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คำนำ 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62  
มาตรา ๕๐ (๙) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. ๒๕61 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕    
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลตากฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .2566-2570)  
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตากฟ้าอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที ่๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  เทศบาลต าบลตากฟาู  หน้าที ่๒ 

 

ส่วนที ่1 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 
 

 

1. ดา้นกายภาพ 
 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   

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

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

เทศบาลต าบลตากฟูา  มีเนื้อท่ีประมาณ  ๑๑.๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๗,๐๐๐  ไร่ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขา  มีล าห้วยธรรมชาติ  ไหลผ่าน            
คือ ห้วยตากฟูา ห้วยตะแคง ห้วยยายริ และห้วยชอนกะพง  น้ าในล าคลองเป็นน้ าที่ซึมมาจากใต้พ้ืนดิน   

 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   

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

1.4 ลักษณะของดิน    

ลักษณะของดินโดยทั่วไป  เป็นดินเหนียว บางแห่งเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกพืชไร่ ได้แก่ 

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

2.1 เขตการปกครอง   
 

“เทศบาลต าบลตากฟูา”  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลตากฟูา”   
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ปัจจุบันเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีอาณาเขตการปกครอง  
แบ่งเป็น  ๒ ต าบล  ๔ หมู่บ้าน  ๘ ชุมชน  ดังนี้ 

  ต าบลตากฟูา  ประกอบด้วย  
หมู่ที่ ๑  แยกเป็นชุมชน  ๓ ชุมชน ดังนี้  

๑. ชุมชนบ้านเศรษฐกิจ  
๒. ชุมชนนภาเขตพัฒนา  
๓. ชุมชนพัฒนา  

หมู่ที่ ๓  แยกเป็นชุมชน  ๑ ชุมชน ดังนี้  
๑. ชุมชนถนนโค้งพัฒนา  

 ต าบลสุขส าราญ ประกอบด้วย  
หมู่ที่ ๒  แยกเป็นชุมชน  ๒ ชุมชน ดังนี้  

๑. ชุมชนเกษตรชัย ๑ 
๒. ชุมชนเกษตรชัย ๒ 

หมู่ที่ ๓  แยกเป็นชุมชน  ๒ ชุมชน ดังนี้  
๑. ชุมชนบ้านเขาหมี 
๒. ชุมชนห้วยตะแคง 
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แผนทีเ่ขตเทศบาลต าบลตากฟาู(๑) 
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ภาพถ่ายภมูปิระเทศในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
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แผนที่แสดงอาณาเขตปกครอง 
 



หน้าที่   7 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  เทศบาลต าบลตากฟาู  หน้าที ่7 

 

2.1 การเลือกตั้ง    
 

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

เขตเลือกตัง้ที ่ ๑  ประกอบด้วย  ชุมชนพัฒนา, ชุมชนถนนโค้งพัฒนา, ชุมชนบ้านเขาหมี  
และชุมชนเกษตรชัย 1 

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

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

จ านวนผู้มสีทิธเิลือกตัง้ (ข้อมลูเมือ่วนัที ่ 28 มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖4)   
   -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี    จ านวน 4,271 คน 
  -  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน 4,265 คน 
  จ านวนผู้มาใชส้ิทธเิลอืกตั้ง  ครัง้ล่าสดุ  (พ.ศ. ๒๕๕4) 

 - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,771  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
   - จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,766  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
 จ านวนผู้มสีทิธเิลือกตัง้ (ข้อมลู ณ เดือนพฤศจกิายน 2565) 

- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 15 ปี  ชาย=2,141 ,หญิง =2,342  รวม =4,483  
- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปี  ชาย=2,060 ,หญิง =2,260  รวม =4,320 
- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 20 ปี  ชาย=1,990 ,หญิง =2,205  รวม =4,195 

 

3. ประชากร 
 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร     

 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา  ณ เดือนพฤศจิกายน 25๖5  จ านวน 5,307 คน เป็นชาย 
จ านวน  2,552 คน เป็นหญิง จ านวน 2,755 คน จ านวนบ้าน 2,783 หลังคาเรือน  ความหนาแน่นของ
ประชากร คิดเป็น ๔74 คนต่อตารางกิโลเมตร  
 

รายการ ปปีจัจบุนั (2565) ปปีจัจบุนั (2564) ปีทีแ่ลว้ (2563) 

ประชากรชาย (คน) 2,552 2,601 2,644 

ประชากรหญงิ (คน) 2,755 2,785 2,828 

รวมประชากร (คน) 5,307 5,386 5,472 

บา้น (หลังคาเรือน) 2,783 2,764 2,738 
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ตารางแสดงจ านวนประชาชน และครวัเรอืน จ าแนกตามชมุชน 

ที ่ ชื่อชมุชน ชาย หญิง รวม จ านวนครวัเรือน 

1 นภาเขตพัฒนา 325 309 634 406 

2 บ้านเศรษฐกิจ 375 406 781 218 

3 พัฒนา 332 348 680 428 

4 ถนนโค้งพัฒนา 400 434 834 410 

5 ห้วยตะแคง 301 317 618 254 

6 บ้านเขาหมี 171 185 356 175 

7 เกษตรชัย 1 299 361 660 293 

8 เกษตรชัย 2 253 309 562 210 

** ไม่ก าหนดชุมชน 96 86 182 389 

รวม 2,552 2,755 5,307 2,783 

 

 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร      

 

(1) จ านวนประชากรจ าแนกตามชว่งอายุ (เฉพาะผูม้สีัญชาตไิทย และมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบ้าน) 
 

ชว่งอาย ุ ชาย หญิง รวม 

อายุ 0-14 ปี 
(กลุ่มวัยเด็ก) 

400 403 803 

อายุ 15-18 ปี 
(กลุ่มเยาวชน) 

121 108 229 

อายุ 19-59 ปี 
(กลุ่มบุคคลทั่วไป) 

1,519 1,551 3,070 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 
(กลุ่มผู้สูงอายุ) 

512 693 1,205 

รวม 2,552 2,755 5,307 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา ณ พฤศจิกายน 2565 
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 (2) จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

ลักษณะ ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 34 ๓0 64 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 15 ปี 2,141 2,342 4,483 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 18 ปี 2,060 2,260 4,320 

เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุ 20 ปี 1,990 2,205 4,195 

เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 18 0 18 

เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 32 0 32 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา ณ พฤศจิกายน 2565 
 

4. สภาพทางสงัคม 
 

 4.1 การศึกษา      

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

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

   โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์  เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ 
    3)  โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน  1  แห่ง  มีจ านวนนักเรียน  90  คน  แยกเป็น 

3 ขวบ  จ านวน ๒   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 28  คน 
4 ขวบ  จ านวน 2   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 32 คน 
5 ขวบ  จ านวน 2   ห้อง  จ านวนเด็กนักเรียน 30 คน 

     จ านวนบุคลากร ครูผู้สอน จ านวน  7  คน 
4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัด เทศบาลต าบลตากฟูา ๑ แห่ง) จ านวน  45   คน  แยกเป็น 

๒-3 ขวบ  จ านวน 3   ห้อง จ านวนเด็กนักเรียน 32  คน 
     จ านวนบุคลากร ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  4  คน 

5)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  ๑ แห่ง    
6)  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟูา  จ านวน  1 แห่ง 
7)  โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา จ านวน 1 แห่ง 

  
ที่มา : ข้อมูล จากกองการศึกษา เทศบาลต าบลตากฟูา ณ พฤศจิกายน 2565 
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4.2  สาธารณสุข  
ก. สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ แห่ง 
ข. คลินิกเอกชน จ านวน       ๙ แห่ง 
ค. สถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่    จ านวน   ๑  แห่ง  คือ  

โรงพยาบาลตากฟูา  เตียงคนไข้  จ านวน  30  เตียง   
บุคลากร จ านวน ๑76  คน  แพทย์ผู้รักษา จ านวน 5 คน 

ง. ข้อมูลสถิติโรคติดต่อในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา ประจ าปี 2564 
- โรคไข้เลือดออก ผู้ปุวยที่พบ  จ านวน  3  ราย 
- โรคมือเท้าปาก ผู้ปุวยที่พบ  จ านวน  21 ราย 
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จ านวน 115 ราย 
ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ และปูองกันควบคุมโรค ณ พฤศจิกายน 2565 
- ชมรมส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  8  ชมรม 

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

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

จ. ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหาร 
-  จ านวนร้านอาหารและแผงจ าน่ายอาหารภายในเขต   
   เทศบาลต าบลตากฟูา    จ านวน 158  ร้าน 
  ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน CFGT. จ านวน  58  ร้าน 
         (คิดเป็นร้อยละ ๙๘.5  ของจ านวนร้านอาหารทั้งหมด) 
- ตลาดสด ประเภท ๑ ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน   ๒  แห่ง 
  ตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตลาดสด ๕ ดาว จ านวน   ๑  แห่ง 
      ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
-  ผู้ปุวยโรคเอดส์ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  จ านวน      15 ราย 
-  ผู้พิการ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   จ านวน    193  ราย 
-  ผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   จ านวน   931 ราย 
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 4.3  ยาเสพติด  
เทศบาลต าบลตากฟูา ได้มีการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น 

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

 

 4.4  การสังคมสงเคราะห์   
 เทศบาลต าบลตากฟูา  ไดมี้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

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

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
 

5.1  การคมนาคมขนส่ง  
 การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในชุมชนมีรายละเอียด 

ดังนี้ 
๑)  ถนน  
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๑ เป็นเส้นทางที่เชื่อมการคมนาคม จากจังหวัดลพบุรี 

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

เขาทราย  ความยาวของถนน ๘ กิโลเมตร 
     -  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๑๑๔๕ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง  อ าเภอตากฟูา  –  

อ าเภอท่าตะโก  ความยาวของถนน  ๓๖ กิโลเมตร  โดยผ่านเทศบาลต าบลตากฟูา  
     -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๓๐ เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง   อ าเภอตากฟูา  –  

อ าเภอไพศาลี  ความยาวของถนน ๔๒  กิโลเมตร   
      - ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบ  จ านวน  87  สาย มีความยาวรวมทั้งสิ้น  ประมาณ                
45.40  กิโลเมตร  แยกเป็น 

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) จ านวน ๘5 สาย มีความยาว 24.52  กิโลเมตร 
     -  ถนนลาดยาง   มีจ านวน 2 สาย มีความยาว   1.59  กิโลเมตร 
     -  ถนนลูกรัง    จ านวน 7 สาย มีความยาว     1.92  กิโลเมตร 
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๒)  การจัดการขนส่งมวลชน  
     - ปัจจุบันเทศบาลต าบลตากฟูา มีศูนย์ท่าจอดรถรับส่งผู้โดยสาร บริเวณตลาดตากฟูา ทั้งรถ

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

 
 

5.2  การไฟฟูา 
มีส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา 
  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา ๒,783 ครัวเรือน 
  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟูาร้อยละ ๙6 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟฟูาส่องสว่าง)  
 

5.3  การประปา  
 ปัจจุบันการประปา ภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา รับผิดชอบและด าเนินการโดยกิจการ

ประปา เทศบาลต าบลตากฟูามีจุดที่ตั้ง ดังนี้ 
    จุดที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ชุมชนพัฒนา    หมู่ ๑ ต าบลตากฟูา   
    จุดที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ชุมชนถนนโค้งพัฒนา   หมู่ ๓ ต าบลตากฟูา   
    จุดที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ชุมชนเกษตรชัย  หมู่ ๒ ต าบลสุขส าราญ  
    จุดที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านเข้าหมี   หมู่ ๓ ต าบลสุขส าราญ   
    จุดที่ 5 ตั้งอยู่หลังวัดประชาสรรค์ ชุมชนเกษตรชัย 2  หมู่ 2 ต าบลสุขส าราญ  
     จุดที่ 6 ตั้งอยู่ ชุมชนห้วยตะแคง  ซอยสุขใจ 
 

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

  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา 2,383 ครัวเรือน  
  น้ าประปาที่ผลิตได้  600 ลบ.ม. / วัน 
  น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย 600 ลบ.ม. / วัน 

  
 5.4  โทรศัพท์  

 เลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ภายใน อาคารส านักงานและบ้านเรือน รวม 500 เลขหมาย 
 ปัจจุบันเกือบทุกครัวเรือน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

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

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

   ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว มีระบบเสียงไร้สาย ๑๐ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่ 
เขตเทศบาลต าบลตากฟูาทั้งหมด  
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6. ระบบเศรษฐกจิ 
 

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

6.2  การประมง 
(ในเขตเทศบาลฯ ไม่มีการประมง)  
 

6.3  การปศุสัตว์ 
มีฟาร์มสุกร       ๑  แห่ง 
 

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

 

6.5  การท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว วัดตากฟูาพระอารามหลวง 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
      -  การอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ประเภท  จ านวน  โรงงาน 

-  โรงงานอุตสาหกรรม     1  แห่ง  คือ  โรงงานฝูายยงสุวัฒน์ 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 

-  สถานีบริการน้ ามัน    ๕ แห่ง 
-  ตลาดสด     ๒ แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป         515 แห่ง 

