
ยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 

เพื่อเสรมิสร๎าง 
สวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํผู๎ปุวยเอดส๑ 

มอบเงินชํวยเหลือเป็น
รายได๎ให๎กับผู๎ปุวยเอดส๑ 
ในเขตเทศบาล 
จํานวน 17 ราย 

108,000 126,000 132,000 144,000 156,000 ผู๎ปุวยเอดส๑ที่ยื่น
คําขอรับเบี้ย
ได๎รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคนและได๎รับ
ภายในวันที่
ระเบียบ
กฎหมายกาํหนด 

ผู๎ปุวยเอดส๑ใน
เขต 
เทศบาลฯ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบเข๎าระบบ 
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่น (สปสช.) 

เพื่อให๎กองทุนฯ  
สามารถมี
งบประมาณ
เพียงพอในการ
ดูแลด๎านสุขภาพ
แกํประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให๎
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบล
ตากฟูา  
จํานวน 1 คร้ัง/ปี 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพที่
แข็งแรงและ
ลดภาวะเส่ียง
ตํอการเกิดโรค
ไมํติดตํอ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

5 เงินสมทบกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อให๎กองทุนฯ 
 สามารถมี
งบประมาณ
เพียงพอในการ
ดูแลสวัสดิการ
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให๎
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาํบลตากฟาู  
จํานวน 1 คร้ัง/ปี 

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

กองทุนมี
งบประมาณ 
ที่เพียงพอตํอ
การดําเนินงาน
ตํางๆ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

รวม 9,668,000 9,841,000 10,042,000 10,204,000 10,366,000       

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี 
๓.   ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๗ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสร๎าง 
การเรยีนรู๎อุบัตภิัย 
ทางน้ํา 

เพื่อลดอันตราย
ความเสีย่งจากการ
จมน้ําของเด็กและ
เยาวชนและเพื่อให๎
เด็กและเยาวชนได๎
เรียนรู๎วิธีการ
ชํวยเหลือตนเองและ
วิธีการชํวยเหลือ
ตนเองและวิธีการใช๎
อุปกรณ๑ได ๎

เด็กและเยาวชนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตากฟูา  
จํานวน 83 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 95 
ของกลุํมเปูา- 
หมายเข๎ารับ
การอบรม 

เด็กและ
เยาวชน 
สามารถ
เรียนรู๎ 
วิธีการชํวย 
เหลือตนเอง 
จากการ
จมน้ําได ๎

งานปูองกัน,
สํานักปลดั 
เทศบาล 

รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000       

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๖๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๖๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๔.   ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญช์าวบ้าน 
๔.๑ แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมงานพิธี และ
งานรัฐพิธี 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมงานพธิีและงาน
รัฐพิธทีี่รฐับาล หรอื
จังหวัด หรอืหนํวยงาน
อื่นๆ กําหนดจัดขึ้น เชํน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยํูหัว, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ๎าพระบรมราชนิ ี
และวนัสําคัญตํางๆ ที่
รัฐบาล หรอืหนวํยงาน
ของรฐัจัดขึ้น 

จัดกิจกรรมในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80% 

ประชาชน
รํวมกัน 
อนุรักษ๑ 
และสบืสาน
ประเพณีอัน
ดีงามของ
ไทย 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

๒ โครงการจดังานรัฐพิธ ี
และวันสําคัญของชาติที่
เกี่ยวข๎องกับสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
อําเภอตากฟาู 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน 
การดําเนนิโครงการจัด
งานรฐัพิธี และวนัสําคัญ
ของชาตทิี่เกี่ยวขอ๎งกับ
สถาบันชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตริย๑ อําเภอ
ตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให๎ท่ี 
ทําการปกครองอําเภอตาก
ฟูา จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

60,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละ 70
ของประชาชน
เข๎ารํวมงาน 

สถาบัน ชาต ิ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย๑ 
ได๎รับการยก
ยํองเชิดชูจาก
ประชาชนคน
ไทยทุกหมูเํหลํา 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

รวม 110,000 75,000 75,000 75,000 75,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๔.   ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญช์าวบ้าน 
๔.๒ แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมการใช๎
ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ๑
ชาวบ๎าน 

เพื่อสํงเสริม
สนับสนุน 
กิจกรรมการใช๎ภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ๑
ชาวบ๎าน 

อบรมให๎ความรู๎แก ํ
เยาวชนในการอนุรักษ๑สืบ
สานกิจกรรมของชุมชน
หรือปราชญ๑ชาวบ๎าน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของเยาวชนท่ี
อบรมได๎สาน
ตํอเจตนารมณ๑
อนุรักษ๑ภูมิ
ป๓ญญา 

ภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นหรือ 
ปราชญ๑
ชาวบ๎าน ได๎รับ
การอนุรักษ๑
และสืบสานคง
อยูํสืบไป 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000       

 

๔.๓ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการจดังาน

ประเพณีบุญสลากภัต 
เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

จัดกิจกรรม 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80% 

ประชาชน
รํวมกัน 
อนุรักษ๑และ
สืบสาน
ประเพณีอัน
ดีงามของ
ไทย 

กองการ 
ศึกษา 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๔.   ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญช์าวบ้าน 
๔.๓ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต๑ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

จัดกิจกรรม 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑ 
และสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการ 
ศึกษา 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีแหํเทียน 
พรรษา 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

จัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑ 
และสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการ 
ศึกษา 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

จัดกิจกรรม 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑ 
และสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000       

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมอง
คงที่ ชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 

1. เพื่อสร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มี
เครื่องชํวยอํานวย
ความสะดวกและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกันการ
กํออาชญา-กรรม
และยาเสพตดิ ฯลฯ 
เป็นต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง
ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที ่บริเวณ
ชุมชนบ๎านเศรษฐกจิ 
ประกอบด๎วย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน
เครือขําย จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ชํอง จํานวน 4 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด     
1 KVA จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บ
อุปกรณ๑ภายนอก จาํนวน 4 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ๎ง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 1. จํานวน
กล๎อง วงจร
ปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎าน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยว
และที่พกัอาศัย
ในเขตเทศบาลฯ 
2. มีเครื่องชวํย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกนัการ
กํออาชญากรรม
และ  ยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

และ 
ฝุายปูองกัน
และรักษา
ความสงบ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑ 
วงจรปิด (CCTV) แบบ
มุมมองคงที่ ชุมชนห๎วย
ตะแคง (เสนอโดยชุมชน     
ห๎วยตะแคง) 

เ1. เพื่อสร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มี
เครื่องชํวยอํานวย
ความสะดวกและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกันการ
กํออาชญา-กรรม
และยาเสพตดิ ฯลฯ 
เป็นต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง
ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ 
บริเวณชุมชนห๎วยตะแคง 
ประกอบดว๎ย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน
เครือขําย จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ชํอง จํานวน 5 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด     
1 KVA จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บ
อุปกรณ๑ภายนอก จาํนวน 5 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ๎ง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 1. จํานวน
กล๎อง วงจร
ปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎าน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยว
และที่พัก
อาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. มีเครื่องชวํย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกัน
การกํอ
อาชญากรรม
และยาเสพติด 
ฯลฯ  เป็นต๎น 

สํานักปลดั 
เทศบาล 
และฝาุย

ปูองกันและ
รักษาความ

สงบ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งกล๎อง 
วงจรปิด (CCTV) 
หมูํบ๎านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา  
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2) 
 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน  

จัดซื้อพร๎อมตดิตั้งกล๎อง 
วงจรปิด บริเวณถนน ซอย
ตามจุดเสีย่งในหมูํบ๎าน
มั่นคงเกษตรชัยพัฒนา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลง 
และประชาชน
อยูํในสังคม
อยํางเป็นสุข 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

4 โครงการติดตั้งเพิ่มเตมิ
กล๎องวงจรปิด (CCTV) 
ชุมชนเกษตรชัย 1  
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 1) 
 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน  

จัดซื้อพร๎อมตดิตั้งกล๎อง
วงจรปิดเพิ่มเติม บรเิวณ
ซอยเหล็กกล๎า 1 และซอย
เหล็กกล๎า 2 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลงและ
ประชาชนอยูํ
ในสังคมอยําง
เป็นสุข 

สํานักปลดั
เทศบาล 

5 โครงการปูองกันและ 
แก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
 

เพื่อให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจและสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับ
ชุมชนการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหา 
ยาเสพตดิ 

1. จัดทําปูาย
ประชาสมัพันธ๑ 
2. จัดอบรม/กิจกรรมให๎
ความรู๎แกํผู๎นาํชุมชนและ
อาสาสมัคร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของ  
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการผําน
การฝึกอบรม 

ประชาชน
ตระหนักถึง 
พิษภัยของยา
เสพติด และ
ลดการแพรํ
ระบายของยา
เสพติด 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขับขี่ปลอดภยั 
สร๎างวินัยจราจร 

เพื่อปูองกันและลด 
ป๓ญหาอุบัติเหตุดา๎น
การจราจร 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูาจํานวน 100 
คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการผํานการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน
สามารถ 
รู๎ความเข๎าใจและ
มีวินัยในการ
รักษา   กฎ
จราจรมากข้ึน 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

7 โครงการปรับปรุงระบบ 
กล๎องวงจรปิดแบบคงที ่
 (CCTV) ชุมชนนภาเขต
พัฒนา 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน  

จัดซื้อกล๎องวงจรปิด จํานวน 16 
ชุด เครือ่งบันทึกภาพและอุปกรณ๑
ที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมติดตั้งที่ชมุชน
นภาเขตพฒันา 
เพื่อทดแทนของเดิม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวนอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
ลดลงและประชา- 
ชนอยูํในสังคม
อยํางเป็นสุข 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

8 โครงการปรับปรุงระบบ 
กล๎องวงจรปิด (CCTV) 
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน  

