
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) 

 
 
 

204,000 
 
 

24,000 
 

24,000 
 

36,000 
 

51,600 
 
 

51,600 

 
 
 

204,000 
 
 

24,000 
 

24,000 
 

36,000 
 

51,600 
 
 

51,600 

 
 
 

204,000 
 
 

24,000 
 

24,000 
 

36,000 
 

51,600 
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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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100,000 
 

 

 

- 

15,000 
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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) 
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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 