 การรวมกลุ่มของประชาชน 
      - รวม กลุ่มทุกประเภท  จ านวน ๑๘  กลุ่ม  แยกประเภท กลุ่มได้ดังนี้ 
              (๑)  กลุ่มอาชีพ   จ านวน ๑๗  กลุ่ม 
             (๒)  กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน   ๑  กลุ่ม 
 ข้อมูลผู้น าหมู่บ้าน    ผู้ใหญ่บ้าน   ๔  คน,   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ๘  คน 
 

6.8   แรงงาน 
 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ค้าขาย  ประมาณ ๖๐% รับราชการ ๒๐%    รับจ้าง ๑๐%  และ
ท าไร่  ๕% เป็นต้น (ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 1๓๔ หลัง 
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7. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา      

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

ตารางแสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามสัญชาต ิ

สญัชาต ิ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 2,542 2,748 5,290 

สัญชาติจีน 2 0 2 

สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ไทย 10 7 17 

สัญชาติอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ จีน 8 7 15 

รวมทุกสัญชาติ 2,552 2,755 5,307 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลตากฟูา ณ พฤศจิกายน 2565 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี      

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

 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

- 
 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

- 

8. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

 8.1 น้ า      

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

 หมู่ที่ ๑ ต าบลตากฟูา สระ  ๑ แห่ง  ล าห้วย  ๑ แห่ง 
 หมู่ที่ ๓ ต าบลตากฟูา สระ  ๒ แห่ง 
 หมู่ที่ ๒ ต าบลสุขส าราญ สระ  ๒ แห่ง ล าห้วย  ๒ แห่ง 
 หมู่ที่ ๓ ต าบลสุขส าราญ   ล าห้วย  ๑ แห่ง 
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 8.2 ปุาไม้      

เทศบาลต าบลตากฟูา ไม่มีพ้ืนที่เป็นเขตปุาไม้ 

 8.3 ภูเขา      

 เทศบาลต าบลตากฟูา ไม่มีพ้ืนที่เป็นเขตภูเขา 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 

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

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

 

๙. ขอ้มลูเกีย่วกบัศกัยภาพของเทศบาลต าบลตากฟาู อ าเภอตากฟูา จังหวดันครสวรรค์ 
 

โครงสรางการบริหารและอ านาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาล ซึ่งเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล โดยที่เทศบาลต าบล คือ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล (เทศบาลต าบลไม่ได้ก าหนดจ านวนราษฎรในพ้ืนที่ไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) เทศบาลต าบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภา
เทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 12 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน เทศบาลต าบลตากฟูามี
โครงสรางการบริหาร และบทบาทอ านาจหนาที่  ดังนี้        

 

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

ตากฟูา  ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง จ านวน  12  คน วาระของสภาเทศบาลต าบลตากฟูามีก าหนดคราวละสี่ป
นับแตวันเลือกตั้ง       
            
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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 ฝายบรหิาร ไดแก นายกเทศมนตรีต าบลตากฟูา ซึ่งมาจากการ เลือกตั้งโดยตรงเปนผูบริหารและมี
คณะผูบริหารประกอบดวย รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  รวมจ านวน  3  คน                

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

9.2  อัตราก าลัง 
 ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น   รวมทั้งสิ้น จ านวน   ๒3 คน 
 ลูกจ้างประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน     3 คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   15 คน 

พนักงานจ้างเหมาบริการ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   57 คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป    รวมทั้งสิ้น จ านวน     1 คน 

 

๑๐. อืน่ๆ 
 

 9.1  กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน 
ก. สนามกีฬาอเนกประสงค์  จ านวน ๑ แห่ง 
ข. สนามฟุตบอล  จ านวน ๗ แห่ง 
ค. สนามบาสเกตบาล   จ านวน ๓ แห่ง 
ง. สนามตะกร้อ  จ านวน ๘ แห่ง / ชุมชน 
จ. สนามเทนนิส  จ านวน ๒ แห่ง 
ฉ. สนามฟุตซอล             จ านวน  ๒ แห่ง 
ช. สนามวอลเลย์บอล             จ านวน  ๔ แห่ง 
ซ. ห้องสมุดประชาชน  จ านวน ๑ แห่ง 
ฌ. สวนสาธารณะ  จ านวน ๑ แห่ง 
ญ. สนามเด็กเล่น  จ านวน ๑ แห่ง 
ฎ. สนามเปตอง  จ านวน ๘ แห่ง 
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 9.2  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  มีสถานีต ารวจอ าเภอตากฟูา    จ านวน  ๑  แห่ง   
        มีปูอมต ารวจในเขตเทศบาลต าบลตากฟูา   จ านวน  4  แห่ง 
         

 9.3  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ล าดับที ่ เจ้าหนา้ที ่ จ านวน / คน 
๑ ข้าราชการ 2 
๒ ลูกจ้างประจ า - 
3 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 
4 พนักงานจ้างเหมาบริการ 14 
5 อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 240 

 
 

ล าดับที ่ ชนดิ ขนาดความจ ุ ซื้อเมือ่ 
๑ รถยนต์ดับเพลิง ๓,๐๐๐  ลบ.ม. ๒๑  ก.ค.  ๒๕๒๕ 
๒ รถยนต์ดับเพลิง ๓,๐๐๐  ลบ.ม.   ๘  ก.ย.  ๒๕๓๒ 
๓ รถยนต์บรรทุกน้ า ๖,๐๐๐  ลบ.ม. ๒๙  มิ.ย.  ๒๕๒๒ 
๔ รถยนต์บรรทุกน้ า ๕,๐๐๐  ลบ.ม. ๒๘  เม.ย. ๒๕๓๕ 
๕ รถยนต์บรรทุกน้ า     ๑๒,๐๐๐  ลบ.ม.   ๕  ก.พ.  ๒๕๔๙ 

 
 

ล าดับที ่ ชนดิ 
๑ รถยนต์ตรวจการปิกอัพ   จ านวน  ๑ คัน  หมายเลขทะเบียน   ภ –๖๑๐๕ 
๒ รถยนต์กู้ภัยเล็ก          จ านวน  ๑ คัน  หมายเลขทะเบียน  ๘๑-๘๗๓๘ 
๓ เครื่องดับเพลิง ชนิดหาบหาม   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๔ เครื่องสูบน้ า               จ านวน  4 เครื่อง  ขนาด  ๗.๕ แรงม้า 
๕ ชุดผจญเพลิง              จ านวน  ๒ ชุด (BA) 

  
 การฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา    จ านวน ๑   ครั้ง 
 การฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน ๑   ครั้ง 
 การฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน    จ านวน -   ครั้ง 
 สถิติการเกิดเพลิงไหม้ (ในเขตเทศบาลฯ และนอกเขตฯ)  จ านวน 1   ครั้ง 
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ส่วนที ่๒ ส่วนที ่๒ 
ยทุธศาสตรข์ององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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ส่วนที ่ 2 

ยุทธศาสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

 

1. ความสมัพันธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 

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

วสิยัทัศน ์  “ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตาม
หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

 

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

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   

  เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ
พัฒนาที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนดหมุด
หมายการพัฒนา จ านวน  ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ "เป็น" หรือ
มุ่งหวังจะ "มี" เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  "สังคม
ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" โดยก าหนดหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
  ๑. มติภิาคการผลติและบริการเปูาหมาย 
  หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
  หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูาที่ส าคัญของโลก 

  หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
  หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
 ของภูมิภาค 
  หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 
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2. มติโิอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกจิและสงัคม 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ 

สามารถแข่งขันได ้
 หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
    เหมาะสม 
  3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 หมุดหมายที่ ๑0 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  4. มติิปจัจยัผลกัดนัการพลิกโฉมประเทศ  
 หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 

แห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

   โดยหมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการ
พัฒนาตั้ งแต่ในระดับต้นน้ าจนถึงปลายน้ า และสามารถน าไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเปูาหมาย
หลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุน
หรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

  
1.3 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainble Development Goals :SDGs)    

  ประกอบด้วย  17 เปูาหมาย ดังนี้ 
เปูาหมายที ่1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
เปูาหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที ่3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับ

ทุกคนในทุกวัย 
เปูาหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เปูาหมายที ่5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอ านาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เปูาหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมี

การบริหารจัดการที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 
เปูาหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่

ย่อมเยา 
เปูาหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง

งานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
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เปูาหมายที ่9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและ ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

เปูาหมายที ่10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เปูาหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ

ต้านทานและ ยั่งยืน 
เปูาหมายที ่12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เปูาหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เปูาหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 15 : ปกปูอง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการปุา

ไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปูาหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เปูาหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ือ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 

1.3.1 แผนพฒันาภาคเหนือ (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
เปูาหมายการพัฒนา เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ” ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน 
 แนวทางการพฒันา  ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 
1.สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC Creative LANNA) ใน

จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาคและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศ 

2.ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และกระจายประโยชน์สู่ชุมชน 

3.พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 
4.เสริมศักยภาพของเมือง พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานโลจิสติกส์ ส าคัญของภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเอ้ือต่อการอยู่อาศัย 
5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น

ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging ) และทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
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   1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗0) ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

เปูาหมายการพฒันากลุ่มจงัหวดั 
เปูาหมายระดับภาพรวม 
“เป็นฐานเศรษฐกิจส าคัญของประเทศที่มีการเติบโตในระดับสูงและมีศักยภาพทางการ

แข่งขัน บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม” 
เปูาหมายระดับสาขาการพัฒนา 
- ปรับโครงสร้างระบบการผลิตภาคการเกษตร เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
- เชื่อมต่อโครงข่ายและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของรัฐบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันด้านการค้าและการบริการของพ้ืนที ่
-ยกระดับการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างมูลค่าสูง 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. สัดส่วน GPP ของกลุ่มจังหวัด ต่อ GPP ของประเทศเพ่ิมขึ้น 
2..สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coeffcient) ในการกระจายรายได้ของพ้ืนที่กลุ่ม

จังหวัดลดลง 
ต าแหนง่การพฒันา (Positioning) 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ิมมูลค่าและนวัตกรรมการแปร

รูปภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG mode สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) 

๒..พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและยั่งยืนได้มาตรฐานและปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

3.เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
พันธกจิ (Mission) 
๑. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาผลผลิตและเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ครบวงจรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2..พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ให้เติบโตอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ยกระดับให้ได้มาตรฐาน

ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ 
4. พัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ประเด็นการพฒันาของกลุม่จงัหวดั 
ประเด็นการพฒันาที ่1 พัฒนาภาคการเกษตรดว้ยแนวทางเกษตรสมยัใหม ่
๑.1 ยกระดับระบบการผลิตภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัยเพ่ือสร้าง

สินค้าเกษตรมูลค่าสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน 
วตัถปุระสงค์ 
๑. สร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและมีศักยภาพทางการแข่งขัน 
๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตภาคการเกษตร 
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เปูาหมาย  
ปรับโครงสร้างระบบการผลิตภาคการเกษตรสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอัจฉริยะและเกษตร

ปลอดภัย 
ตวัชีว้ดั 
๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ต่อปี 
๒. เกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการผลิตที่ดี

และเหมาะสมตามมาตรฐาน (Good Agriculture Practice : GPA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
๓. จ านวนเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งผลิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ สู่ตลาด

สินค้าเกษตรกรได้รับการปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒ สายทาง 
แนวทางการพฒันา 
๑. การเตรียมความพร้อมที่จ าเป็นต่อการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่

มาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภาคการผลิต ภาคการเกษตร 
๒. การด าเนินการขับเคลื่อนระบบเกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัยในพื้นท่ีน าร่อง 
๓. การด าเนินการเพ่ือขยายพื้นที่เกษตรอัจฉริยะและเกษตรปลอดภัย 
๔. การส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการขยายพื้นที่เกษตร 

อัจฉริยะและเกษตรปลอดภัย 
๕. การส่งเสริมด้านตราสินค้า (Brand) 
๖. การส่งเสริมด้านการตลาด 
ประเด็นการพฒันาที ่๑ พฒันาภาคการเกษตรดว้ยแนวทางเกษตรสมยัใหม่ 
๑.๒ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

ฐานชีวภาพจากอ้อยและมันส าปะหลัง 
วตัถปุระสงค์ 
1. สนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปอ้อย มันส าปะหลัง ให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง 
2. เพ่ือเชื่อมโยงผู้ผลิตขั้นต้นกับผู้ประกอบการ/กลุ่มอุตสาหกรรม ท าให้เกิดความต่อเนื่องใน

ห่วงโซ่คุณค่า 
เปูาหมาย 
ส่งเสริมการแปรรูปอ้อยและมันส าปะหลังเป็นสินค้ามูลค่าสูง 
ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนผลผลิตอ้อยและมันส าปะหลังที่ได้รับการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพ่ิมขึ้น 

ปีละ ๓ % 
๒. จ านวนการลงทุน/ขอรับการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือประกอบกิจการแปรรูป อ้อย และ  

มันส าปะหลัง เป็นสินค้ามูลค่าสูง เพ่ิมข้ึนปีละ ๓ % 
๓. ต้นทุนการผลิตอ้อยและมันส าปะหลังลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑0 
๔. ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
 
 
 



หน้าที่   24 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  เทศบาลต าบลตากฟาู  หน้าที ่24 

 

แนวทางการพฒันา  
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
2. การด าเนินการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ/แรงดึงดูดการลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
๓. การด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ (อ้อยและมัน