จัดซื้อ/ปรับปรุงระบบกลอ๎งวงจร
ปิด เครื่องบันทกึภาพและ/หรอื
อุปกรณ๑ทีเ่กี่ยวขอ๎ง 
ที่ชํารุด พรอ๎มติดตั้งภายในเขต
เทศบาลตําบลตากฟูาเพือ่ทดแทน
ของเดมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวนอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
ลดลงและประชา- 
ชนอยูํในสังคม
อยํางเป็นสุข 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

9 โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องวงจรปิด 
แบบคงที่ (CCTV) 
ชุมชนพัฒนา(เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา) 

เพื่อปูองกันและรักษา
ความ 
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สินของประชาชน  

โครงการติดตั้งระบบกล๎อง 
วงจรปิดแบบคงที่ (CCTV) 
ชุมชนพัฒนา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวน
อาชญากรรม
ลดลง และ
ประชาชนอยูํ
ในสังคมอยําง
เป็นสุข 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑ 
วงจรปิด (CCTV) แบบ
มุมมองคงที่ ชุมชนถนน
โค๎งพัฒนา (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 
 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคง
ในด๎านความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 
นักทํองเที่ยวและทีพ่ัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันการกํอ
อาชญา-กรรมและยา
เสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง 
ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ บรเิวณ
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา 
ประกอบด๎วย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน
เครือขําย จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ชํอง จํานวน 4 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด     
1 KVA จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บ
อุปกรณ๑ภายนอก จาํนวน 4 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ๎ง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 1. จํานวนกล๎อง 
วงจรปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎าน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยว
และที่พัก
อาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. มีเครือ่งชวํย
อํานวยความ 
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
ด๎านการ
ปูองกันการกอํ
อาชญากรรม
และ ยาเสพ
ติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 

สํานักปลดั 
เทศบาล 
และฝาุย

ปูองกันและ
รักษาความ

สงบ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงและ
ติดตั้งเพิ่มเติมระบบ
กล๎อง โทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมอง
คงที่ ชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2 รวมถึง
บริเวณพื้นท่ีในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคง
ในด๎าน 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเที่ยว
และที่พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพ
ติด ฯลฯ เป็นต๎น 
3. เพื่อทดแทนของเดิม
ที่ชํารุด 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
ปรับปรุง และตดิตั้งเพิม่เติมระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV)  
แบบมุมมองคงที่ บริเวณชุมชน
เกษตรชัย 1 และเกษตรชัย 2 
รวมถึงบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา ประกอบด๎วย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 9 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน
เครือขําย จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ชํอง จํานวน 6 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด     
1 KVA จํานวน 6 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑
ภายนอก จํานวน 6 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1. จํานวน
กล๎อง วงจร
ปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎าน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยว
และที่พกัอาศัย
ในเขตเทศบาลฯ 
2. มีเครือ่งชํวย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกนัการ
กํออาชญากรรม
แล ยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

สํานักปลดั 
เทศบาล 
และฝาุย

ปูองกันและ
รักษาความ

สงบ 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑2 โครงการเชําระบบ
กล๎องโทรทัศน๑ 
วงจรปิด (CCTV) 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

1. เพื่อสร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มี
เครื่องชํวยอํานวย
ความสะดวกและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกันการ
กํออาชญากรรมและ
ยาเสพตดิ ฯลฯ เป็น
ต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เชําระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด(CCTV)   
ติดตั้งตามจุดตํางๆภายใน
เขตชุมชนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 1. จํานวน
กล๎องวงจรปิด
เพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎าน
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยว
และที่พกัอาศัย
ในเขตเทศบาลฯ 
2. มีเครือ่งชํวย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกนัการ
กํออาชญากรรม
และยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

รวม 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๗๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๗๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๒ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการตรวจเยี่ยม 
และแนะนําการใช๎
กระแสไฟฟูาใน
ครัวเรือนให๎ปลอดภยั 

เพื่อปูองกันการเกิด
เหตุอัคคีภยัจากการ
ใช๎ไฟฟูาในครัวเรือน 
และเพื่อให๎ประชาชน
มีการปูองกันมากข้ึน 

ตรวจเยีย่มและแนะนํา
ครัวเรือนในชุมชนนภาเขต
พัฒนา, ชุมชนเกษตรชัย 
1 และ 2 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
อุบัติภัยที่
เกิดขึ้นเป็น
ศูนย๑ 

ประชาชนมี
ความรู๎และ 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

งานปูองกัน, 
สํานักปลดัฯ 

2 โครงการฝึกอบรมสร๎าง 
เครือขํายดา๎นการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให๎กับชุมชนใน
เขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

เพื่อสร๎างเครือขําย
ด๎านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขต
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมให๎ประชาชน 
ในชุมชน และ อปพร. ท้ัง 
8 ชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 80 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการผําน
การฝึกอบรม 

ชุมชนเกิด
ความเข๎ม 
แข็งและเรียนรู๎
เข๎าใจถึง
ผลเสียของการ
เกิดสาธารณ
ภัย 

งานปูองกัน, 
สํานักปลดัฯ 

3 โครงการจดัทําแผนและ 
ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
ภัยตํางๆ ในเขต
เทศบาล โดย
ปฏิบัติงานในรูปแบบ
การบูรณาการรํวมกัน 

จัดทําแผนและฝึกซ๎อม
แผนแบบบูรณาการ
รํวมกัน จํานวน 1 ครั้ง/ปี  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
ของเจ๎าหน๎าท่ี
ปูองกันฯ ได๎
เข๎ารํวม
โครงการ 

เจ๎าหน๎าที่
ปูองกันฯ 
 สามารถ
ปฏิบัติงานทั้ง
เชิงรุกและเชิง
รับได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

งานปูองกัน, 
สํานักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๒ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให๎มีอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพล-
เรือนมีความรู ๎ทักษะ
และประสบการณ๑ใน
การปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง 

จัดฝึกอบรมและศึกษาด ู
งาน จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของ อปพร. 
ที่เข๎ารํวม
โครงการผําน
การฝึกอบรม  

เกิดความ
เข๎มแข็ง 
ของชุมชน
ด๎านการเฝูา
ระวังสา
ธารณภัย 
โดยอาศัย
สมาชิก อป
พร.ในชุมชน
ตนเอง 

งานปูองกัน, 
สํานักปลดัฯ 

5 โครงการจดัตั้งศูนย๑
ปฏิบัติงานยํอยการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเกษตรชัย 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เชําท่ีดินรายปี คําปรับปรุง 
ตํอเติม สถานท่ี และการ 
ดําเนินการอื่นๆ ที่เกีย่วข๎อง 
กับโครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของความ 
พึงพอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการอยําง
ทันทํวงทีทํา
ให๎ไมํเกิด
การสญูเสยี 
 

งานปูองกัน, 
สํานักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๒ แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลตากฟูา  
หลักสตูรทบทวน 
 

เพื่อสํงเสริมความรู๎
การจัดการ
สาธารณะภัย
เบื้องต๎น 

จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาล แหํงละ  
๕๐ คน/รุํน 

๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการผําน
การฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัย
พิบัติประจํา
เทศบาลตาํบล
ตากฟูา 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรม
สามารถ
ปฏิบัติหน๎าท่ี
ชํวยเหลือ
เจ๎าพนักงาน
ปูองกันฯ ใน
พื้นที่เกิด
เหตุได๎อยําง
ถูกต๎อง
รวดเร็ว เป็น
ระบบและมี
มาตรฐาน
เดียวกัน 

ฝุายปูองกัน
และรักษา
ความสงบ
ภายใน, 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

รวม 676,200 676,200 676,200 676,200 676,200       

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๓ แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบ 
กล๎อง โทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมอง
คงที ่บริเวณศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความ 
ปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สิน ทั้งกับ
นักเรียน, บุคลากร 
ผู๎ปกครองและ
ทรัพย๑สินของ
สถานศึกษา รวมถึง
เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร
สถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
ติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV)  แบบ
มุมมองคงที ่บริเวณศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลตําบลตากฟาู เพิ่มเติม 
พร๎อมปรับปรุงอุปกรณ๑ที่ชํารุด 
หรืออุปกรณ๑สนับสนุนที่รองรับ
กับระบบเดิมให๎สามารถทาํงาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประกอบดว๎ย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 8 ชุด 
2. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข๎อง 
3. คําแรงในการติดตั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จํานวน
กล๎อง วงจร
ปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจท่ี
ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน๑ 

สถานศึกษามี
ความ
ปลอดภัย 
ตํอชีวิตและ
ทรัพย๑สิน ทั้ง
กับนักเรียน, 
บุคลากร และ
ผู๎ปกครอง 
รวมถึงเป็น
เครื่องมือใน
การบริหาร
สถานศึกษา 
เพื่อการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยและสรางสังคมพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.   ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
๕.๔ แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการจราจร 
(คําใช๎จํายในการจดัการจราจร) 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 
รวมถึงเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

1) จัดหาและติดต้ังเครื่อง 
หมายจราจรประเภทบังคับ
และประเภทเตือน, ติดต้ังปูาย
สัญญาณจราจรตามถนนและ
แยกตํางๆ ภายในเขตเทศบาล 
2) แผงกั้นการจราจรขนาด 
สูง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร 
จํานวน 10 อันๆ ละ 1,200 
บาท 
3) จัดซื้อปูายสัญลักษณ๑ 
สัญญาณการหยุดตรวจพร๎อม
ไซเรน จํานวน 1 ชุด 
4) กลํองไซเรน ชนิด LED  
พรอ๎มอุปกรณ๑ลําโพงเสียง 
จํานวน 1 ชุด  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
อุบัติเหต ุ 
ที่เกิดขึ้นเป็น
ศูนย๑ 

ลดป๓ญหา
การเกิด 
อุบัติเหตุบน
ท๎องถิ่น และ
ประชาชน
ทําผิดกฎ
จราจร
น๎อยลง 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ํา รักปุา 
รักษาแผํนดิน 