ส าปะหลัง) ของผู้ประกอบการภาคเอกชน/หรือเพ่ือขยายพ้ืนที่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจสู่การเป็นศูนย์กลางบริการ การค้า           

การคมนาคมขนส่ง และการลงทุน ของภาคเหนือตอนล่างสู่สากล 
วตัถปุระสงค์ 
๑. ยกระดับศักยภาพการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ สู่'ความเป็นศูนย์กลาง

การบริการด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง และการลงทุนของภาคเหนือตอนล่าง 
๒. ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาและให้บริการด้านโลจิสติกส์

ต่างๆ 
เปูาหมาย 
สร้างโครงข่ายเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดกับโครงสร้างพ้ืนฐาน          

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์ของรัฐบาล 
ตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จัดสร้างขึ้นและเกิดผลในลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงที่มีผล

ต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการด้านการค้า การคมนาคมขนส่งและการลงทุน ให้กับพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า ๒ สายทาง 

๒. จ านวนการลงทุน/ขอรับส่งเสริมการลงทุนเพ่ือประกอบกิจการด้านการบริการ         
ด้านการค้าการคมนาคมขนส่งและการลงทุน 

๓. มูลค่าทางการค้า (จากการจ าหน่ายสินค้า/บริการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒) 
ของผู้ประกอบการ/กลุ่มเปูาหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒ ต่อปี 

แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
2.เสริมสร้างความร่วมมือและเพ่ิมช่องทางรายได้จากการค้าการลงทุนทั้งในและระหว่าง

ประเทศ 
3.สร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและบริการ 
๔. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ด้านการท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า      

เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
วตัถปุระสงค์  
เพ่ิมบทบาทภาคบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

กลุ่มจังหวัด 
เปูาหมาย  
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้สูงและสอดคล้องกับศักยภาพท่ีกลุ่มจังหวัดมีอยู่ 
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ตวัชีว้ดั  
๑. จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๑0 
๒. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๑๐ 
แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว      

เชิงนิเวศประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ 
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมและสุขภาพ 
 
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
  ต าแหนง่จดุยนืทางยุทธศาสตร์ 

๑. ฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
๒. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ 
๓. ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพ (Medical Excellent Centre)  
๔. ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
เปูาหมายการพฒันา 
"นครสวรรค์เมืองอัจฉริยะฐานการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อยอดสู่อุตสาหกรรมฐาน

ชีวภาพศูนย์กลางการค้าการลงทุน ระบบโลจิสติกส์และบริการทางสุขภาพบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ตามเปาูหมายการพฒันาจงัหวดั 
๑.มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้าเกษตร 

แปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ ๖ 
๒.ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีฐาน ร้อยละ ๒ ต่อปี (ฐานข้อมูลจาก 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
3.รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐0 ล้านบาทต่อปี 
4.ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
๕.พ้ืนทีปุ่าไม้หรือพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน เปูาหมายไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ไร่ โดยสามารถลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า ๔๗,๕oo  tCO2eq 
พันธกจิ 
๑. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐาน

ชีวภาพ 
3. การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยแนวทางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
๔. การพัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับ  

ยานยนต์ไฟฟูา 
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๕. พัฒนาขีดความสามารถและเชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ
ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม ่

๖. การยกระดับการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
๗. การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ

ดิจิทัล 
ประเด็นการพฒันาที ่๑ บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ พื้นที่ปุาไม้หรือพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น-สร้างสังคมคาร์บอนต่ า 

การรับมือกับภัยภิบัติด้านน้ าเพ่ิมขึ้น พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ และ
ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ได้อย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
ที่มีคุณค่าต่อสังคม 

วตัถปุระสงค์  
1.เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
2.เพ่ือสร้างความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
ค่าเปาูหมายและตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนพื้นที่ปุาไม้หรือพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน เปูาหมายไม่น้อยกว่า ๕,0.0 ไร่ โดยสามารถลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า ๔๗,500 tCO๒eq (จากภาคเกษตร ปุาไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ) 

๒. จ านวนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการในการจัดการขยะต้นทาง เปูาหมาย 
ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง ต่อป ี

๓. หมู่บ้านชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติโดยการก่อสร้างเข่ือนปูอง
ริมตลิ่งแม่น้ า เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ แห่ง 

๔. หมู่บ้าน/ชุมชนเสี่ยงภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จ านวนไม่น้อยกว่า ๑0 แห่ง ต่อปี 

๕. จ านวนวันที่มีปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ เกินค่ามาตรฐานลดลง ร้อยละ ๑๐ 
๖. คุณภาพของแม่น้ าสายหลักอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป 
๗. ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครสวรรค์ในพ้ืนที่เปูาหมายอยู่ใน  

ระดับท่ี ๔ ภายในปี ๒๕๗๐ 
แนวทางการพฒันา 
๑. อนุรักษ์ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบจากสา

ธารณภัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าอัจฉริยะ 
๕. ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
แผนงาน 
1.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
2.สร้างสังคมคาร์บอนต่ า 
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๓. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
๔. สร้างความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
๕. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และเชื่อมโยงสู่

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของจังหวัด

นครสวรรค์เพิ่มขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ ความมั่นคงทางอาหาร 
ความยั่งยืนของภาคเกษตร และเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ของห่วงโซ่อุปทานได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

วตัถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมเกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป มูลค่าสูงเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

และการตลาดการค้า 
๒. เพ่ือบริหารจัดการดินและน้ าอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ค่าเปาูหมายและตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนไร่เกษตร/ฟาร์ม ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP/PGS หรือมาตรฐานเกษตรปลอดภัย

หรือมาตรฐานอ่ืน มีอัตราการขยายตัวของกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑0 ต่อปี จากพ้ืนที่การเกษตรของ
จังหวัดนครสวรรค์ 

๒. อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตร พิจารณาจาก GPP ด้านเกษตร เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี (จากฐานข้อมูลปี ๒๕๖๗/ที่มาของแหล่งข้อมูลจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

3. จ านวนพื้นที่ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรอ่ืนที่มีมูลค่าสูง 
เพ่ือสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพให้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า ๒0,000 ไร่/ปี 

๔. พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการแหล่งน้ า
เปูาหมายอย่างน้อย ปีละ ๒๐,๐๐๐ ไร่ 

๕. สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ได้รับการยกระดับความ
เข้มแข็งของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี (ตามเกณฑ์ประเมินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๖. จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาเป็น เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ ๑0 ต่อปี จากฐานข้อมูลปี ๒๕๖๕ 

๗. มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด) และสินค้า
เกษตรแปรรูป และเกษตรฐานชีวภาพเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ ๖ 

แนวทางการพฒันา 
๑. ยกระดับมาตรฐานเกษตรสู่เกษตรเชิงรุก เน้นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    

(BCG Model) 
๒. การบริหารจัดการดินและน้ า 
๓. พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ การตลาดการค้าออนไลน์ การด าเนินธุรกิจ

เพ่ิมศักยภาพของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร 
๔. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการด้าน

การเกษตรสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ  
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ประเดน็การพฒันาที ่3 สร้างการเตบิโตทางเศรษฐกจิดว้ยแนวทางการทอ่งเที่ยวเนน้คุณภาพ
และความยั่งยืน  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศ 
การท่องเที่ยวแบบวงจร อย่างยั่งยืน ร่วมสร้างคุณคา่และมูลค่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบนิเวศ
การท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

วตัถปุระสงค ์ 
๑. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว  
๒. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่และการเชื่อมโยง

เครือข่าย 
๓. เพ่ือบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านมาตรฐานความสะอาดและความ

ปลอดภัย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค่าเปาูหมายและตวัชีว้ดั  
๑. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี  
๒. จ านวนผู้เยี่ยมเยือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ต่อปี (ฐานการในการค านวณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 
แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวบนพ้ืนฐาน อัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะ 

ด้านความปลอดภัย ความสะอาด และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๓. พัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ที่น าไปสู่การสร้างมูลค่าและความ

ยั่งยืน เช่น ทักษะการบริการ ความเข้าใจ ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษา การสื่อสาร ดิจิตอล การเล่าเรื่อง
ความสะอาด ปลอดภัย และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ในท้องถิ่น และน าไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเป็นสินค้าและบริการส าหรับการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และการจัดประชุมและนิทรรศการ 

๕. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (Wellness & Medical tourism) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาพลังงานทดแทน และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกรองรับยานยนต์ไฟฟูา 

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ปริมาณการผลิต/ใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกภาคพลังงานลดลง และปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลง 

วตัถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานเชิงพื้นที่ 
๒. เพ่ือส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟูาเชิงพาณิชย์ 
๓. เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
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ค่าเปาูหมายและตวัชีว้ดั 
๑. จ านวนปริมาณการผลิต/ใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒0 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๒. จ านวนปริมาณก๊าชเรือนกระจกภาคพลังงานลดลงร้อยละ ๖๐ จากสัดส่วนปริมาณ

พลังงานทดแทนที่เพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ลดลงร้อยละ ๓ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
แนวทางการพฒันา 
๑. ส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทน  
2. วางระบบศูนย์กลางโครงสร้างพ้ืนฐานการใช้งานยานยนต์ไฟฟูาเชิงพาณิชย์ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕  พัฒนาขีดความสามรถและเชื่อมโยงประตูการค้า การลงทุน   

โลจิสติกส์และภาคบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและบริการสู่สากล (Land link of 

Thailand) และผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
วตัถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนรองรับการค้า การลงทุน โลจิสติกส์  

และภาคบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม ่
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีให้เติบโตอย่างเขม้แข็ง และก้าวสู่ความยั่งยืน 
๓. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ าและ 

ยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจฐานราก 
4. เพ่ือเสริมสร้างโอกาส เชื่อมโยงตลาดสินค้า/บริการภายใต้เศรษฐกิจยุดใหม่ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
ค่าเปาูหมายและตวัชีว้ดั 
๑. มูลค่าทางการค้า (รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า) ของกลุ่มเปูาหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ       

๒ ต่อปี 
 ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีฐาน ร้อยละ ๒ ต่อปี (ฐานข้อมูล 

จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาระบบขนส่งและการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทันต่อ

สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 
๓. ส่งเสริม พัฒนากลไก บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ 
๔. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าการ

ลงทุน โลจิสติกส์ และภาคบริการ 
๕. พัฒนาและแปรรูปสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นของฝากของท่ีระลึกประจ าจังหวัด 
๖. การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติในการเสริมสร้างขีด

ความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายเศรษฐกิจ 
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ประเด็นการพฒันาที ่๖ ยกระดบัการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสงู 
วตัถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

น าไปสู่การสร้างมูลค่าจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
๓. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
๔. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
ค่าเปาูหมายและตวัขีว้ดั 
๑. มูลค่าสมุนไพรแปรรูป/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 
๒. พัฒนาแหล่งปลูกสมุนไพรเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ๓ แห่ง 
๓. การพัฒนาระบบ Medical Excellence Center ๕ สาขา รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 
๔. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๖0 
๕. การเข้าถึงบริการจากแอพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพ ร้อยละ ๒๕ 
๖. การพัฒนาและใช้ระบบ Telemedicine ๑๕ อ าเภอ  
๗. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ อุบัติช้ า และภัยพิบัติ) ผ่านเกณฑ์  

ร้อยละ 100 
แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาระบบผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงครบวงจร 
๒. พัฒนาระบบ Medical Excellence Center 
๓. พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย 
๔. พัฒนาระบบแอพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 
๕. พัฒนาระบบ Telemedicine 
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ 
 
ประเด็นการพฒันาที ่๗ พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์และสร้างสงัคมพอเพยีงควบคู่การ

ขับเคลื่อนสูเ่ศรษฐกจิดจิิทลั 
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูง (high performance) 

เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและมีทักษะในการด ารงชีวิต (transversal skills) ในทศวรรษที่ ๒๑) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ (new 
engine of growth) ส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัย มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง และมีคุณธรรม พัฒนาคนส าหรับ
โลกยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เสริมสร้างความสามารถของจังหวัดนครสวรรค์ในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล) 
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วตัถปุระสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ

สามารถสร้างงานในอนาคต 
๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้นด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่ม่ันคง และมีคุณธรรม 
๕. เพ่ือเพ่ิมทักษะก าลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการในอนาคต 
๖. เพ่ือสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากบริบทโลกยุคเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้ง
ปรับปรุงการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล) 

๗. เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้าและการบริการ
ของภาคเอกชน 

เปูาหมายและตวัชีว้ดั 
๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ (ม.6+ปวช.+ ปวส. +อุดมศึกษา) มีสมรรถนะในการท างานสูง 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีงานท าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐  
๒. จ านวนสถานศึกษาทุกระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ (สพฐ = สูงกว่าระดับจังหวัด อาชีวศึกษา = ระดับดีเลิศ และอุดมศึกษา = 
ผ่านทุกระดับ 

๓. ประชากรวัยแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะ สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๕ 

๔. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน ๑๕ หมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป / ๕ องค์กรต่อปี 

5.นักเรียนในสถานศึกษามีโอกาสได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕ จากปี     
ที่ผ่านมา 