เพื่อน๎อมนําหลกัการ 
ทรงงานด๎านการอนุรักษ๑
ปุามาปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
โดยการปลกูต๎นไม๎ และ
ดูแลพื้นที่ปุา 

ปลูกต๎นไม๎ในพื้นที่สาธารณะ 
 ปีละ 100 ต๎น/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 5 ที่เพิ่ม 
ขึ้นของพื้นที่ปุา 

ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรัก
ธรรมชาติและ
รํวมกันอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา๎ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

เพื่อสนองพระราชดําร ิ
โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

จัดกิจกรรมสํงเสริมในการ 
อนุรักษ๑พันธกุรรมพืชที่มีโอกาส
สูญพันธุ๑  ฟื้นฟูบํารุงรักษา  
ขยายพันธุ๑เพิ่มขึ้น จาํนวน 1 
ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพันธุ๑พืชที่
ได๎รับการอนุรักษ๑ 

สามารถ
อนุรักษ๑และ 
สร๎างจิตสํานึก
ในอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช
ในเขตพื้นเมือง
ได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

3 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
สวนสาธารณะ “สวนตากฟาู
พารื่นรมย๑”(เสนอโดยชุมชน
ถนนโค๎งพัฒนา) 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด ในจัด
กิจกรรมนันทนาการ
และสร๎างจิตสํานึกใน
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมที่ดีในชุมชน 

1 ทําลานออกกําลังกายพร๎อม
ติดต้ังเครื่องออกกําลังกาย2 
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา พร๎อม
ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 1,250 
เมตร3 จัดทําปูายบอก
สถานที่4 จัดทําสวนหยํอม
พร๎อมระบบน้ํา5 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑รอบบริเวณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหํง ประชาชนมี
จิตสํานึกรัก
สิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนของตน 
และมีพื้นที่
สาธารณะมี
ความรํมร่ืน 

สํานักปลัด
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณ 
หน๎าสํานักงานเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณ 
หน๎าสํานักงานเทศบาล  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
สวนสาธารณะ
ที่ได๎รับการ
ปรับปรุง 

บริเวณหน๎า
สํานักงาน 
มีความสวยงาม
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

๕ โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรต ิเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  
ร.๑๐ 

- จัดทําสวนสาธารณะ 
- เป็นสถานที่ 
  ออกกําลังกาย 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 1 แหํง ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑ใน
การออกกําลัง
กาย และเป็น
สถานที่พักผอํน
หยํอนใจ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

๖ โครงการท๎องถิ่นอาสา 
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ
“ จิตอาสา สร๎างปุา 
รักษ๑น้ํา ” 
 

เพื่อน๎อมนําหลกัการ 
ทรงงานด๎านการอนุรักษ๑
ปุามาปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
โดยการปลกูต๎นไม๎ และ
ดูแลพื้นที่ปุา 

ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่
สาธารณะ 
ปีละ 100 ต๎น/ปี 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร๎อยละ ๕ ที่
เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ปุา 

ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑ใน
การออกกําลัง
กาย และเป็น
สถานที่พักผอํน
หยํอนใจ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

รวม 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000       

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.๒ แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาวิจยัแนว
ทางการบําบัดน้ําเสีย
บริเวณโรงฆําสัตว๑ 

เพื่อศึกษาวิจัยแนว
ทางการบําบัดน้ํา
เสียจากโรงฆําสัตว๑ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ  
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ
ศึกษาวิจัยแนวทางการ
บําบัดน๎าเสียบรเิวณ 
โรงฆําสัตว๑ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
แนวทางการ
บําบัดน้ําเสีย
จากโรงฆําสัตว๑ 

ทําให๎ทราบ
แนวทางใน
การบําบัด
น้ําเสียจาก
โรงฆําสัตว๑ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

2 โครงการจดัตั้งศูนย๑ผลติ
ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
และวัชพืช 

เพื่อลดปรมิาณเศษ
อาหารและวัชพืช
เหลือท้ิง ให๎สามารถ
นํามาใช๎ประโยชน๑ได ๎

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตํางๆ  
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ
จัดตั้งศูนย๑ผลติปุ๋ยหมัก 
จากเศษอาหารและวัชพืช 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน  
1 แหํง 

เทศบาลฯ 
สามารถนํา
ผลผลติ 
ที่ได๎จากการ
การ
ดําเนินการ
มาใช๎
ประโยชน๑ได ๎

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.๓ แผนงาน  เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑บริเวณวงเวียน  
หอนาฬิกาเทศบาล
ตําบลตากฟูา (เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา) 

เพื่อความสวยงาม
และความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณ 
หอนาฬิกา  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
สวนสาธารณะ
ที่ได๎รับการ
ปรับปรุง 

บริเวณหน๎าวง
เวียนหอนาฬกิา
มีความสวยงาม
และเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะในชุมชนเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
 

เพื่อเสริมสร๎างองค๑
ความรู๎ให๎กับประชาชน
ในการบริหารจัดการ
ขยะและสามารถลด
ปริมาณขยะจากแหลํง
ชุมชนได๎ 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานให๎กับแกนนําชุมชน
และประชาชนในชุมชน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะที่
ลดลง 

ประชาชน
สามารถนํา 
องค๑ความรู๎มา
ประยุกต๑ใช๎ใน
ครัวเรือน และ
สามารถลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชนได๎ 

กอง 
สาธารณ 
สุขและสิ่ง

แวด 
ล๎อม 

3 โครงการชาวตากฟูารํวม 
มือรํวมใจ ลดการใช๎
ถุงพลาสติก 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค๑ปลุกจิตสํานึกให๎
ประชาชนลดการใช๎
ถุงพลาสติก 

จัดกิจกรรมรณรงค๑ฯ 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะที่
ลดลง 

ประชาชนเกิด
ความตระหนักใน
การอนุรักษ๑
สภาพแวดล๎อมใน
ชุมชน และ
สามารถลด
ปริมาณขยะใน
ชุมชนได๎ 

กอง 
สาธารณ 
สุขและ 
สิ่งแวด 
ล๎อม 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕๖๕)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.   ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๖.๓ แผนงาน  เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อถังขยะ
พร๎อมจัดทําปูายห๎ามทิ้ง
ขยะบริเวณรมิถนนใน
เขตเทศบาลตําบลตากฟูา 
 

เพื่อจัดให๎มีภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย 
และมีความสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

จัดซื้อถังขยะ ขนาด 40 
ลิตร พร๎อมจัดทําปูายห๎าม
ทิ้งขยะบริเวณริมถนนใน
เขตเทศบาลฯ  
จํานวน 500 ใบ 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร๎อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะที่
ลดลง 

ในเขตเทศบาล
มีที่รองรับขยะ
มูลฝอยที่
เพียงพอ และ
มีทัศนียภาพที่
สวยงาม 

กอง 
สาธารณ 
สุขและ 
สิ่งแวด 
ล๎อม 

5 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ผลิตปุ๋ยหมัก และ
อุปกรณ๑ครบชุดในการ
ผลิตปุ๋ยหมักของ
เทศบาล 

เพื่อลดปรมิาณขยะ
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
และผลิตปุย๋หมักใช๎
ในการเกษตร 

จัดซื้อเครื่องผลติปุ๋ยหมัก 
พร๎อมอุปกรณ๑ครบชุด
จํานวน 1 ชุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 15 
ของปริมาณ
ขยะที่เทศบาล
สามารถกําจัด
ได๎เอง 

เทศบาลฯ มี
ระบบการ
บริหารจัดขยะ
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม 

กอง 
สาธารณ 
สุขและ 
สิ่งแวด 
ล๎อม 

รวม 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000       

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๘๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๘๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาล 
เคลื่อนที่พบประชาชน 

เพื่อจัดกิจกรรมและนํา 
งานบริการของเทศบาล
ออกให๎บริการกับ
ประชาชนในเชิงรุกและรับ
เรื่องร๎องเรียนเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนที่
เดือดร๎อนในเขตเทศบาล 

ออกหนํวยบริการเคลื่อนที ่
เพื่อบริการประชาชน  
รวม 8 ชุมชน  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
ไมํน๎อยกวาํ     
ร๎อยละ 80% 

ประชาชนได๎รับ
การบริการจาก
เทศบาลทุกชุมชน
อยํางทั่วถึง และ
ป๓ญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนได๎รับ
การแก๎ไข 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

2 โครงการจดัการเลือกตั้ง 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น และ
หรือสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
ดําเนินงานจัดการ
เลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น
และหรือสมาชกิสภา
ท๎องถิ่นของเทศบาล 

จัดการเลือกตั้งผู๎บริหาร 
ท๎องถิ่นและหรือสมาชิก
สภาท๎องถิ่นของเทศบาลฯ 
กรณีหมดวาระ หรือแทน
ตําแหนํงท่ีวํางลง 

80,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ 75 ของ
ประชาชนในเขต
มาใช๎สิทธิ
เลือกตั้ง 

มีผู๎มาใช๎สิทธิ
เลือกต้ัง 
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่
กําหนด และการ
เลือกต้ังเป็นไป
ด๎วยความ
เรียบร๎อย 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

3 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมศูนย๑ปรองดอง
สมานฉันท๑ เพื่อการ
ปฏิรูประดับท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ประชาชนที่ม ี
ความคิดเห็นแตกตําง
กัน หันมาปรับทัศนคติ 
เกิดความเข๎าใจกนั และ
รํวมกันทํางานเพื่อเป็น
ประโยชน๑ตอํประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท๑ฯ ตามนโยบาย
รัฐบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนที่มี
ความคิดเห็น
แตกตํางกัน
สามารถปรับ
ความเข๎าใจ และ
รํวมกันทํางาน
เพื่อเป็น
ประโยชน๑ตํอ
ประเทศชาติ
ตํอไป 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดังานวัน 
เทศบาล 