๖. ร้อยละจ านวนสมาชิกในโครงการ TO BE NUMBERONE จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ต่ ากว่า  
รอ้ยละ ๘0 ของกลุ่มเปูาหมายทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

๗. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา 

๘. จ านวนหมู่บ้าน/สถานศึกษา/ชุมชน/องค์กร/อ าเภอ ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา 

๙. ผลิตแรงงานที่มีทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรองรับรวม ๕,000 ราย ภายใน        
ปี ๒๕๗๐ 
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๑0. แรงงานที่มีทักษะดิจิทัลในระบบสามารถใช้เทคโนโลยีส าหรับการท างาน (Digital Skils 
: ทักษะระดับท่ี ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ของก าลังแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ภายในปี ๒๕๗0 

๑๑. โครงการ Smart City จังหวัดนครสวรรค์ได้รับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
ภายในปี ๒๕๗๐ 

แนวทางการพฒันา 
๑. จดัการศึกษาและเพ่ิมทักษะเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ด้วยวิถีพอเพียง 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
๔. สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล 
๖. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล 
แผนงาน 
๑. พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว 
๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างสังคมการเรียนรู้ด้วยวิถีพอเพียง 
4.สร้างความม่ันคงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5.ส่งเสริมคุณธรรม/การท าความดีในภาคประชาชนและประชาสังคม 
๖. พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับกับการปรับตัวทางเทคโนโลยี ในอนาคตของเกษตรกร 

ประกอบการด้านการผลิต การค้า การบริการ 
  ๗. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 

๘. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชอฟต์แวร์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างดิจิทัล       
คอนเทนต์สร้างสรรค์ 
 
1.3.4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดันครสวรรค์  (พ.ศ. 2566-2570) 
 วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6. การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
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เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
   เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีโครงข่ายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง ภายใต้การ
 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียง 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ า เพ่ืออุปโภค บริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
   เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน 
   2. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
   2. ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างแหล่งรายได้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจักกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
   เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
   3. ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
   4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้ 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกก าลังกาย 
   4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   5. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้
 พ่ึงพาตนเองได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
   3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปท. มีแผน 
 รับมือปูองกันและลดความเสี่ยงภัย 
   กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 
   4. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความผาสุก ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น  
   เปูาประสงค์เชิงประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านได้รับ
 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
   2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
   3. อปท. มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
   4. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
   5. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
 พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   กลยุทธ์ 
   1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 และปราชญ์ชาวบ้าน 
   2. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
   3. สร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ส่งเสริม/แสดงการบริหารจัดการที่โปร่งใสที่ยัง
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
   5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  (พ.ศ. 2566-2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริการสาธารณสุขการจัดสวัสดิการสังคม การปูองกันและบรรเทา 

 สาธารณภัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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2. ยุทธศาสตรข์องเทศบาลต าบลตากฟาู อ าเภอตากฟูา จงัหวดันครสวรรค์ 
 

2.1 วสิยัทัศน์    
“ตากฟูาเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรูว้ฒันธรรม 

น้อมน าหลกัปรชัญา  พัฒนาการศกึษาสู่อาเซยีน” 
 

2.2 ยทุธศาสตร์    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     และปราชญ์ชาวบ้าน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที ่  6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง  

ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
2.3 เปาูประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    เปูาประสงค์  

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    เปูาประสงค์  

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เปูาประสงค ์
1. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษา และ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกก าลังกายมากข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   และปราชญ์ชาวบ้าน 

เปูาประสงค ์
1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
เปูาประสงค ์
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เปูาประสงค ์
1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการลดปริมาณขยะ และก าจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เปูาประสงค ์
1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 

2.4 ตวัชีว้ดั  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

    ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้มาตรฐาน 
3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้ รับประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ 
4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข 
5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่น้อยกว่า 
3 กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   และปราชญ์ชาวบ้าน 
ตัวชี้วัด  
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน ปีละไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อย
กว่า 4 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่
น้อยกว่า 4 กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 
1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 
2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LPA 
3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
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2.5 คา่เปาูหมาย  
 

ยุทธศาสตร ์ ตวัชีว้ดั ค่าเปาูหมาย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

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

2. จ านวนระยะทางท่ีเพ่ิมขึ้นของถนนที่ได้
มาตรฐาน 

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

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

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

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

2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

 

2566 = 2% 
2567 = 2% 
2568 = 2% 
2569 = 2% 
2570 = 2% 

3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลฯ ส าเร็จการศึกษา 

 

2566 = 90% 
2567 = 90% 
2568 = 90% 
2569 = 90% 
2570 = 90% 
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ยุทธศาสตร ์ ตวัชีว้ดั ค่าเปาูหมาย 

3. การพัฒนาการศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

2. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

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

3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

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

4. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการบริการ
ด้านสาธารณสุข 

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

5. ร้อยละของผู้รับการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 

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

6. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการออกก าลังกาย ปีละไม่   
น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

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

4. การอนุรักษ์และสืบสาน 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

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

 

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

5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
 
 
 
 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปีละไม่น้อยกว่า 4 
กิจกรรม 

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

5. เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
(ต่อ) 

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละไม่น้อยกว่า  
4 กิจกรรม 

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

6. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

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

2. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมด้านการลด
ปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ ปีละไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

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

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

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

7. การสร้างธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

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

2. ร้อยละของการประเมินที่หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน LPA 

2566 = 70% 
2567 = 75% 
2568 = 80% 
2569 = 85% 
2570 = ๙๐% 

3. หน่วยงานได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

2. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ให้พ่ึงพาตนเองได ้

  3. ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
4. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์และสืบสาน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
    กลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

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



หน้าที่   42 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  เทศบาลต าบลตากฟาู  หน้าที ่42 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหาร  
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 

3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

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

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

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
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2.7  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  

2.7.๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    
 

    
 

  
 

ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
๑. ด้านความมั่นคง ๒.ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

๓.ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

๔.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

๕.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖.ด้านการ 
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่13 
1.ไทยเป็น
ประเทศชั้น
น าด้าน
สินค้า
เกษตรและ
เกษตร 
แปรรูป 
มูลค่าสูง 

2. ไทย
เป็น
จุดหมาย
ของการ
ท่องเที่ยว
ที่เนน้
คุณภาพ
และความ
ย่ังยืน 

3.ไทยเป็น
ฐานการ
ผลิตยาน
ยนต์ไฟฟูา
ที่ส าคัญ
ของโลก 

4ไทย
เป็นศูนย์ 
กลาง
ทางการ 
แพทย์
และ
สุขภาพ
มูลค่าสูง 

5. ไทยเป็น
ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ 
ทาง 
โลจิสติกส์ที่
ส าคัญของ
ภูมิภาค 

6.ไทย
เป็นศูนย์ 
กลาง
อุตสาหก
รรมอิเล็ก 
ทรอนิกส์
อัจฉริยะ
และอุต
สาห 
กรรม
ดิจิทัล
ของ
อาเซยีน 

7.ไทยมี
วิสาหกิจ
ขนาด
กลาง
และ
ขนาด
ย่อมที่
เข้มแข็ง 
มี
ศักยภาพ
สูง และ 
สามารถ 
แข่งขัน
ได้ 

8ไทยมี
พื้นทีแ่ละ
เมือง
อัจฉริยะที่
น่าอยู่ 
ปลอดภัย 
เติบโตได้
อย่างย่ังยืน 

9.ไทยมี
ความ
ยากจน
ข้ามรุน่
ลดลง และ
มีความ
คุ้มครอง
ทางสังคม
ที่เพียงพอ
เหมาะสม 

10.ไทย
มี
เศรษฐกิจ
หมุน 
เวียนและ
สังคม
คาร์บอน
ต่ า 

11.ไทย
สามารถลด
ความเสี่ยง
และ
ผลกระทบ
จากภัย
ธรรมชาติ
และการ 
เปลี่ยน 
แปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

12.ไทย
มี
ก าลังคน
สมรรถะ
สูง มุ่ง
เรียนรู้
อย่าง
ต่อเนื่อง 
ตอบ
โจทย์การ
พัฒนา
แห่ง
อนาคต 

13.ไทย
มีภาครัฐ
ที่ทันสมัย 
มี
ประสิทธิ
ภาพ 
และตอบ
โจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลต าบลตากฟูา 
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)     



หน้าที่   44 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  เทศบาลต าบลตากฟาู  หน้าที ่44 

 

 
2.7.๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ)  

 
แผนพฒันาภาคเหนอื พ.ศ.2566-2570  

1.สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (NEC-
Creative LANNA) 
ในจังหวัด เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของ
ภาคและ
ฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของ
ประเทศ 
 

2. ยกระดับการ
ท่องเที่ยวและ
บริการที่มีศักยภาพ
ให้มีคุณภาพ 
สนับสนุนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
กระจายประโยชน์
สู่ชุมชน 
 

3.พัฒนาการผลิต
ตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
เช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมแปร
รูปมูลค่าสูง 

4.เสริมศักยภาพของเมือง 
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ 
ส าคัญของภาคเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจและเอื้อ
ต่อการอยู่อาศัย 

5. พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพือ่แก้ไข
ปัญหาความยากจน 
พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
(Active Aging ) และ
ทักษะฝีมือแรงงานเพื่อ
รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

6.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

 

 
 
 

ยทุธศาสตรการพฒันากลมุจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง 2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบบัทบทวน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2567 
ประเด็นการพัฒนาที่ .1.พัฒนาภาค
การเกษตรด้วยแนวทางเกษตรสมัยใหม่ 
๑.1 ยกระดบัระบบการผลิตภาค
การเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะและเกษตร
ปลอดภัยเพื่อสรา้งสินค้าเกษตรมลูค่าสูง
และมีศักยภาพทางการแข่งขัน 
๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ าเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพจากอ้อยและ
มันส าปะหลัง 
 

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พัฒน า ที่ .2.พั ฒน า พื้ น ที่
เศรษฐกิจสู่การเป็นศูนย์กลางบริการ การค้า 
การคมนาคมขนส่ง และการลงทุน ของ
ภาคเหนือตอนล่างสู่สากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3. พัฒนาเปน็พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหมด่้านการท่องเที่ยวท่ีทรงคุณค่า 
เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และ
สุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคณุภาพ 
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แผนพฒันาจงัหวดันครสวรรค (พ.ศ.2566-2570) ฉบบัทบทวน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 
1. บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. ยกระดับภาค
การเกษตรสู่
เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง และ
เช่ือมโยงสู่
อุตสาหกรรมฐาน
ชีวภาพ 
 

3.สร้างการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วย
แนวทางการ
ท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและ 
ความยั่งยืน  
 

4.พัฒนาพลังงาน
ทดแทน และ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
รองรับยานยนต์
ไฟฟูา 
 

5.พัฒนาขีด
ความสามารถ
และเช่ือมโยง
ประตูการค้า 
การลงทุน  
โลจิสติกส ์
และภาคบริการ
ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ภายใต้เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ 

6.ยกระดับ
การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 

7.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์และสร้าง
สังคมพอเพียง
ควบคู่การ
ขับเคลื่อนสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

 
         

        
 

ยทุธศาสตรการ
พฒันาของ 
องคกรปกครอง 
สวนทองถิน่  
ในเขตจงัหวดั 
นครสวรรค 
(พ.ศ.2566- 
2570) 

1.พัฒนา
แหล่งน้ าและ
บริหารจัดการ
น้ าอยา่งยั่งยืน 

2.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
คุณภาพ 

3.การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

6. การเสริมสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดี
งามในท้องถิ่น 

 
 
ยทุธศาสตรการ
พฒันาของเทศบาล
ต าบลตากฟาู  
อ าเภอตากฟาู 
จงัหวดันครสวรรค ์
(พ.ศ.2566- 
2570) 

1.พัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐาน  

2.สงเสริม 
การทอง
เท่ียว 

3.พัฒนา 
การศึกษาและ 
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

4.อนุรักษและ 
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี 
ภูมิปญญา 
ทองถิ่นและ
ปราชญ 
ชาวบาน 

5. เสริมสราง 
สังคมเขมแข็ง 

6. การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมให้มี
ประสิทธิภาพ 
อยางยั่งยืน 

7.การสราง 
ธรรมาภิบาล 
และการ
บริหารกิจการ 
บานเมืองที่ด ี
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2.7.2 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลตากฟาู ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจงัหวดั และยุทธศาสตรจังหวดั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์เทศบาลต าบลตากฟาู 
อ าเภอตากฟูา จังหวดันครสวรรค ์

3.สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิดว้ยแนวทางการทอ่งเทีย่ว
เนน้คณุภาพและความยัง่ยนื 
ความยั่งยืน  

๑.การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 1.บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

2. ยกระดบัภาคการเกษตรสู่เกษตรแปรรปูมลูคา่สูง และ
เชือ่มโยงสูอ่ตุสาหกรรมฐานชวีภาพ 
 

๒.การสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 
 

๓.การพฒันาดา้นการศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชวีติ 

๔. อนรุกัษแ์ละสบืสานศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม
ประเพณ ีภูมปิญัญาท้องถิน่และปราชญช์าวบ้าน 

๕.เสรมิสร้างสงัคมเข้มแข็ง

6. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มให้มปีระสทิธภิาพอยา่งยัง่ยนื 

๗. การสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกจิการ 
บา้นเมืองทีด่ ี

 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดันครสวรรค์ 
 

แผนพฒันาจงัหวดันครสวรรค์ 

๑.พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจดัการน้ าอยา่งยั้งยนื 
 

๒.พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ีคุณภาพ 
 

๓.การสง่เสริมการท่องเทีย่ว 

๔. การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ี 

๕.การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

6. การเสรมิสร้างความผาสุก ศลิปวฒันธรรม และ
ประเพณีอนัดงีามในทอ้งถิน่ 

6.ยกระดบัการแพทยแ์ละสขุภาพมลูคา่สูง 

5.พฒันาขดีความสามรถและเชือ่มโยงประตกูารคา้ การ
ลงทนุ โลจสิตกิสแ์ละภาคบรกิารทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศภายใตเ้ศรษฐกจิยคุใหม ่

4.พฒันาพลงังานทดแทน และโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่
อ านวยความสะดวกรองรบัยานยนตไ์ฟฟาู 
รองรับยานยนต์ไฟฟาู 

7.พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยแ์ละสรา้งสงัคมพอเพยีงควบคู่
การขบัเคลือ่นสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั 
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2.7.2 (ต่อ) ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลตากฟูา ยทุธศาสตร อปท.ในเขตจงัหวดั และยุทธศาสตรจงัหวดั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์เทศบาลต าบลตากฟูา 
 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13 Sustainble Development Goals (SDGs) 
 

๑.การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

๒.การส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว 

 

๓.การพฒันาดา้นการศกึษาและสง่เสรมิคุณภาพชวีติ 

๔. อนรุกัษแ์ละสบืสานศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมประเพณี ภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่และปราชญช์าวบา้น 

๕.เสรมิสรา้งสังคมเขม้แขง็

6. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งยัง่ยนื 

๗. การสรา้งธรรมาภบิาลและการบรหิารกจิการ 
บา้นเมอืงทีด่ ี

2.การทอ่งเทีย่วทีเ่นน้คณุภาพและความยัง่ยนื 
 

3.ฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟาูทีส่ าคญัของโลก 
 

4.การแพทยแ์ละสขุภาพมลูคา่สงู 
 

5.ประตกูารคา้การลงทนุและยทุธศาสตรท์างโลจิสตกิส ์
 

6.อเิลก็ทรอนกิสอ์จัฉรยิะและอตุสาหกรรมดจิทิลั 
 

7. SMEs ทีเ่ขม้แขง็ มศีกัยภาพสงู และสามารถ แขง่ขนัได้

8.พืน้ทีแ่ละเมอืงอจัฉรยิะทีน่า่อยู ่ปลอดภยั เตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 

9.ความยากจนขา้มรุน่ลดลง และมคีวามคุม้ครองทางสงัคมสงัคมทีเ่พยีงพอ 
 

๑0.เศรษฐกจิหมนุเวยีนและสงัคมคารบ์อนต่ า 

๑1.ลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลง 

๑2.ก าลงัคนสมรรถะสงู มุง่เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
 

๑.ไทยมเีศรษฐกจิหมนุเวยีนและสงัคมคารบ์อนต่ า 
 

๑3.ภาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยป์ระชาชน 

เปาูหมายที ่1 : ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพืน้ที่ 
เปาูหมายที ่2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ
โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
เปาูหมายที ่3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชวีติที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ทีด่ีส าหรับทกุคนในทกุวัย 
เปาูหมายที ่4 : สร้างหลักประกันว่าทกุคนมีการศกึษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
เปาูหมายที ่5 : บรรลุความเท่าเทียมระหวา่งเพศ และเสรมิอ านาจให้แก่สตรีๆ 
เปาูหมายที ่6 : สร้างหลักประกันว่าจะมกีารจัดให้มีน้ าและสขุอนามัยส าหรับทุก
คนและมีการบริหารจัดการที่ย่ังยืนคน 
เปาูหมายที ่7 : สร้างหลักประกันให้ทกุคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ย่ังยืน
ในราคาที่ย่อมเยา 
เปาูหมายที ่8 : ส่งเสรมิการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอ่เนื่อง ครอบคลุม และย่ังยืน 
การจา้งงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส าหรับทุกคน 
เปาูหมายที ่9 : สร้างโครงสร้างพืน้ฐานที่มคีวามทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ ย่ังยืน และสง่เสริมนวัตกรรม 
เปาูหมายที ่10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
เปาูหมายที ่11 : ท าให้เมอืงและการตั้งถิน่ฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ ย่ังยืน 
เปาูหมายที ่12 : สร้างหลักประกนัให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
เปาูหมายที ่13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึน้ 
เปาูหมายที ่14 : อนรุักษ์และใช้ประโยชนจ์ากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร
ทางทะเลอย่างย่ังยืนเพื่อการ พฒันาที่ย่ังยืน 
เปาูหมายที ่15 : ปกปูอง ฟื้นฟ ูและสนับสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่าง
ย่ังยืน จัดการปุาไม้อย่างย่ังยืนต่อสูก้ารกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อม
โทรมของที่ดนิและฟื้นสภาพดนิ และหยุดย้ังการสญูเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
เปาูหมายที ่16 : ส่งเสริมสงัคมทีส่งบสุขและครอบคลุมเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน ให้
ทุกคนเข้าถึงความยุตธิรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ๆ 
เปาูหมายที ่17 : เสริมความเข้มแข็งให้แกก่ลไกการด าเนนิงานและฟืน้ฟูหุ้นส่วน
ความร่วมมอืระดับโลกเพื่อ การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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2.7.3 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลต าบลตากฟูา (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

 
     ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิการ 

            ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาดา้น
การศึกษาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ด้านเสรมิสร้างสังคม
เข้มแข็ง 

 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมา- 
ภิบาลและการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษแ์ละสืบสาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณ ี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน 

วิสยัทศัน์  
 
 
 

 
 

ตากฟูา  
เมืองน่าอยู่ 

 แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรม  

น้อมน าหลัก
ปรัชญา  

พัฒนาการศึกษาสู่
อาเซียน 

เปูาประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์  
 1.มีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. มีระบบการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

1. มีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 

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

 

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน
ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานคงอยู่ต่อไป 

 
1. หน่วยงานมีศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 

 

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

 

1. หน่วยงานมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 

กลยทุธ ์
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม  
3. พัฒนาการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

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

 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน 

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

เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย ความ 
กา้วหนา้

ของ
เปาูหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ 
หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ 

หนว่ย
สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570 

4. พัฒนา
พลังงาน
ทดแทน และ
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกรองรับ
ยานยนตไ์ฟฟูา 
 
 
 
 

 
 
 

3.สร้างการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วย
แนวทางการ
ท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและ
ความยั่งยืน 

1. พัฒนา
แหล่งน้ า
และบรหิาร
จัดการน้ า
อย่างยั่งยืน 
2.พัฒนา  
โครงสราง 
พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ 

1. การพัฒนา 
โครงสราง 
พื้นฐาน  

๑.มีโครงสร้าง
พื้นฐานแหล่งน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของพื้นที่
ที่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ  
5 

เฉลี่ยร้อยละ 

5/ปี 
๑.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

โครงการขยายเขต
ประปา รวมถึงการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค 

กองช่าง, 
กองการ
ประปา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๒.มีระบบการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

๒.จ านวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

20 
ก.ม. 

เฉลี่ยปีละ 
20 ก.ม. 

๒.พัฒนาการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน 
โครงการซ่อมสร้าง
ถนนฯ และอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบล 

ตากฟูา, 
อบจ. 

๓.มีระบบ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

๓.ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์
จากระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
80 

ระดับความ
พึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

๓.พัฒนาการ
สาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าฯ, โครงการ
ขยายเขตไฟฟูาฯ และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กองช่าง, 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

3.การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2.การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

๑.มีจ านวน
นักท่องเที่ยวและ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

๑.ร้อยละของ
จ านวน
นักท่องเที่ยว และ
รายได้เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
2 

เฉลี่ยร้อยละ 

2/ปี 
๑.พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 
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ความ
เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย 
ความ 

กา้วหนา้
ของ

เปาูหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 

 
หนว่ย

สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570    

6.ยกระดับ
การแพทย์และ
สุขภาพมลูค่า
สูง 
  
7.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์และ
สร้างสังคม
พอเพียงควบคู่
การขับเคลื่อน 
สู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

3.การพัฒนา
การศึกษา 
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

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

๑.ร้อยละของเดก็
ในสถานศกึษา
สังกัดเทศบาล
ต าบลตากฟูา  
ส าเร็จการศกึษา 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ ๙๐
ของเด็กใน
สถาน 
ศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ 
ส าเร็จการ 
ศึกษา ต่อ ปี 

๑.ส่งเสริมและจัด
การศึกษาให้มี
คุณภาพ 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา, 
กรม
ส่งเสริม
การ
ปกครอง
ท้องถิ่น 

๒.ร้อยละของเดก็
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 90 
ของเดก็ใน 
ศพด.ผ่าน
เกณฑ์ฯ 
ต่อปี 

๓.ร้อยละของ
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
สงเคราะห ์

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
๙5 

เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 
5/ป ี

๒.สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้พึ่งพาตนเอง
ได้ 

โครงการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฯลฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา, 
พม.
จังหวัด
นครสรรค์ 

๔.ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าถึง
การบรกิารด้าน
สาธารณสขุ 

ร้อยละ  
75 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
๙5 

เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 
5/ป ี

๓.ส่งเสริมการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ด ี

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 
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ความ
เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย 
ความ 

กา้วหนา้
ของ

เปาูหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 

 
หนว่ย

สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570    

6.ยกระดับ
การแพทย์และ
สุขภาพมลูค่า
สูง 
  
7.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์และ
สร้างสังคม
พอเพียงควบคู่
การขับเคลื่อน
สู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

3.การพัฒนา
การศึกษา 
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

๒.สังคม  
มีความ
เข้มแข็งตาม
แนวคิด
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕.ร้อยละของ
ผู้รับการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพได้ 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ  
๔0 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ปี 

๔.ส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ,  
การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๓.ประชาชน 
เด็ก และ
เยาวชน มีการ
ออกก าลังกาย
มากขึ้น 

๖.จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ออกก าลังกาย 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
ปีละ  
3 

กิจกรรม 

๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 
ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 
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ความ
เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย 
ความ 

กา้วหนา้
ของ

เปาูหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 

 
หนว่ย

สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570    

3.สร้างการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วย
แนวทางการ
ท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและ
ความยั่งยืน 
 
7.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์และ
สร้างสังคม
พอเพียงควบคู่
การขับเคลื่อน
สู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

6.การ
เสรมิสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
อันดีงามใน
ท้องถิ่น 

4.การอนุรักษ์
และสบืสาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

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

๑.จ านวน
กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และ 
สืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
ปราชญ์
ชาวบ้าน 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
ปีละ  
3 

กิจกรรม 

๑.อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสบืสาน 
ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

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

กอง
การศึกษา 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 
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ความ
เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย 
ความ 

กา้วหนา้
ของ

เปาูหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 

 
หนว่ย

สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570    

6.ยกระดับ
การแพทย์และ
สุขภาพมลูค่า
สูง 
 
7.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์และ
สร้างสังคม
พอเพียงควบคู่
การขับเคลื่อน 
สู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

5.เสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

๑.หน่วยงานมี
ศักยภาพใน
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๑.จัดกิจกรรม
ด้านปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
ปีละ  
4 

กิจกรรม 

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

- โครงการจัดท าแผน
และฝึกซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- โครงการรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ฯลฯ 

ฝุาย
ปูองกันฯ, 
ส านักปลัด 
เทศบาล 

เทศบาล
ต าบล 
ตากฟูา 

๒.ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ตลอดจน
ห่างไกลยา
เสพติด 

๒.จัดกิจกรรม
ด้านการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
ปีละ  
4 

กิจกรรม 
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ความ
เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย 
ความ 

กา้วหนา้
ของ

เปาูหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 

 
หนว่ย

สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570    

1.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5. การบริหาร 
จัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

๑.ประชาชนมี
จิตส านักและมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
และบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน
กิจกรรมด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4
กิจกรรม 

4 
กิจกรรม 

เฉลี่ย 
ปีละ  
4 

กิจกรรม 

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

 

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

- ส านัก
ปลัดฯ 
- กอง
สาธารณสขุฯ 

 

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

 ๒.มีการลด
ปริมาณขยะ
และก าจดัขยะ
ชุมชนให้ถูก
หลักวิชาการ 
 
๓.ประชาชนมี
การใช้
พลังงาน
ทดแทนท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ
เชื่อมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร ์
เทศบาล
ต าบล 
ตากฟาู 

เปาูประสงค ์
ตวัชีว้ดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

คา่เปาูหมาย 
ความ 

กา้วหนา้
ของ

เปาูหมาย 

 
กลยทุธ ์

 
ผลผลติ/โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ 

 
หนว่ย

สนบัสนุน 

2566 2567 2568 2569 2570    

7.พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์และ
สร้างสังคม
พอเพียงควบคู่
การขับเคลื่อน 
สู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

6.การ
เสรมิสร้าง
ความผาสุก 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
อันดีงามใน
ท้องถิน่  

 

7.การสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑.หน่วยงานมี
การบริหาร
จัดการอย่าง
โปร่งใส 

ร้อยละของ
การประเมินท่ี
หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน 
LPA 

ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 
5/ป ี

๑.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
และการให้บริการ
ประชาชน 
 

- โครงการเวที
ประชาคม, การจัดท า
แผนชุมชน,  
การประชาประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
- โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 
- โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้แก่
บุคลากร ฯลฯ 
 

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

เทศบาล 
ต าบล 
ตากฟูา 

๒.ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
บริการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ระดับความ
พึงพอใจ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

๒.- ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วน มสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
๓.ประชาชนมี
จิตส านึกใน
การปฏิบัตติน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

3 
กิจกรรม 

เฉลี่ยปีละ  
3 

กิจกรรม 

๓. ส่งเสิรมการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 
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3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิน่ 
 
 

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

การวเิคราะหศ์ักยภาพดา้นเศรษฐกจิ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เทศบาลฯ เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง การคมนาคม 
ขนส่ง  สามารถเดินทางติดต่อกนัได้ด้วยความ
สะดวก คล่องตัว 

2. การอุตสาหกรรม   เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับ
การเกษตรทั้งสิ้น  ได้แก่ โรงงานหีบฝูาย  โรงงาน
อบข้าวโพด เปน็ต้น  โดยมีวัตถดุิบจากพืน้ที่
เกษตรกรรมรอบนอกชุมชนเมือง  ในเขตเทศบาลมี 
โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสนิค้า คือ โรงงานฝาูย 
– ไวน์ ยงสุวัฒน์  โรงงานฟูาดนิประสิทธิท์รัพย์ 
คลังสินคา้ / ไซโล ของ อตก. 