เพื่อสํงเสริมให๎เห็น
ความสําคญัของวัน
เทศบาล และเพื่อ
กระชับความสัมพันธ๑
ระหวํางเทศบาลกับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
เผยแพรผํลงาน กิจกรรม
และยกยํองชมเชยผู๎ทํา
ประโยชน๑ให๎กับเทศบาล
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู๎รํวมโครงการ
มีความพึง
พอใจ  ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

เจ๎าหน๎าที่
เทศบาลเกิด 
จิตสํานกึในการ
ปฏิบัติหน๎าที่
ด๎วยความวิริยะ
อุตสาหะ และ
สร๎าง
ภาพลักษณ๑ 
ที่ดีให๎กับองค๑กร 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

5 โครงการอบรมให๎ความรู ๎
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมีสํวน
รํวมของประชาชน 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกบัประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมี
สํวนรํวมของประชาชน 

จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 80 คน  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 
ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการและ
ผํานการอบรม 

ประชาชนได๎
รับรู๎สิทธ ิ
และหน๎าที่ของ
ตนเอง เกิด
ความรับผิดชอบ
ตํอสังคม
สํวนรวม 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

6 โครงการจดัทําปูาย 
ประชาสมัพันธ๑บริเวณ
หน๎าสํานักเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูลขาํว 
สารและการดําเนิน
กิจกรรมของเทศบาล
ตําบลตากฟาูให๎
ประชาชนได๎รับทราบ 

จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑ 
บริเวณหน๎าสํานักงาน 
เทศบาลฯ จํานวน 1 ปูาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได๎รับ
ความพึงพอใจ  
ไมํน๎อยกวาํ     
ร๎อยละ 80% 

ประชาชนได๎
รับรู๎ขอ๎มูล 
ขําวสาร และ
การดําเนนิ
กิจกรรมของ
เทศบาลฯ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสํารวจความพึง 
พอใจของผู๎รับบริการ 

เพื่อประเมินคุณภาพ
การให๎บริการแกํ
ประชาชนของ
เทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

ประสานงานจ๎างหนํวยงาน 
สถาบันภายนอกท่ีเป็น
กลางมาดําเนินการสํารวจ  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน
ได๎รับความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

เทศบาลได๎
รับทราบผล
การดําเนินงาน
ในรอบปีที่ผําน
มา 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

8 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมของผู๎บรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง 
 

เพื่อสํงเสริมความมี 
ระเบียบวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
และความสามัคคี
ให๎กับบุคลากร
เทศบาลตําบลตากฟูา 
ให๎เกิดขึ้นในหนํวยงาน 

คณะผู๎บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างที่เกี่ยวข๎อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 90 
ของบุคลากรที่
เข๎ารับการ
อบรม 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมม ี
ระเบียบวินยั 
มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ความสามัคคี
ในหนํวยงาน 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

9 โครงการพัฒนากิจกรรม 
 5ส 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในด๎านบริการ
ประชาชน และการ
ดําเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
ได๎รับความพึง
พอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

สํานักงานมี
ความเป็น 
ระเบียบ
เรียบร๎อยและ
สามารถให๎บริการ
กับประชาชนได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ความรู๎บุคลากรเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎
ความสามารถของ
บุคลากรเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

คณะผู๎บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลฯ 
ตามหลักสูตรที่สถาบัน
กําหนดจัดให๎มีขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 90 
ของสายงานที่
เข๎ารับการ
อบรม 

บุคลากรมี
ความรู ๎
ความสามารถ 
"เข๎าใจ เข๎าถึง 
และพัฒนา" 
กระบวนการ
ให๎บริการ
ประชาชนได๎
อยํางมี
ประสิทธภิาพ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

11 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎าง และพนักงาน
จ๎าง 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎กับ
บุคลากรเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

จัดอบรมพัฒนาความรู๎
ให๎กับคณะผู๎บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎างที่
เกี่ยวข๎องของเทศบาลฯ 
ทุกคน จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 90 
ของบุคลากรที่
เข๎ารับการ
อบรม 

บุคลากร
สามารถนํา 
ความรู ๎และ
ประสบการณ๑ใน
การศกึษาดูงาน
มาประยุกต๑ใช๎
ในการทํางานได๎
อยํางมี
ประสิทธภิาพ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อให๎พนักงานเทศบาล 
และลูกจ๎างที่เข๎าใหมํได๎
รับทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตําแหนํง
หน๎าที่ ความบผิดชอบ 
ตลอดจนภารกจิ แนว
ทางการดําเนินงานของ
หนํวยงาน 
 

จัดการปฐมนิเทศ ดังนี้ 
1) พนักงานที่ได๎รับการบรรจุ
ใหมํ/โอน/ยา๎ย 
๒) ลูกจ๎างชัว่คราวที่ได๎รับ 
การจ๎างใหมํกอํนปฏบิัติหน๎าที่ 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

พนักงาน
เทศบาลบรรจุ
ใหมํ และลูกจ๎าง
ที่จัดจ๎างใหมํทุก
คนได๎รับการ
ปฐมนิเทศ 

พนักงาน
เทศบาลบรรจ ุ
ใหมํ และลกูจ๎าง
ที่จัดจ๎างใหมํ 
ได๎รับทราบ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
หน๎าที่ความผิด
ชอบในตําแหนํง
หน๎าที่ของ
ตนเอง  

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 
 

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ความรู๎ความสามารถใน
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

คณะผู๎บริหารเทศบาล สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจา๎งที่เกี่ยวข๎อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมโครงการ
และผํานการ
อบรม 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมม ี
ความเข๎าใจ
และสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่สาร
ได๎ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรมด๎าน 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎ และมี
ทักษะด๎าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะผู๎บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างที่เกี่ยวข๎อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 
ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวม
โครงการและ
ผํานการอบรม 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมม ี
ความเข๎าใจและ
สามารถใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน
ได๎ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

15 โครงการแลกเปลี่ยน 
ความรู๎ของบุคลากรใน
องค๑กร 

เพื่อสร๎างวัฒนธรรม
เป็นองค๑กรแหํงการ
เรียนรู ๎

คณะผู๎บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างที่เกี่ยวข๎อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 90 
ของบุคลากรที่
เข๎ารับการ
อบรม 

บุคลากร
สามารถนํา 
ความรู๎ และ
ประสบการณ๑
ตํางๆ มา
ถํายทอด 
ประยุกต๑ใช๎ใน
การทํางานได๎
อยํางมี
ประสิทธภิาพ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

16 โครงการกําหนด
ประโยชน๑ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ  

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทน 
อื่นเป็นกรณีพิเศษให๎กับ
พนักงานในหนํวยงาน 

จํายเป็นคําตอบแทนฯ 
ให๎กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจา๎งตามภารกิจ
ของเทศบาลตําบลตากฟาู 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 75 
ของคะแนนการ
ประเมิน 

พนักงานฯ  
มีความ
กระตือรือร๎นใน
การปฏิบัติงาน 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจดัทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่นโดย
กระบวนการมีสํวนรํวม 

เพื่อรับทราบป๓ญหา
ความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยําง
แท๎จริงและสํงเสริม
ให๎ประชาชนเห็น
ความสําคญัในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นระดับหมูํบ๎าน/
ชุมชนประชาคมระดับ
ตําบล หรือประชาคมเมือง 
จัดประชุมพิจารณารําง
แผนฯคณะกรรมการที่
เกี่ยวข๎อง รวม 10 ครั้ง  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมเป็นไป
ตามสดัสํวนท่ี
กระทรวง 
มหาดไทย
กําหนด 

เทศบาลฯ มี
ข๎อมูลป๓ญหา
ความต๎องการ
ของประชาชน
สามารถนํามา
วิเคราะห๑ในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น ได๎อยําง
มีประสทิธิภาพ 
และสามารถ
สนองตอบความ
ต๎องการของ
ประชาชนได ๎

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

18 โครงการจดัทําวารสาร เพื่อเผยแพรํประชา 
สัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสาร กิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาล
ตําบลตากฟูา ให๎
ประชาชนไดร๎ับ
ทราบ 

จัดจ๎างพิมพ๑วารสาร
ประชาสมัพันธ๑ข๎อมูล 
ขําวสาร และกิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาลตําบล
ตากฟูา 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของจํานวน
วารสารที่สํงไป
ได๎รับการตอบ
รับกลับมา 

ประชาชน และ
หนํวยงานที ่
เกี่ยวขอ๎งได๎
รับทราบขอ๎มูล 
ขําวสาร 
กิจกรรมตํางๆ 
ของเทศบาลฯ
อยํางทั่วถึง 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

เพื่อให๎มีฐานข๎อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 
ปรับปรุงเป็นป๓จจุบัน 
ทันสมัย และ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาลตําบล 
ตากฟูา  

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพย๑สินของ
เทศบาลตาํบลตากฟูาให๎
ถูกต๎อง เป็นป๓จจุบัน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของข๎อมูลมี
ความถูกต๎อง 
เป็นป๓จจุบัน 

เทศบาลฯ มี
ระบบข๎อมูล 
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ถูกต๎อง 
ทันสมัย เป็น
ป๓จจุบัน และ
เพิ่มระสิทธิ
ภาพการ
จัดเก็บรายได๎
ให๎กับ
หนํวยงาน 

กองคลัง 

20 โครงการออกหนํวย 
บริการประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อออกหนํวย
เคลื่อนที่ให๎บริการ
ประชาชน สําหรับ
การจัดเก็บภาษีใน
เขตเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

ออกหนํวยเคลื่อนที่จัดเก็บ
ภาษีแกํผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎าภายในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 
ของรายได๎ที่
จัดเก็บได๎จาก
ผู๎ประกอบ-
การร๎านค๎า 