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

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

5. มตีลาดสด จ านวน  ๒ แห่ง  ประกอบด้วย  ตลาด
นิคมตากฟูา และตลาดบ้านเกษตรชัย 

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

1. ถนนบางสายในเขตเทศบาลฯ ยังไม่เปน็มาตรฐาน  
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม  ไม่มีทอ่ระบายน้ า  และ
ทางเท้า 

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

3. ภายในเขตเทศบาลโดยศักยภาพแล้วไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีส่ามารถดึงดูดให้ประชาชน
มาท่องเที่ยวได ้

4. ยงัไม่มีสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือแหล่ง
รับซื้อผลิตภัณฑช์ุมชน 

5. ประชาชนมีหนีส้ินเพิ่มข้ึนจ านวนมาก 
6. เกษตรกรใช้กระบวนการผลติไม่เหมาะสม ท าให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และปริมาณผลผลิตที่มี
คุณภาพลดลง 

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

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
2. กระแสความสนใจในสุขภาพ การบริโภคสินคา้ 

เกษตรปลอดภัย 
3. ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพนัธ์ 

1. ปัญหาภาวะโลกร้อน ความแปรปรวนของภูมิอากาศ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 

2. ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้เกิดความ
ผันผวนขอราคาผลผลิตทางการเกษตร และปัจจัย
การผลิต 

 

การวเิคราะหศ์ักยภาพดา้นสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการสงัคม 

2. มีสถาบันทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแหล่งขัดเกลา
จิตใจ และศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมของ
ประชาชน 

3. มีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
4. อ าเภอตากฟูาเป็นสังคมที่มีความกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม  

1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง จิตส านึกในการพึ่งพาตนเอง และ
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตย 

2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มข้ึน 

3. อ าเภอตากฟูาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการ
เพิ่มของวัยแรงงานลดลง ท าให้เกิดปัญหาการพึ่งพิง
สูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายไุม่มีรายได้และยากจน 

4. อ าเภอตากฟูา มีจุดเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมท า
ให้ยากต่อการปูองกันปัญหาอุบตัิเหตุ และปัญหา
อาชญากรรม 

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

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสงัคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

2. มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง ท าให้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

3. รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนุนทางดา้น
การศึกษา ด้านสุขภาพ ดา้นแรงงาน ได้แก่ 

 - นโยบายเงินอุดหนนุทางด้านการศึกษา 
 - นโยบายสง่เสริมเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี  
  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

1. กระแสวัตถุนิยมก่อให้เกิดความฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย 
เข้าไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมเปลีย่นไปจากสังคมพึ่งพาจนเองเป็นสังคมที่
ขอรับความช่วยเหลือ 

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท าให้มีแนวโน้มการเกิด
ปัญหาทางสังคมมากข้ึน 

3. โครงสร้างของประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

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

5. นโยบายทางด้านการศึกษา ขาดจุดเน้นทีช่ัดเจน 
และขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การวเิคราะหศ์ักยภาพดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

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

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

1. แหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคมีไม่เพียงพอ 
2. การจัดการขยะมูลฝอยของชมุชน ยังไม่ถูกหลัก

วิชาการ รวมถึงประชาชนขาดจติส านึกและไม่มสี่วน
ร่วมในการจัดการขยะ เช่น ทิง้ไม่เป็นที่ ไม่คัดแยก
ขยะ  

3. การขยายตัวของชุมชนเป็นชมุชนเมือง ท าให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 

4. เทศบาลฯ ยังไม่มีระบบบ าบดัน้ าเสียที่เป็นมาตรฐาน 
 

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

และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
2. กระแสโลกและสังคมให้ความสนใจด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

1. กระแสการเติบโตของสังคมเมือง และเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งนโยบายของรัฐมีการด าเนินงานที่ดีแต่ขาดความ
ต่อเนื่อง 

2. เทคโนโลยีดา้นการพฒันาพลังงานทดแทนมีราคา
แพง เช่น ราคาของแผงโซลา่ร์เซลล์ เป็นตน้ 

3. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัด 
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  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ยทุธศาสตร ์ สถานการณส์ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญัหา/ 

ความต้องการ  

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

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

- พัฒนาแหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟูาส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

การวเิคราะหศ์ักยภาพดา้นการบรหิารจดัการภาครฐั 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอตากฟูา รวมถึงส่วนราชการ มีการบูรณา
การร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารท้องถ่ินมีคุณธรรม มีหลักธรรมภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงวิสยัทัศน์ในการพฒันา
ท้องถิ่น 

3.  หน่วยงานได้มีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

1. การสื่อสาร และความร่วมมอืกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในยังขาดประสทิธิภาพ 

2. ขาดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึกที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น และข้อมูล
ยังไม่เป็นปัจจบุัน  

3. บุคลากรภาครัฐขาดการพัฒนาดา้นทักษะ 
ภาษาตา่งประเทศ  

4. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

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

ความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการมากขึ้น 

2. นโยบายของรัฐส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐน า
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ และ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

1. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัด 
2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนบางกลุ่มไม่ให้

ความร่วมมือในการบริหารจัดการ ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ยทุธศาสตร ์ สถานการณส์ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญัหา/ 

ความต้องการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. พัฒนา
โครงการสร้าง
พื้นฐาน (ต่อ) 

๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน  
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่สง่
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

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

- สถานที่ก่อสร้าง - พื้นที่ทีป่ระชาชน
ประสบปัญหาและมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ 

- ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

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

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  
 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- พัฒนาการศึกษา - เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง   
เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น 
 มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี
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ยทุธศาสตร ์ สถานการณส์ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญัหา/ 

ความต้องการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

3. พัฒนา
การศึกษา และ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 
 
 

๓) ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิตอยา่งทั่วถึง 

- สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในเขตเทศบาล 

- ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับความช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวติอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

๔) ประชาชน เด็กและ
เยาวชนตดิเกมส์ สิ่งลามก 
บุหร่ี เหล้า สารเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 

- ประชาชน เด็กและ
เยาวชน มีการออก
ก าลังกายมากข้ึน 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  

5) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

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

6) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

4. อนุรักษ์
และสืบสาน 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 
และปราชญ์
ชาวบ้าน 

ศิลปะ วฒันธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และปราชญ์
ชาวบ้านได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานคงอยู่ต่อไป 
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ยทุธศาสตร ์ สถานการณส์ภาพแวดลอ้ม 

ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปญัหา/ 
ความต้องการ 

พืน้ทีเ่ปาหมาย/ 
กลุม่เปาูหมาย 

ความคาดหวงัและ 
แนวโนมอนาคต 

5. เสริมสร้าง
สังคมเข้มแข็ง 

1) การเกิดอุทกภัยวาตภัย
และอัคคีภัย  

- ส่งเสริมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- ประชาชนและ
พื้นที่ในเขตเทศบาล 

- ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2) การแพร่ระบาดของยา
เสพติด   

- ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน และเป็น
เมืองน่าอยู ่
 

6. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1) การขยายตัวของชุมชน
เมือง ท าให้ปริมาณขยะ
เพิ่มข้ึน 

- การจัดการขยะมลูฝอย - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง มีการจัดการ
ขยะถูกหลักวิชาการ 
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสงัคม
มากข้ึน 

7. การสร้าง
ธรรมาภิบาล
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1) การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

- ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ และมีสว่นร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
ท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงาน 
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ส่วนที ่๓ 
การน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปสู่
การปฏบิตั ิ
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ส่วนที ่ 3 

การน าแผนพฒันาท้องถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 

 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๑ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลตากฟูา แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ฝุายปูองกันฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง, 
กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 
 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

๒ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

๓ การพัฒนาการศึกษา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ฝุายปูองกันฯ 
(ส านักปลัดเทศบาล 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 

การด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
๔ อนุรักษ์และสืบสาน 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปราชญ์
ชาวบ้าน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๕ เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล
ต าบลตากฟูา แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันและ
รักษาความสงบ) 

การด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
6 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน กองการศึกษา 

7 การสร้างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันและ
รักษาความสงบ) 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ, 

กองการศึกษา 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองการศึกษา 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

เศรษฐกิจ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา กองช่าง 
แผนงานการพาณิชย ์ กองการประปา 

การด าเนินงานอืน่ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล 
รวม 7  ยทุธศาสตร ์ ๔ ดา้น ๑1 แผนงาน ๖  กอง 
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  ๑.แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน๎าที ่๖๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๖๗ 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

ยทุธศาสตร๑ 
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1) ยทุธศาสตร๑การพฒันาโครงสรา๎งพืน้ฐาน                         
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป     

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
1.3 แผนงานการศึกษา             

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
-    แผนงานสาธารณสุข             

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

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 

1.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน           

  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
            

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 
  

 
    

 
        

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 100 48,818,500 100 48,878,500 100 48,878,500 100 48,878,500 100 48,878,500 500 244,332,500 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02/2) 

โครงการเกินศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

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

1.8 แผนงานการพาณิชย๑ 
            

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) - - - - - - - - - - - - 
รวม 105 64,468,500 105 64,528,500 105 64,528,500 105 64,528,500 105 64,528,500 525 322,582,500 
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บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

ยทุธศาสตร๑ 
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

2) ยทุธศาสตร๑การสงํเสรมิการทอํงเทีย่ว 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

  

 
15 

 
1,100,000 

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

- บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02)  

  
3 

  
220,000 

 

รวม 
 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
3 

 
220,000 

 
15 

 
1,100,000 

3) ยทุธศาสตร๑การพฒันาการศกึษาและสํงเสริมคณุภาพชวีติ                         
3.1 แผนงานการศึกษา     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 21 4,370,000 21 4,370,000 21 4,370,000 21 4,370,000 21 4,370,000 105 21,850,000 
3.2 แผนงานสาธารณสุข     

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

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

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

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

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

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

นันทนาการ 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

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

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 5 10,068,000 5 10,241,000 5 10,442,000 5 10,604,000 5 10,766,000 25 52,121,000 
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 
รวม 72 17,771,900 72 17,944,900 72 18,145,900 72 18,307,900 72 18,469,900 360 90,640,500 

 
 



 หน๎าที ่๖๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๖๙ 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

ยทุธศาสตร๑ 
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

4. ยทุธศาสตร๑อนรุกัษ๑ และสบืสานศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ๎งถิน่ 
และปราชญ๑ชาวบา๎น 
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
4.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
– บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

110,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

2 
  

1 
  

4 

 
 
 
 

75,000 
  

50,000 
  

90,000 

 
 
 
 

10 
  

5 
  

20 

 
 
 
 

410,000 
  

250,000 
  

450,000 

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

5. ยทุธศาสตร๑เสรมิสรา๎งสังคมเขม๎แข็ง 
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
5.3 แผนงานการศึกษา 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
5.4 แผนงานงบกลาง 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

๑ 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

12 
  

6 
  

1 
  

1 

 
6,060,000 

  
676,200 

  
100,000 

  
100,000 

 

60 
  

30 
  

5 
  

5 

 
30,300,000 

  
3,381,000 

  
500,000 

  
500,000 

 

รวม 20 6,936,200 20 6,936,200 20 6,936,200 20 6,936,200 20 6,936,200 100 34,681,000 

 
 
 



 หน๎าที ่๗๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๐ 

บัญชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

ยทุธศาสตร๑ 
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน  งบประมาณ  จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

6. ยทุธศาสตร๑การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
6.2 แผนงานสาธารณสุข 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

6 
  

2 
  

5 

 
 
 

1,335,000 
 

1,500,000 
  

905,000 

 
 
 

30 
  

10 
  

25 

 
 
 

6,675,000 
 

7,500,000 
  

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

7. ยทุธศาสตร๑การสรา๎งธรรมาภบิาลและการ 
บรหิารกจิการบา๎นเมอืงทีด่ี 
7.1 การบริหารงานทั่วไป 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
7.2 แผนงานการศึกษา 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
7.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 - บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02) 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

27 
 

1 
  

4 
  
 

 
 
 

1,790,000 
  

60,000 
  

496,000 
 
 

 
 
 

๑35 
 

5 
  

20 
  
 

 
 
 

8,950,000 
  

300,000 
  

2,480,000 
 
 

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

รวมทั้งสิน้ 252 95,732,600 252 95,930,600 252 95,930,600 252 95,930,600 252 95,930,600 1,260 479,455,000 

 
 
 



 หน๎าที ่๗๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๑ 

 
 
 
 
 
 

๒.แบบ ผ.๐๒  
บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน๎าที ่๗๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดัทําปูายบอก
ช่ือชุมชนและปูาย
ประจําซอยทุกซอยใน
เขตเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

เพื่อบอกตําแหนํงของ
ชุมชน รวมถึงซอยตํางๆ 
และสะดวกตํอการ
ติดตํอประสานงาน 

จัดทําปูายชุมชนและปูายซอย
ตํางๆ ในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

200,000 
 

200,000 
 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร๎อยละ 80 
ของทุกซอยได๎
ติดตั้งปูาย 

ถนนและซอยของ
ชุมชนได๎รับการติดตั้ง
ปูายทําให๎สะดวกตํอ
การติดตํอ 

สํานักปลัด/ 
กองชําง 
 

2 โครงการจดัทําซุ๎ม 
เฉลิมพระเกียรติ  
รัชกาลที่ ๑๐  
เทศบาลตาํบลตากฟูา  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ถวายความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย๑ 

จัดทําซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที่ ๑๐พร๎อมตดิตั้งบรเิวณ
วงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ จํานวน 1 แหํง ประชาชนได๎ถวายความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย๑ 

สํานักปลัด/ 
กองชําง 
 

3 โครงการปรับปรุง
ห๎องน้ําภายในอาคาร
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อปรับปรุงซํอมบํารุง
ห๎องนํ้าอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลตากฟูาให๎
อยูํในสภาพดี ได๎
มาตรฐาน และมีการ
ดูแลรักษาอยําง
สม่ําเสมอ ถูกสุขอนามัย 
และเพียงพอตํอ
ผู๎รับบริการ 

ปรับปรุงซํอมบํารุงห๎องนํ้าภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ตากฟูา ท้ังชาย และหญิง โดยการ
จัดซ้ือและปรับปรุงสุขาภิบาล
ห๎องนํ้า เพื่อเปล่ียนสุขภัณฑ๑ และ
อุปกรณ๑ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตากฟูา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ห๎องนํ้าได๎รับ
การดูแลให๎อยูํ
ในสภาพดีอยําง
สมํ่าเสมอ 

ห๎องนํ้าอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลตากฟูา
อยูํในสภาพดี ได๎
มาตรฐานและมีการดูแล
รักษาอยํางสม่ําเสมอ 
ถูกสุขอนามัย และ
เพียงพอตํอผู๎รับบริการ 

สํานักปลัด/ 
กองชําง 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดักิจกรรม
สวนเฉลมิพระเกียรต ิ
 

เพื่อใช๎เป็นคําตกแตํง
สถานท่ี คําใช๎จําย
อื่นๆ ในการจัด
กิจกรรม 

ตกแตํงสถานท่ี/จัดกิจกรรม 
สวนเฉลมิพระเกียรติ 
บริเวณอาคารอเนกประสงค๑
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละ ๘๐ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ 

ประชาชนรํวมกัน
จัดกิจกรรม 
สวนเฉลมิพระ
เกียรติและเกิด
ความรักใครํ
สามัคค ี

สํานักปลัด/ 
กองชําง 
 

5 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑ของฝุายปูองกันฯ 
พร๎อมห๎องเวรรับแจ๎ง
เหตุวิทย ุ

เพื่อใช๎เป็นศูนย๑
ปูองกันยํอยที่มีการ
เตรียมพร๎อมรองรับ
การเกิดสาธารณภยั
ในพื้นที่เขตเทศบาล 
และพื้นที่ใกล๎เคยีง 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑ปูองกัน
ของฝุายปูองกันพร๎อม 
ห๎องเวรรับแจ๎งเหตุตลอด  
24 ชม. บริเวณชุมชน
เกษตรชัย จํานวน 1 หลัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 หลัง ประชาชนมีความ
สะดวกในการติดตํอ
ขอรับบริการงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝุาย
ปูองกัน,

สํานักปลดั 
กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกํอสร๎าง
ซํอมแซมอาคารศูนย๑
ปูองกันพร๎อมปรับปรุง
ห๎องเวรรับแจ๎งเหตุวิทยุ
ของงานปูองกันฯ 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติงานให๎มีความ
เหมาะสมทันสมัย 
และสะดวกในการ
ให๎บริการประชาชน 

กํอสร๎างซํอมแซมอาคาร
งานปูองกันและห๎องเวร 
รับแจ๎งเหต ุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การติดตํอ
ขอรับบริการ
งานปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ฝุายปูองกัน,
สํานักปลัดฯ 

กองชําง 

7 โครงการซํอมแซม
อาคารเรยีน  

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมในสํวนท่ี
ชํารุดเสยีหาย 

อาคารเรยีนของโรงเรยีน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 แหํง อาคารเรียนอยูํ
ในสภาพท่ีใช๎
งานได๎และเกิด
ประโยชน๑ตํอ
บุคลากรทาง
การศึกษา 

กองการศึกษา/
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 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/
กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑โรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา
(เงินอุดหนุน) 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
เพียงพอตํอจํานวน
นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ 
จํานวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลนและรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวน 1 หลัง มีสถานท่ี
เพียงพอในการ
จัดกิจกรรม
ให๎กับเด็ก
นักเรียนอยํางมี
คุณภาพ 

กองการศึกษา/
กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างสระ
วํายน้ําโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
ได๎มสีถานท่ีฝึก
ทักษะประสบการณ๑ 
และสามารถปรับใช๎
ในชีวิตประจําวันได ๎

กํอสร๎างสระวํายน้ํา 
จํานวน 1 แหํง ตามแบบ
แปลนและรายละเอียด
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน 1 แหํง เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได๎
อยํางมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองการศึกษา/
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงตํอเติม
หน๎าตํางเหล็กดัดพร๎อม
ติดตั้งบรเิวณภายใน
อาคารศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยให๎กับ
นักเรียนและ
ทรัพย๑สินของทาง
ราชการภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อติดตั้งเหล็กดดัภายใน
อาคารศูนย๑พัฒนาเด็ก
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
ตามแบบแปลนของเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จํานวน 10 ห๎อง สร๎างความ
ปลอดภัยให๎กับ
นักเรียนและ
ทรัพย๑สินของทาง
ราชการภายใน
สถานศึกษา 

กองการศึกษา/
กองชําง 

12 คําใช๎จํายในการ
ปรับปรุง/ซํอมแซม
อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบรายละเอียด
ตามหนังสือกรมสํงเสรมิ
การปกครองท๎องถิ่น
กําหนด  
 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบให๎มี
สภาพที่เหมาะสม
และปลอดภัยตํอ
เด็กนักเรยีน  

เพื่อปรับปรุง/ซํอมแซม
อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบของโรงเรยีน
เทศบาลตาํบลตากฟูาเชํน 
ทาสีอาคารเรียน ปรบัปรุง
ฝูาเพดาน ฯลฯ ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. จํานวน  
1 แหํง 
2. จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

สิ่งกํอสร๎างภายใน
โรงเรียนไดร๎ับการ
ดูแลให๎มสีภาพที่ด ี
 มีความปลอดภัย 

กองการศึกษา/
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายนํ้า ซอยฟูาทอง
บริเวณห๎องแถวลงลําห๎วย 
(เสนอโดยชุมชนห๎วย
ตะแคง) 

เพื่อปูองกันปัญหานํ้า
ทํวมขัง และ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายนํ้า 
ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง 80 เมตร กํอสร๎าง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี 
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภค 
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมรางระบายนํ้า 
ภายในซอยถนนโค๎ง 
พัฒนาซอย 6 บริเวณกลุํม
บ๎านนันท๑นภัส 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4 เมตร  ยาว 150 
เมตร หรือพื้นท่ี ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวํา 600 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตรพร๎อมราง
ระบายนํ้า  ตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างถนนลง
ดินลูกรัง พร๎อมวางทํอ
ระบายนํ้าและรางระบาย
นํ้าซอยงามนํ้าใจ ตํอจาก
โครงการเดิม  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร
หรือพื้นท่ี ไมํน๎อยกวํา 400 
ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมรางระบายนํ้า ตามแบบ 
แปลนของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน
ระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยโรงฆํา
สัตว๑ (เสนอโดยชุมชน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง 400 เมตร
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย นวชน 
ตํอจากโครงเดิมจน 
สุดซอย (เสนอโดยชุมชน
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภค 
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

18 โครงการวางทํอและราง 
ระบายน้ํา บริเวณร๎าน
ก๐วยเตี๋ยว ซอยเศรษฐกิจ
เกํา (เสนอโดยชุมชน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง 40 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภค 
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๗๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๗๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.40 เมตร  
ระยะทาง 90 เมตร  
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา บริเวณหน๎า
ร๎านศิรสิารทยานยนต๑ 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันปัญหา
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
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยนิคม
พัฒนาหลังโรงพยาบาล
ตากฟูา (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง  400 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ 
สาธารณูปโภค 
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
และทํอระบายน้ําบรเิวณซอย
ศาลเจ๎า บ๎านคุณเผํา  
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.40 เมตร  
ระยะทาง 60 เมตร  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

23 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมทําทางเท๎าบริเวณบ๎าน
เกํา สท.จิตตรา ปุานแก๎ว 
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 2) 
 

เพื่อปูองกันปัญหา
ทํวมขังและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง  40 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา
และทํอระบายน้ํารมิถนน
พหลโยธินบริเวณศาลาริมทาง  
(หน๎าบ๎านล๎อเจริญถึงลําห๎วย
เกษตรชัย)  

เพื่อปูองกันปัญหา
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
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําและทํอระบาย
น้ําบริเวณด๎านข๎างร๎าน 
สหมิตรค๎าไม๎ (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 2) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้าํ  
ซอยโค๎งพัฒนา ซอย 3  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร  
ระยะทาง 200 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา  
ซอยโค๎งพัฒนา ซอย 1  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟูา 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการวางทํอระบาย
น้ําพร๎อมปรับปรุงถนน
ปากทางเข๎าซอยทุกซอย 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขัง และ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างตามแบบแปลน 
ของเทศบาล 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

29 โครงการปรับปรุง 
ฝารางเหล็ก ซอยแยม๎
พลอย (เสนอโดยชุมชน
นภาเขตพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กํอสร๎างตามแบบแปลน 
ของเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

30 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
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
ซอยต๎นตาล  
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)   

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎และ 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ระยะทาง 120 เมตร 
(ตามแบบของการไฟฟูา  
ตากฟูา) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
สาธารณะ บรเิวณบา๎น
นายสะอาด เนตรสุวรรณ 
ถึงบ๎านนายเฉลิม ค๎ุมภัย  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีไฟฟูาใช๎และ 
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ระยะทาง 700 เมตร 
(ตามแบบของการไฟฟูา  
ตากฟูา) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

33 โครงการจดัทําซุ๎มเฉลิม 
พระเกียรติชุมชน 
ห๎วยตะแคง  
(เสนอโดยชุมชนห๎วยตะแคง) 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
ชุมชนได๎ถวายความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ 

จัดทําซุ๎มเฉลิมพระเกียรต ิ
ประจําชุมชนห๎วยตะแคง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนในชุมชน
ไดถ๎วายความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหา 
กษัตริย๑ 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการกํอสร๎างอาคาร
ศูนย๑ทํารถพร๎อมสถานท่ี
จําหนํายสินค๎าบริเวณหน๎า
ตลาดตากฟูา  
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 

1) เพื่อจัดให๎มีสถานที่
จอดรถโดยสารที่ได๎
มาตรฐาน และรองรับ
นักทํองเที่ยวที่ปลอดภัย 
2) จัดให๎มีสถานที่
จําหนํายสินค๎า 

ตามแปลนของเทศบาล 
จํานวน ๑ หลัง 

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

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

35 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยโค๎งพัฒนา ซอย 5 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อปูองกันปัญหานํ้า
ทํวมขัง และ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายนํ้า  
ค.ส.ล.ขนาดปากราง  
กว๎าง 0.30 เมตร  
ยาว 170 เมตร  
พร๎อมฝาราง ตามแบบ
แปลนของเทศบาล 

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

ประชาชนได๎รับ 
ประโยชน๑จาก
ระบบ
สาธารณูปโภค
ท่ีได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