เทศบาลฯ มี
รายได๎เพิ่ม 
ขึ้น และการ
จัดเก็บภาษี
มีประสิทธภิาพ 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านระเบียบ กฎหมาย
ท๎องถิ่น ผู๎บริหาร และ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ผู๎บริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลตากฟาู เพิ่มพูน
ความรู๎ความเข๎าใจ
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาํด๎วย 
ข๎อบังคับการประชุม
สภาท๎องถิ่น  

ผู๎บริหาร และสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลตากฟูา  
รวม 16 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ มี
ความรู๎เข๎าใจ
เพิ่มขึ้นใน
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ๎งไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
90% 

ประชาชนไดร๎ับ
การบรกิารจาก
เทศบาลทกุ
ชุมชนอยําง
ทั่วถึงและ
ป๓ญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนไดร๎ับ
การแก๎ไข 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

22 โครงการเสรมิสร๎าง
ความซื่อสัตย๑ 
 สุจริต และปลูกฝ๓ง
ทัศนคต ิวัฒนธรรมที่ดี
ในการตํอต๎านการทุจริต 

เพื่อปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ๎างประจาํ 
และพนักงานจา๎งของ
เทศบาลตําบลตากฟาู 
ให๎มีจิตสาธารณะและ
เห็นประโยชน๑สํวนรวม
มากกวําประโยชน๑สํวนตน 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ๎างประจาํ และพนักงาน
จ๎างของเทศบาลตําบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความรู ๎
ความเข๎าใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 75 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครู
เทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
ได๎รับการพัฒนา
จิตใจ และ 
พนักงานตนเอง
ให๎มีจิตสาธารณะ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่น 
บุคลากรขององค๑กรมี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และ
จริยธรรม 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง ของเทศบาล
ตําบลตากฟูา  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
ไมํตํ่ากวํา 
ร๎อยละ 70 

ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 
บุคลากร 
ขององค๑กรมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่อง
หลักธรรมา 
ภิบาล 
คุณธรรม 
และ
จริยธรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

24 โครงการปรับปรุงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
การบริการได๎อยําง
สะดวกรวดเร็วและ
ถูกต๎อง 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
ไมํตํ่ากวํา 
ร๎อยละ 70 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการได๎
อยํางสะดวก
รวดเร็ว และ
ถูกต๎อง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๑๙๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๑๙๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๑ แผนงาน  บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการจดัทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจําป ี

เพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ดําเนินงานของหนํวยรับ
ตรวจวําบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมาย 

ครอบคลมุหนํวยรับตรวจ 
 จํานวน 6 กอง 1 ฝุาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่ ศตง. 
กําหนด 

สามารถพิสูจน๑
ความถูกต๎อง 
ความเชื่อถือได๎
ของข๎อมูลฯลฯ 
ของหนํวยรับ
ตรวจ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

26 โครงการศูนย๑ข๎อมูล 
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอําเภอตากฟูา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
บริหารจัดการศูนย๑
ข๎อมูลองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอําเภอ 
ตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให๎
ศูนย๑ อปท.อําเภอตากฟูา 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
การประเมินที่
หนํวยงานผาํน
เกณฑ๑ฯ 

การบูรณาการ
ระหวําง
หนํวยงาน 
อปท.มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

และท๎องถิ่น
อําเภอ 
ตากฟูา 

27 โครงการเงินอุดหนุน 
ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตากฟูา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
บริหารศูนย๑ปฏบิัติการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
อําเภอตากฟาู 

อุดหนุนงบประมาณให๎
ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมฯ
อําเภอตากฟูา 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 95 ของ
ความพึงพอใจจาก
ประชาชนที่ได๎รับ
การแก๎ไขป๓ญหา
ความเดอืดรอ๎น 

ประชาชน
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
เทศบาลและ

ศูนย๑
ปฏิบัติการรํวม

ฯอําเภอ 
ตากฟูา 

รวม 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๒๐๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๒ แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎ และ
ทักษะประสบการณ๑
ในด๎านการเรียนการ
สอนของบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

คณะผู๎บริหาร พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ๎าง 
และเจา๎หน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมโครงการ
และผาํนการ
ทดสอบ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
เทศบาลตําบล
ตากฟูามีความรู๎ 
และทักษะ
ประสบการณ๑ใน
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

รวม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000       

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๒๐๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.3 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคม 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการเสนอ
ป๓ญหา และความ
ต๎องการ ตลอดจน
เสนอแนวทางแก๎ไข
ป๓ญหาในการพัฒนา
ท๎องถิ่นรํวมกับ
เทศบาลฯ 

จัดประชุมประชาคมเป็น 
ประจําทุกเดือน ทุกชุมชน 
จํานวน 8 ชุมชน 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
เข๎ารํวมการ
ประชาคม 

ทุกเดือน 
เทศบาลฯ 
จะได๎รับทราบ 
ป๓ญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน และ
สามารถแก๎ไข
ป๓ญหาได๎ตรงกับ
ความต๎องการ
ของประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจดัทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให๎แกนนําชุมชน
และประชาชนแตํละ
ชุมชนมีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการ
จัดทําแผนชุมชน 
ตลอดจนใช๎เป็น
กรอบแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง 

จัดประชุมประชาคมใน
การจัดทําแผนชุมชน 
จํานวน 8 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ที่เข๎ารํวมการ
จัดทําแผน
ชุมชน 

ชุมชนแตํละ
ชุมชนมี 
แผนชุมชนใน
การพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 
รวมถึงเทศบาลฯ 
ได๎นําป๓ญหา
ความต๎องการ
ของชุมชนมาบรรจุ
ไว๎ในแผนพฒันา
ท๎องถิ่น 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๒๐๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสรมิสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
๗.   ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสราง ธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 
๗.๔ แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสํงเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพผู๎นํา
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมทักษะ
ความรู๎และ
ประสบการณ๑ให๎กับ
คณะกรรมการ
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 
จํานวน 150 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 70 
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชนเข๎ารํวม
โครงการ 

คณะกรรมการ
ชุมชนได ๎
รับความรู๎และ
ประสบการณ๑
จากการเข๎ารับ
การอบรม 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการสํารวจและจดั 
เก็บข๎อมูลพื้นฐานในเขต
เมือง 

เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

จัดเก็บข๎อมลูพื้นฐานของ 
ครัวเรือนในเขตเมือง 
จํานวน 8 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของข๎อมูลที่
จัดเก็บได๎จาก
กลุํมเปูาหมาย 

มขี๎อมูลพื้นฐานที่
เป็นป๓จจุบัน เพือ่
ใช๎ในการวาง
แผนการพัฒนา 
กําหนดนโยบาย
แนวทางปฏบิัต ิ
ติดตามประเมนิผล
ในการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 496,000 496,000 496,000 496,000 496,000       

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



หน๎าท่ี ๒๐๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๓ 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 



หน๎าท่ี ๒๐๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

ส าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี 
ซอยเขาหม ี4  ตําบล 
สุขสําราญ (ทต.ตากฟูา) 
เช่ือมตํอหมูํที่ 1 ตําบลสุข
สําราญ (อ.บ.ต.สุขสําราญ) 
อําเภอตากฟาู  
จังหวัดนครสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

ผิวถนนจราจรแอสฟ๓ลท๑ 
กว๎าง  6 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 6,000 
ตารางเมตร 
หนา 0.05 เมตร 
(แบบไมํมไีหลํทาง) 
 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 
 

2 โครงการกํอสร๎างถนน
แอสฟ๓ลท๑ติกคอนกรตี  
รอบบริเวณสระน้ํา 
สวนสาธารณะ 
 

เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแบบ
บูรณาการให๎มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ยั่งยืน  
 

กํอสร๎างถนนแอลฟ๓ลติ
กคอนกรีต กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
5,500 ตารางเมตร  
(แบบไมํมไีหลํทาง) 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 จํานวน 
 1 แหํง 

มีประชาชนใน
อําเภอตากฟาู 
ได๎รับ ประโยชน๑
ในการเข๎าไป
ศึกษาแหลํง
ธรรมชาติฯหรือ
พักผํอนหยํอนใจ
และมีกิจกรรม
นันทนาการ 

สํานัก 
ปลัด 

เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒/2 



หน๎าท่ี ๒๐๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.เลยีบลําริมห๎วย 
ตากฟูาถึงชุมชน
เศรษฐกิจ ทั้ง 2 ข๎าง 
ตั้งแตํศาลเจ๎าพํอดาบ
ทองถึงฝายชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 
  
 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นท่ี  ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวํา 3,200 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาล  

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎าง  
ระบบประปาหมูบํ๎าน   
แบบผิวดินขนาดใหญํ  
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
ชุมชนพัฒนา หมูํที่ 1 
ตําบลตากฟูา  
 

เพื่อเพ่ิมแหลํงผลิต
น้ําไว๎ใช๎ในการ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ  

กํอสร๎างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญํ  ประกอบด๎วยโรงสูบน้ําดิบ 
ระบบกรองน้ําผิวดนิ ขนาด 10 
ลูกบาศก๑เมตร/ชั่วโมง ถังน้ําใส 
ขนาด 100 ลูกบาศก๑เมตร หอถัง
สูง ขนาด 30 ลูกบาศ๑กเมตร และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง ตามแบบ
มาตรฐานของสํานักบริหาร 
จัดการน้ํา  กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ๎ม 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวน
แหลํงน้ํา
อุปโภค
บริโภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กองชํางและ
กองการ
ประปา 

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 



หน๎าท่ี ๒๐๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยแนวทางการพัฒนาแบบเมืองสวรรค ์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครสวรรค ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล. 
ทางหลวงท๎องถิ่น  
นว.ถ.1-0093  
สายบ๎านหนองบัวงาม –
หนองพิกุล  
หมูํที่ 3 ตําบลตากฟูา  
(ท.ต.ตากฟูา) เช่ือมตํอ 
หมูํที่ 7 ตําบลตากฟูา  
(อบต.ตากฟาู)  
อําเภอตากฟาู  
จังหวัดนครสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

ถนนผิวจราจรแอสฟ๓ลท๑ 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร  
ยาว 960 เมตรหรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 5,760 
ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไหลํทางข๎างละ  
0.50 เมตร 

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของ
ถนนท่ีได๎
มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 
 

รวม 15,650,000 15,650,000 15,650,000 15,650,000 15,650,000    

 
 

แบบ ผ.๐๒/2 



หน๎าท่ี ๒๐๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๗ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70) 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 



หน๎าท่ี ๒๐๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๘ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
2.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
3. แผนงานการศึกษา 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
4. แผนงานสาธารณสุข 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
9. แผนงานการพาณิชย ์
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
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รวม 98 12,911,180 98 12,911,180 98 12,911,180 98 12,911,180 98 12,911,180 490 64,555,750 

 
 
 



หน๎าท่ี ๒๐๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๐๙ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหารถยนต๑สํวนกลาง
สําหรับใช๎ในงานราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตรกระบอก
สูบไมตํ่ํากวํา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ  
แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน  

854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏กสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 
ขนาด 4 ช้ัน จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ
3,500 บาท 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 3 เครื่อง 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลัง 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บานเปิดทึบขนาด 4 ช้ัน (มอก.) 
จํานวน  2 ตู ๎  

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองคลัง 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (มอก.) 
จํานวน 2 ตู ๎

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐3 



หน๎าท่ี ๒๑๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๐ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้พักคอย จํานวน 5 ชุด 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

โต๏ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว  4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู๎ตั้งพ้ืน ขนาดไมตํ่ํากวํา 
60,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง รายการนอก
มาตรฐาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

กระดานไวบอร๑ด ชนิด 2 หน๎า พร๎อมขาตั้งและ
ล๎อเลื่อน(ธรรมดา) ขนาด 100*100 ซม.  
จํานวน 2 ช้ิน ราคาช้ินละ 3,600 บาท 

8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 
1 (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว)จํานวน 1 ชุด  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



หน๎าท่ี ๒๑๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๑ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สนาม เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

ผ๎าใบเต๎นท๑ จํานวน 5 หลัง 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อบํารุงและเก็บรักษา
อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
2. เพื่อจัดหาทดแทนของเดิมเน่ืองจาก
ชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูาขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง(จัดซื้อ
ตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

16 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้งละ  
๑๐ แผํน จํานวน ๑ เครื่อง 
 

19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 สํานักปลัด 
เทศบาล 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๒ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อบํารุงและเก็บรักษา
ปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู๎สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑   
แบบท่ี 2 (ขนาด 42U จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ฝุายปูองกันฯ) 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อให๎การปฏิบัติงาน สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ 
3. เพื่อตอบสนองความตอ๎งการของ
ประชาชนตามนโยบายการยกเลิก
สําเนาเอกสารในการติดตํอราชการ
ของรัฐบาล 

อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ (Smart 
Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง(จัดซื้อตาม
เกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

20 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทอํงเที่ยวและที่พกัอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสริมสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกนัการกอํ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  
ชนิดเครือขําย แบบมมุมองคงที่ สาํหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใช๎ในงานรกัษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี  
ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมท่ีแขวนทีวี  
จํานวน 1 เครื่อง 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ฝุายปูองกันฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๓ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 
 
 
 
 

ตํอ 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 

 

ครุภณัฑ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ
 
 
 
 

 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเที่ยวและ
ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน 
เครือขําย แบบ 16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 ขนาด 24 ชํอง จาํนวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 4 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด  1 KVA จํานวน  
5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอปุกรณ๑ภายนอก 
จํานวน 4 ชุด (โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) แบบมมุมองคงที่ 
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

21 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเท่ียวและ
ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สําหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมที่
แขวนทีว ีจาํนวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํนเครือขําย แบบ  
16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง 
 จํานวน 1 ชุด 
 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๔ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 
 
 
 

ตํอ 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 

ครุภณัฑ๑ 
 
 
 
 

 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ
 
 

 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเท่ียว
และที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 5 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บ 
อุปกรณ๑ภายนอก จาํนวน 5 ชุด  
(โครงการติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนห๎วยตะแคง) 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

22 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน นักทํองเที่ยว
และที่พักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํอาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  ชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สําหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จํานวน 8 ชุด" 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมที่
แขวนทีว ีจาํนวน 1 ชุด 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํนเครือขําย  
แบบ 16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง 
จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด  
8 ชํอง จํานวน 4 ชุด (โครงการติดต้ังระบบกล๎อง 
โทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๕ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 
 
 
 

(ตํอ) 
  

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ครุภณัฑ๑ 
 

 
 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสริมสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 

6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด  1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑ภายนอก  
จํานวน 4 ชุด 

29,500 
 

18,000 
 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

23 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเที่ยวและที่พัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสรมิสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 
3. เพื่อจัดหาทดแทนของเดิมเนื่องจาก
ชํารุด 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ชนิดเครือขําย แบบมุมมอง
คงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สําหรับใช๎ในงาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไป จํานวน 9 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง  
จํานวน 1 ชุด 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 6 ชุด 
5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  
จํานวน 6 เครื่อง 
6. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอปุกรณ๑ภายนอก จาํนวน 6 
ชุด (โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2 รวมถึงบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟาู) 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๖ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 บริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิและแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ 

ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯสําเร็จรูปไฟเบอร๑กลาส 
จํานวน ๒ หลัง 
คุณลักษณะ 
๑.ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา  
๓๑๐ เซนติเมตร 
๒.สูงไมํน๎อยกวํา ๔๙๐ เซนติเมตร 
๓.กรอบรูปไฟเบอร๑กลาส 
 ขนาด ๒.๒๔ x 3.๗๐ เมตร 
๔.ปูายทรงพระเจริญไฟเบอร๑กลาส  
ขนาด ๐.๒๐ x 1.5๐ เมตร 
5.พานพุํมไฟเบอร๑กลาส  
เงิน - ทอง ขนาด ๑.๑๐  เมตร 
6.ฐานรองกรอบรูป 
ขนาดสูง ๑.๒๐ x 3.10 เมตร 
๗.โครงเหล็กค้ํายันด๎านหลัง  
จํานวน ๒ หลัง(ราคาตามท๎องตลาด) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 3,075,300 3,075,300 3,075,300 3,075,300 3,075,300  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๗ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

รถยนต๑บรรทุกน้ําดับเพลิง แบบ
อเนกประสงค๑ จํานวน 1 คัน  
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในงานธุรการฝุาย 
ปูองกัน ฯ 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร๑มัลติ
ฟ๓งก๑ชันอิงค๑เจ็ท พร๎อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ๑ จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 

 

7,500 7,500 7,500 7,500 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสด ุ วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพี่อใช๎ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดซื้อหัวฉีดดบัเพลิง แบบปรับ
ปริมาณน้ําได๎ จํานวน 2 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากเสื่อมสภาพ 

เครื่องรับสํงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต๑ 
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
12,000 บาท 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ในด๎านของการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัเพื่อใช๎
ในการชํวยเหลือดา๎นสาธารณ
ภัยตํางๆ 

รถยนต๑บรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล๎อ   
จํานวน 1 คัน  
 

829,000 829,000 829,000 829,000 829,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๘ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

1.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช๎ติดตั้งกับรถยนต๑ เพื่อ
ความสะดวกในการปฏบิัติงาน 

จัดซื้อสญัญาณไฟวาบชนิดติดตั้งบนหลังคารถยนต๑
ตรวจการณ๑ ดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝุายปูองกันฯ/ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน เพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมรักษา 
ความสงบ 

จัดซื้อโต๏ะพับอเนกประสงค๑หน๎าสขีาว  
ชาเหล็กโคเมียม จํานวน 5 ตัว  

15,000 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎เก็บเอกสาร 
ฝุายปูองกัน ฯ 

จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ขนาด 
กว๎าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 185 ซม.  
จํานวน 2 ตู ๎

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1.เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จํานวน  
2 เครื่อง(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑คอมพวิเตอร๑ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนิดสามขาใบพัดขนาด 
24 น้ิว  จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามท๎องตลาด) 

8,000 

 

8,000 8,000 8,000 8,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๑๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๑๙ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน เพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมรักษาความสงบ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก เกรด A ขนาด 
48X51X81 ซม. จํานวน 30 ตวั 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

12 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก๎าอ้ีสาํนักงานแบบปรับได๎ 
จํานวน 2 ตัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

13 รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ All In 
One สําหลับประมวลผล  
จํานวน 1 ชุด 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

14 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุงานบ๎าน 
งานครัว 

เพื่อจัดการทดแทนของเดมิที่
เสื่อมสภาพ 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบ 
ถังคว่ํา จํานวน 1 ชุด 

5,000 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

15 

รักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุงานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเตยีงอเนกประสงค๑แบบพับได๎
พร๎อมท่ีนอน จํานวน 6 ชุด  
(ราคาตามท๎องตลาด) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 6,078,500   6,078,500   6,078,500 6,078,500  6,078,500  

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๐ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
1.๓ แผนงาน การศึกษา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตู๎เก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

พัดลมตดิผนัง ขนาด 16 น้ิว จํานวน 10 ตัวๆละ  
1,500 บาท 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 
3 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑

คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA  จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 

4 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 
กองการศึกษา 

5 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร๑สําหรับสํานักงาน จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา  
19 น้ิว 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 
6 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑

สํานักงาน 
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องถํายเอกสารของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

เครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว   20 แผํน
ตํอนาที จาํนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี (พ.ศ.
2562-2565) หน๎าที่ 36 ลําดับที่ 3) (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
กองการศึกษา 
และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๑ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
1.๓ แผนงาน การศึกษา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดซื้อตู๎
เก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาลฯ 

ตู๎เหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู๎ (แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ.
2562-2565) หน๎าที่ 36 ลําดับที่ 4) (จัดซื้อตาม
ราคาท๎องตลาด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
การศึกษา 

และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

9 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องปริ้นเลเซอร๑สีของโรงเรียน
เทศบาลฯ 

เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง(แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี   (พ.ศ.2562-2565) หน๎าที่ 36 
ลําดับที่ 1) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 
สํานักงบประมาณ) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
กอง

การศึกษา 
และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

10 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภยัตํอชีวิต
และทรัพย๑สิน ทั้งกับนักเรียน, บุคลากร 
ผู๎ปกครองและทรัพย๑สินของสถานศึกษา 
รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ 
จํานวน 8 ชุดและอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
(โครงการติดตั้ง และปรับปรุงระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ บริเวณศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตําบลตากฟูา) 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

กอง
การศึกษา 

รวม 237,100 237,100 237,100 237,100 237,100  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๒ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๔ แผนงาน สาธารณสุข 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพํนหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๓ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๕ แผนงาน เคหะชุมชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องยํอยกิ่งไม ๎
จํานวน 1 เครื่อง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ ในบริเวณที่ไฟสํองสวาํงยัง
ไมํทั่วถึง 
2. เพื่อลดการใช๎พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลดภาระคําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของเทศบาลตําบลตากฟูา 
 

ชุดโคมไฟ (พลังงานแสงอาทิตย๑)  
จํานวน 5 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา(โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟูา 
(พลังงานแสงอาทิตย๑)เทศบาลตําบลตากฟูา) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชําง 

3 เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อติดตั้งหรือซํอมบํารุงโคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ ในบริเวณที่
ไฟสํองสวํางยังไมํทั่วถึง หรือท่ีติดตั้งไว๎
แล๎วชํารุดเสียหาย 

ชุดโคมไฟฟูา / โคมไฟฟูาสาธารณะ จัดซื้อปี
ละ ๑๐0 ชุด(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ เทศบาลตําบล 
ตากฟูา) 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชําง 

4 เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎ออํอน ขนาดไมํน๎อยกวํา 
1.4 แรงม๎า  ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 
30 ซีซี จาํนวน 1 เครื่อง 

10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๔ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๕ แผนงาน เคหะชุมชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
 

มํานปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง พร๎อมอุปกรณ๑ 
จํานวน 1  ชุด  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชําง 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โรงงาน เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
 

สวํานไฟฟูาโรตารี แบบ 3 ระบบ กําลังไฟ 
800 วัตต๑ จํานวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชําง 

7 เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑กํอสร๎าง เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องแจะดิน แบบมีล๎อ พร๎อมดอกสวําน
แจะดิน จํานวน 1 เครื่อง 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองชําง 

รวม 300,900 300,900 300,900 300,900 300,900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๕ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๖ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็ง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํ
ประชาชนท่ีมารํวมประชุมที่เทศบาล
จัดขึ้น หรือมารํวมทํากิจกรรมของ
ชุมชน 

โต๏ะพับอเนกประสงค๑ หน๎าโฟเมกา๎สีขาว ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จํานวน 40 ตัว (โครงการจัดซ้ือโต๏ะพับ
อเนกประสงค๑ หน๎าโฟเมก๎าสีขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
สําหรับอาคารอเนกประสงค๑ ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ตากฟูา) 

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

2 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

1.เพื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมลูขําวสาร
ของเทศบาลให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบอยํางทั่วถึง 
2.จัดหาทดแทนของเดิมเนื่องจาก
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 

1. แอมป์เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต๑ 
จํานวน 2 เครื่อง 
2. ลําโพงฮอร๑น ขนาด 150 วัตต๑ จํานวน 15 ชุด 
(โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลตากฟาู) 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

3 สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

- เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ 
- เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและชุมชน 

เครื่องเสยีงเคลื่อนที่พร๎อมลําโพง ขนาด 18 นิ้ว  
มีแอมป์ในตัวพร๎อมบลูทูธ 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

4 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

1. เพื่อใช๎ติดประกาศประชาสัมพนัธ๑
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ2. 
เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับขําวสารของ
ชุมชนและของทางราชการได๎อยาํง
ทั่วถึง 

บอร๑ดประชาสัมพันธ๑  ตู๎กระจกบานเลื่อน บุ
กํามะหยี ่กรอบอลูมิเนยีม  ขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม. 
จํานวน 2 บอร๑ด พร๎อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนก-
ประสงค๑ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา(โครงการจัดทําบอร๑ด
ประชาสมัพันธ๑ พร๎อมติดตั้งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๖ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๖ แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็ง 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

- เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ 
- เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและชุมชน 

๑.แอมป์เครื่องเสยีงแบบ 
จํานวน  ๑ เครื่อง (๑๕,๐๐๐ บาท) 
๒.ลําโพงจํานวน ๒ คูํ (๑๘,๐๐๐บาท)   
(เสนอโดยชุมชนนภาเขตพัฒนา) 
 

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

รวม 242,850 242,850 242,850 242,850 242,850  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๗ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๗ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิดเลเซอร๑/ชนิด 
LED ขาวดําจํานวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

2 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข๎ง แบบสายสะพาย 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5 แรงม๎า ปรมิาณ
กระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี พร๎อมใบมีด 
จํานวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 กอง
การศึกษา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

3 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
ไฟฟูาและวิทย ุ

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย๑สินของประชาชน
ที่มาออกกําลังกาย 

จัดซื้อสปอร๑ตไลท๑ LED 600 w  
จํานวน 10 ชุดๆละ 6,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กอง
การศึกษา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

4 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จอภาพไมํน๎อยกวํา  19 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
การศึกษา 
งานระดับ

กํอนวยัเรียน 
5 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
การศึกษา 

6 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑กีฬา เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

พื้นยางสนามกีฬาเซป๓กตะกร๎อ แบบม๎วนเก็บ 
ถอดประกอบได๎จํานวน 1 ชุด 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๘ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๘ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
 จํานวน 4 ชุด 
(โครงการจดัซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้งสําหรับชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กอง
การศึกษา 

8 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด  จํานวน   2 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎งพร๎อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

9 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

พื้นยางสนามกีฬาแบดมินตัน แบบม๎วนเก็บ  
ถอดประกอบได ๎จํานวน 2 ชุด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กอง
การศึกษา 

10 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

เพื่อใช๎สําหรับตีเส๎นสนามแขํง
ขันบนดินหรือสนามหญา๎ทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องตเีส๎นสนามแขํงขันบนผิวดิน 
หรือสนามหญ๎าทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง 
 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๒๙ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๒๙ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สนาม 

1. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยํางเพียงพอ 
และปลอดภัย 

เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา  
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด  จํานวน  1 ชุด  
(โครงการจัดซ้ือเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

12 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สนาม 

1. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยํางเพียงพอ 

เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อมติดตั้ง 
สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลตากฟูา 
จํานวน 3 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดต้ัง สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลตากฟูา) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 กอง
การศึกษา 

13 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

เพื่อใช๎สําหรับตีเส๎นสนามพื้นปูน 
แบบเส๎นเทป 

จัดซื้อเครื่องตเีส๎นพ้ืนปูน แบบเส๎นเทป  
จํานวน ๑ เครื่อง 
 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ กอง
การศึกษา 

14 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

๑.เพื่อสํงเสรมิให๎เยาวชนและ
ประชาชนใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน๑ 
๒.เพื่อสํงเสรมิให๎เยาวชนและ
ประชาชนมีสมรรถภาพด๎านรํางกาย 
จิตใจ อารมณ๑ที่ดีและเหมาะสม 
๓.เพื่อสร๎างสัมพันธไมตรีที่ดีตํอกัน 

จัดซื้อโต๏ะเทเบลิเทนนิส (โต๏ะปิงปอง)  
จํานวน 2 ชุด 
 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๐ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๐ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อตามโครงการขยายเขตเสียงตาม
สายบรเิวณสนามกีฬาเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
๑.เพื่อให๎ประชาชนได๎รับข๎อมลูขําวสาร
อยํางทั่วถึงและครอบคลมุ 
๒.เพื่อเป็นจดุประชาสัมพันธ๑ข๎อมลูตํางๆ 
ให๎กับประชาชนท่ีมาออกกําลังกายและใช๎
บริการสนามกีฬาเทศบาลฯ 
๓.เพื่อใช๎ประชาสมัพันธ๑ในการแขงํขันกีฬา 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงท่ีสนามกีฬา
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
จํานวน ๑ แหํง ประกอบด๎วย 
๑.เครื่องขยายเสียง NPE Power 
mixer MFC-1000 จํานวน ๑ เครื่อง 
๒.เครื่องขยายเสียง A&J Power 
Amp A&J-8002  
จํานวน ๑ เครื่อง 
3.Mixer AT-๒๒๒๒ จํานวน ๑ เครื่อง 
๔.ตูล๎ําโพง ๒ ทาง PS 15  
จํานวน ๒ คู ํ
๕.ลําโพงฮอร๑นปาก ๒๐”ยูนติ ๒๐๐w 
จํานวน ๘ ตัว 
๖.ตู๎เหล็ก ๑๔ U จํานวน ๑ ตู ๎
๗.ไมค๑ลอยคูํ จํานวน ๑ ชุด 
๘.ไมโครโฟนพร๎อมสายยาว ๓๐ เมตร 
จํานวน ๒ ชุด 
๙.สายลําโพง VCT 2*2.5 SQ.MM. 
(ชุดละ 100 เมตร) จํานวน ๒ ชุด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๑ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๑ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อติดตั้งประจําสระน้ํา
สนามกีฬาเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
๒.เพื่อสูบน้ํารดต๎นไม๎ และ
สนามฟุตบอล 

เครื่องสูบน้ําซมัเมอร๑  
(Submersible Pump) ขนาด ๓ Hp 
๓๘๐ V ใบพัดพลาสติก พร๎อม
ตู๎ควบคุม จํานวน ๑ ชุด  
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

รวม 2,097,500 2,097,500 2,097,500 2,097,500 2,097,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๒ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๒ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๘ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงาน  
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 21 นิ้ว) 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองชําง 

2 แผนงาน  
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองชําง 

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง  

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองชําง 

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
ให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้ล๎อเลื่อนบุนวม มีพนักพิง  
ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน 4 ตัว 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองชําง 

รวม 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๓ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๓ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ All  In One สําหรับงาน
ประมวลผล ขนาดไมํน๎อยกวํา 21 น้ิว จํานวน  
1 เครื่อง 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการ
ประปา 

2 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองการ
ประปา 

3 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการ
ประปา 

4 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓๊มบาดาล) ขนาด ๓ Hp.  
220 V.  
ใบพัดพลาสติก พร๎อมตู๎ควบคมุ จดัซื้อปีละ  
๓ ชุดรวมจํานวน ๖ ชุด สถานท่ีตดิตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๒ 
๓.บรเิวณชุมชนห๎วยตะแคง 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๔ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๔ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓๊มบาดาล) ขนาด ๗.๕ Hp. ๓๘0 
V.  
ใบพัดพลาสติก พร๎อมตู๎ควบคมุจัดซื้อปีละ ๓ ชุดรวม 
จํานวน ๙ ชุด สถานท่ีติดตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๑ 
๓.บรเิวณชุมชนบ๎านเขาหม ี
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 กองการ
ประปา 

6 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องป๓๊มสูบน้าํ แบบหอยโขํงแรงดันสูง สูบน้ําได๎  
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ระดับความสูง 12 เมตรความเร็ว 
1,450 RPM.จํานวน 1 ตัว  

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 กองการ
ประปา 

7 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องป๓๊มสูบน้าํ แบบหอยโขํงแรงดันสูง สูบน้ําได๎  
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ระดับความสูง 30 เมตรความเร็ว 
1,450 RPM. จัดซื้อปีละ ๑ ชุด รวมจํานวน ๒ ชุด 
สถานท่ีติดตั้งบริเวณชุมชนถนนโคง๎พัฒนา 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 กองการ
ประปา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๕ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๕ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ๎า แบบข๎ออํอน จํานวน 1 เครื่อง  11,000 11,000 11,000 11,000 11,00
0 

กองการ
ประปา 

9 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง 
ราคาหลังละ 4,300 บาท 

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองการ
ประปา 

10 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)จํานวน 2 ตู๎  
(จัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครภุัณฑ๑ สํานักงบประมาณ) 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,00
0 

กองการ
ประปา 

11 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช๎
งานมานาน 

เครื่องพิมพ๑ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํยาว จํานวน    
1 เครื่อง(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,00
0 

กองการ
ประปา 

12 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะกาล) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KAV มีกําลังไฟฟูาด๎านบวก 
- ไมํน๎อยกวํา 1 KAV (600 watts) 
- สามารถสํารองไฟฟูาไดไ๎มํน๎อยกวํา ๑๕ นาที 
จํานวน ๑ เครื่อง  
 

๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ กองการ
ประปา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



หน๎าท่ี ๒๓๖ 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟ้า   หน๎าท่ี ๒๓๖ 

บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะกาล) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช๎ให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

มอเตอร๑สามเฟส  
จํานวน ๑ ตัว 
โครงเหล็กหลํอ 380V 50Hz  
ฉนวน (Insulation): Class F  
อุณหภูมิ (Temperature rise): Class B 
ประสิทธิภาพสูงระดับ(Efficiency class) :Standard 
efficiency IE1 รุํน M2BAX112MA4,4Poles,Foot-
mounting IM B3 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการ
ประปา 

๑4 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓ม๊บาดาล) ขนาด 3 Hp 220V. 
ใบพัดพลาสติก จัดซื้อปีละ ๓ ชุด รวมจํานวน ๙ ชุด  
สถานท่ีติดตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๒ 
๓.บรเิวณชุมชนห๎วยตะแคง 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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บัญชีจ านวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลตากฟ้า  อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณิชย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารดุ
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓ม๊บาดาล) ขนาด ๑๐ Hp 
๓๘๐V. ใบพัดพลาสติก จัดซื้อปีละ ๑ ชุด รวม
จํานวน ๓ ชุด สถานท่ีติดตั้ง 
บริเวณชุมชนถนนโค๎งพัฒนา (จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการ
ประปา 

16 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารดุ
เสียหาย๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาล(ป๓ม๊บาดาล)  
จัดซื้อปีละ ๒ ตู๎ รวมจํานวน ๔ ตู ๎ 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการ
ประปา 

รวม 722,200 722,200 722,200 722,200 722,200  

 

แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหทราบผลการดําเนินการโครงการตางๆของ

เทศบาลตําบลตากฟ้าวาบรรลุคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ ยุทธศาสตรที่กําหนด ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลตากฟ้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลตากฟ้าเปนหนวยงานประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียดดังนี้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 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  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 
 
 



หน้าท่ี ๒๓๙  
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟา้ หน้าที ่๒๓๙ 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหทราบวาการดําเนินการสอดคลองกับ แผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลตากฟ้า ตามที่กรมสงเสริมการปกครองส่วนทองถิ่นกําหนด 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า เปนหนวยงานประเมินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ  
รายจาย  มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

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) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 12  กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (1) กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน    
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ  ดังนี้ 

1. ใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(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 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
 ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
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4.๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้     
 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้ารวมประชุมเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประเมินผล
โครงการพัฒนา ดังนี้    
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด   
(2) ความเพียงพอ  (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน   
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมทีก่ําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)   
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดย 

มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)   
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)   
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการ

ทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect ) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า อาจนําแนวทางทั้งหมดที่

กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จ หรือ
ความกาวหนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นจะพิจารณา    
1.2 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 

อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้   
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Effectiveness  Evaluation)   
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation)   
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)    
  

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้าดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ของเทศบาลตําบลตากฟ้า    
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ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้า ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ    

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผู
บริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน           
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้า อาจให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา ตอผูบริหาร
เทศบาลตําบลตากฟ้า เ พ่ือให ผู บริหารเทศบาลตําบลตากฟ้า เสนอต อสภาเทศบาลตําบลตากฟ้า  
คณะกรรมการเทศบาลตําบลตากฟ้า  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  

 

4.๕ .  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล          
  

๔.๕.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ    

1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ประกอบดวย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมี 
สวนไดเสียในทองถิ่นนั้น ๆ    
 2) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งทีใ่ชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชใน
การรวบรวมขอมูลที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ 
และขอมูลเชิงคุณภาพ อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล 
แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ    
 3) กรรมวิธี  ไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล ที่จะตองศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยว 
ของกับยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงานโครงการ ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารการเบิกจาย งบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา 
ลําคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพ่ือตรวจดู วาดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยจูริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร 
เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการเชนนี้ตอง มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย     
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปน การติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลผล
ของการติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาคืออะไร ตั้งขอสังเกตอยางไร    
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ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ที่ได รับการแตงตั้งให
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้าเปนผูกําหนด   
  
 ๔.๕.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือใหสามารถตอบปญหา
การติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เปาหมายเพ่ือมุงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น และอธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดขึ้นได การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนเสมือน
การที่สถาปนิกวาง ผังหรือรูปแบบของบานโดยรวมกอนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอื่น ๆ ตอไป  ดังนั้น การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร จึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการ
ลงพ้ืนที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงาน
ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ดวย โดยตองกําหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ 
ตัวแปร การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล     
  2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปนสวนหนึ่ง
ของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการใชสถิติเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา แนวทางตางๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลถือได วาเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลที่ไมมี คุณภาพ ยอมสง 
ผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึก
หรือทะเบียนที่มีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองดําเนินการ
ในพ้ืนที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได  
 ๔.๕.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล               
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลจะประกอบดวย การทดสอบและการวัด การ
สัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร            
 1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) เพ่ือดูระดับการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
แบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด      
 2) การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยันวา 
ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
          2.1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ  
 2.2) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview)  ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไม
มีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอนและลําดับของขอความ การดําเนินการสัมภาษณ มักมีเพียงแนวทางการ
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สัมภาษณกวางๆ ที่เปนสาระสําคัญท่ีตองการ  การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาโดยวิธีการ
เชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ       
  2.2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของ
การสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตรที่ไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะได ขอมูลแลวยังเปนการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย       
  2.2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบาง
คนในหมบูาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็น ยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่นการวางแผน     
  3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น ตองมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการ สังเกต และกําหนดการดําเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเอาใจใสและละเอียดถี่ถวน โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยาง
พรอมๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูล เพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ เพ่ือ
ใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบาย เชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ใน
ปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถ 
แบงไดเปน 2 ประเภท         
  3.1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มี
ลักษณะเดน คือ  
  (1) มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด   
  (2) มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุดและชัดเจนมากที่สุด   
  (3) เอาใจใสตอทุกอยางที่เกิดขึ้นสังเกตใหกวางขวางที่สุด   
  (4) ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอก ในเวลาเดียวกัน  
  (5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน  
  (6) จดบันทึกอยางละเอียด         
  3.2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation)เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิกใน
สังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
สังเกตและผูที่อยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรตูัววาตนเองถูกสังเกต       
 4) การสํารวจ(surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความ คิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะตองมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ               
  5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
เอกสาร ซึ่งเปน็เอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือ 
คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้า เป็นผู้          
ผูกําหนด  



หน้าท่ี ๒๔๕  
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟา้ หน้าที ่๒๔๕ 
 

 

4.๖ ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

4.๖.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
 

๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและ

บางเรื่องอาจทําไม่ได้  
4) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ไม่สามารถ

ดําเนินการตามแผนดําเนินงานได้ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด และบางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

4.6.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 
 