36 โครงการขุดคูระบายนํ้า 
ซอยเขาหมีซอย 4 ตั้งแตํ
ต๎นซอย จนถึงทํอ 
ลอดเหล่ียม (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บกัก
นํ้าไว๎ใช๎ตลอดปีและให๎
การระบายนํ้าท่ีตื้น
เขินไหลได๎สะดวก 

ขุดลอกคูระบายนํ้าซอยเขา
หมี 4 ตั้งแตํต๎นซอย จนถึง
ทํอลอดเหลี่ยม  
ระยะ 1000 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนราง
ระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีนํ้า
ใช๎ตลอดปีและ
นํ้าไหลได๎
สะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยศูนย๑วิจัย 
(เสนอโดยชุมชน 
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะ 100 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนทอํและ
รางระบายน้าํ
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยนวชน 
ตํอจากโครงการเดมิ 
(เสนอโดยชุมชน 
ห๎วยตะแคง) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะ 100 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนทํอและ
รางระบายน้าํ
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยต๎นไทร 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 

เพื่อปูองกันนํ้า 
ทํวมขังและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาด 0.30 เมตร 
ระยะทาง 90 เมตร 
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนทํอและ
รางระบายน้าํ
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อปูองกันนํ้า 
ทํวมขังและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

วางทํอ ค.ส.ล.จํานวน  
2 จุด (ขนาด 60X6 ทํอน) 
พร๎อมลงลูกรัง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
ตากฟูา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนทํอและ
รางระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลไดส๎ะดวก
ไมํทํวมขงัถนน
และบ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

41 โครงการทํารั้วแนวเขต
ล๎อมท่ีสาธารณะ  
ซอยต๎นไทร 

เพื่อเป็นแนวเขต
ปูองกันการรุกล้ํา
ของประชาชนในเขต
พื้นที่สาธารณะ 

ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน  1 แหํง มีแนวเขตปูองกัน
การรุกล้าํของ
ประชาชนในเขต
พื้นที่สาธารณะ 

กองชําง 

42 โครงการกํอสร๎าง
ปรับปรุงรางระบาย
น้ําหน๎าอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนนภา
เขตพัฒนาฯ (เสนอโดย
ชุมชนนภาเขตพัฒนา) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนทํอและ
รางระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลไดส๎ะดวก
ไมํทํวมขังถนน
และบ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชน
เกษตรชัย (เสนอโดย
ชุมชนเกษตรชัย 1 และ 
เกษตรชัย 2) 

เพื่อรองรับประชาชน
ท่ีมาทํากิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชน
เกษตรชัยจํานวน 1 หลัง 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
มาใช๎บริการ 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
ทํากิจกรรม
ตํางๆรํวมกัน 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้าํ  
ซอยโค๎งพัฒนา 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
ระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไม ํ
ทํวมขังถนน
และบ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.บรเิวณ
ซอยบ๎านเขาหมี 2  
ทั้งซอย  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเขาหมี)  
 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวม
ขังและประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการสัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาดปากราง  
กว๎าง 0.30 เมตร  
ยาว 300 เมตร กํอสร๎าง
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลได๎
สะดวกไมํทํวม
ขังถนนและ
บ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๘๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เติบโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงตํอเติม
อาคารอเนกประสงค๑
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
บ๎านเศรษฐกิจ) 

 

เพื่อรองรับประชาชน
ท่ีมาทํากิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารได๎อยําง
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ ประกอบด๎วย 
1. ปูกระเบื้องภายในอาคาร 
2. ทาสีรอบอาคาร 
3. ตํอเติมด๎านหลังอาคาร
พร๎อมมุงหลังคา  
4. คําใช๎จํายอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ ๘0 
ของประชาชน
มาใช๎บริการ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การทํากิจกรรม
ตํางๆรํวมกัน 

กองชําง 

47 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ริมห๎วยฝายน้ําล๎น 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน๑
ริมห๎วยฝายนํ้าล๎น
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ
ให๎เป็นสถานท่ีพักผํอน
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 



 หน๎าที ่๘๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๘๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล.บริเวณ
หน๎าบ๎านนายบุญลือ 
เคารพ เชื่อมกับบ๎านปูา
ละเมียด (เสนอโดยชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายนํ้าพร๎อม
ฝา ค.ส.ล. ขนาดปากราง
กว๎าง 0.30  เมตร  
ยาว 42.50 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลตากฟูา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

นํ้าไหลได๎สะดวก 
ไมํทํวมขังถนนและ
บ๎านเรือนราษฎร 

กองชําง 

49 โครงการวางทํอระบายนํ้า
พร๎อมบํอพัก บริเวณ
ซอยนวชน ผํานบ๎าน  
ผอ.ประดิษฐ๑ ถึงลําห๎วย 
(ตํอจากโครงการเดิม)  
(เสนอโดยชุมชนห๎วย
ตะแคง) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

วางทํอระบายนํ้า พร๎อม 
บํอพัก ระยะทาง 100 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลตากฟูา 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนทํอ
และราง
ระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

นํ้าไหลได๎สะดวก 
ไมํทํวมขังถนนและ
บ๎านเรือนราษฎร 

กองชําง 

50 โครงการจัดซ้ือโคมไฟฟูา 
สํองสวําง/โคมไฟฟูา
สาธารณะ ในบริเวณ
เทศบาลตําบลตากฟูา 

เพื่อติดตั้งหรือซํอมบํารุง 
โคมไฟฟูาสํองสวําง/โคม
ไฟฟูาสาธารณะ ใน
บริเวณที่ไฟสํองสวํางยัง
ไมํท่ัวถึง หรือที่ติดตั้งไว๎
แล๎วชํารุดเสียหาย 

เพื่อดําเนินการจัดซ้ือโคมไฟฟาู
สํองสวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ 
ปีงบประมาณละ 20 ชุด  
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

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

มีไฟแสงสวํางเพียงพอ
ให๎ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
ได๎ 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการวางทํอระบาย
น้ําบริเวณบ๎านนาย 
เอกศักดิ ์ถึงบ๎าน 
นายเชาว๑ ดาวเล็ก 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน 
เขาหมี) 

เพื่อปูองกันนํ้า 
ทํวมขังและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

วางทํอระบายน้ํา  
ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง 
0.30 เมตร ยาว 316 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนทํอและ
รางระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลไดส๎ะดวก
ไมํทํวมขังถนน
และบ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

52 โครงการปรับปรุงซํอม
ไฟสํองสวํางบรเิวณ
สนามกีฬาหน๎าอําเภอ
ตากฟูา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
สถานท่ีออกกําลังกาย
ได๎อยํางปลอดภัย 

ปรับปรุงซํอมไฟสํองสวําง
สนามกีฬาบริเวณหน๎า
อําเภอตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 100 
ของประชาชน
ท่ีมาออกกําลัง
กายได๎รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายได๎
อยํางปลอดภัย 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎าง 
รางระบายน้าํ บริเวณ 
ซอยต๎นไทร 1 ม.1  
ต.ตากฟูา (เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง
และประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ขนาดปากราง 0.30 
เมตร ยาว 43 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนทํอและ
รางระบายนํ้า
เพิ่มขึ้น 
 

นํ้าไหลได๎สะดวก
ไมํทํวมขังถนน
และบ๎านเรือน
ราษฎร 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 โครงการจดัซื้อชุดโคมไฟฟูา 
(พลังงานแสงอาทิตย๑) 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย๑ใน
บริเวณทีไ่ฟสํองสวํางยัง
ไมํทั่วถึง 
2.เพื่อลดการใช๎พลังงาน
ไฟฟูาในหนํวยงาน
ภาครัฐ และ ลดภาระ
คําใช๎จํายด๎านพลังงาน
ของเทศบาลตากฟูา 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อชุด 
โคมไฟ (พลังงานแสงอาทิตย๑) 
จํานวน 5 ชุด ตามแบบแปลน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

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

1. มีไฟแสงสวําง
เพียงพอให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ในการสัญจรในเวลา
กลางคืนได๎ 
2. สามารถลดการใช๎
พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลดภาระ
คําใช๎จํายด๎าน 
พลังงานของเทศบาล
ตําบลตากฟูาได๎ 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 

 

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
จัดจ๎างทีป่รึกษาในการ
จัดทําแผนดาํเนินโครงการ 
การให๎คําปรึกษาด๎านการ
อนุรักษ๑พลังงานในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐเทศบาลตําบล 
ตากฟูา  

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 การสํารวจระบบ
สาธารณูปโภค  
ด๎านไฟฟูา
สาธารณะ
ครอบคลุมท้ัง
พื้นท่ีภายในเขต
เทศบาล ร๎อยละ 
100 ของพื้นท่ี 

เทศบาลตาํบล 
ตากฟูามีแผน
ดําเนินโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎พลังงาน
หนํวยงานภาครัฐ
และรายงานการ
ติดตามประเมินผล
ความก๎าวหน๎าของ
โครงการฯ 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํจะ
ไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 

 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช๎
พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ - เทศบาลตําบล
ตากฟูา 
(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
พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลดคําใช๎จําย
ด๎านพลังงานของเทศบาล
ตําบลตากฟาู 
2.เป็นการสํงเสรมิ
สนับสนุนให๎หนํวยงานของ
รัฐสร๎างเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่
ประชาชนสามารถเขา๎ถึง
ได๎งําย 
3.เป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการ
สํงเสริมการอนุรักษ๑
พลังงานและการใช๎
พลังงานทดแทนและ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามแผนอนุรักษ๑พลังงาน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ํา บริเวณซอย
บ๎านเขาหมี (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 
 

เพื่อปูองกันนํ้า 
ทํวมขังและ
ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
ขนาดปากราง  
กว๎าง 0.30 เมตร  
ยาว 300 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตาํบล
ตากฟูา 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จํานวนทํอและ
รางระบายน้าํ
เพิ่มขึ้น 

น้ําไหลไดส๎ะดวก
ไมํทํวมขังถนน
และบ๎านเรือน 
ราษฎร 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎างโครง
หลังคาเหล็กเมทลัชีส 
บริเวณลานดา๎นหน๎า 
อาคารอเนกประสงค๑
ชุมชนพัฒนา 
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา) 
 

เพื่อรองรับประชาชน
ท่ีมาทํากิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารและ
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
อาคารได๎อยํางสะดวก
และปลอดภัย 

กํอสร๎างโครงหลังคาเหล็ก
เมทัลชีส บริเวณลาน
ด๎านหน๎า อาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชน
พัฒนา ตามแบบแปลน 
และรายละเอียดของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชน
ถนนโค๎งพัฒนา 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 
 

เพื่อรองรับประชาชน
ท่ีมาทํากิจกรรมตํางๆ
ภายในอาคารและ
บริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
อาคารได๎อยํางสะดวก
และปลอดภัย 

กํอสร๎างตํอเติมโครงหลังคา
เหล็กเมทัลชีสออกไปตามแนว
อาคารด๎านหลังตามแนว
เทํากับอาคารคลุมบริเวณจุด
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

60 โครงการปรับปรุงแนว
เสาไฟฟูาบริเวณชุมชน
นภาเขตพัฒนา 
(เสนอโดยชุมชนนภาเขต
พัฒนา) 
 

เพื่อให๎เกิดความ
สวยงามและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของแนว
เสาไฟฟูา เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงแนวเสาไฟฟูา
บริเวณชุมชนนภาเขตพัฒนา 
(ตามแบบของการไฟฟูาฯ 
อําเภอตากฟูา) 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ  

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑จากระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 โครงการขยายเขตและ
ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายในชุมชนภายในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
(เสนอโดยชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา) 
 

เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตและหรือซํอมบาํรุง
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ทุกชุมชน จํานวน 8 ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบล 
ตากฟูา ด๎วยการซํอมเปลี่ยน
อุปกรณ๑ที่ชํารุด และขยายเขต
เพิ่มเติมบางจุดที่เสียงไปไมํ
ทั่วถึง ฯลฯ ดําเนินการปีละ 1 
ครั้งหรือตามความจําเปน็เรํงดํวน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของประชาชน
ได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 

ร๎อยละ 80 ของ 
ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูลขําว 
สารของเทศบาล 

กองการศึกษา
กองชําง 

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

เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูล
ขําวสารและการ
ประชาสัมพันธ๑
อยํางทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

63 โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสายซอยหลังโรงเรียน
อนุบาลและซอยสํานักงาน
เทศบาลตากฟูา  
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)   

เพื่อประชาสมัพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ร๎อยละ 70 ของ 
ประชาชนใน 
ชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 
 

โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสายภายในซอย 
โค๎งพัฒนา ซอย 4  
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา)  

เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูล
ขําวสารและการ
ประชาสัมพันธ๑
อยํางทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

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

เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนได๎รับ 
ประโยชน๑ 

ประชาชนได๎รับ 
ทราบข๎อมูล
ขําวสารและการ
ประชาสัมพันธ๑
อยํางทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

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

เพื่อเป็นสถานท่ีการ
ดําเนินงานของศูนย๑
เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง และสถานท่ี
จําหนํายผลิตภัณฑ๑
จากศูนย๑เรียนรู๎ฯ 

กํอสร๎างอาคารศูนย๑เรยีนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สถานท่ีจําหนํายผลติภณัฑ๑
จากศูนย๑เรยีนรู๎ฯชุมชน
เกษตรชัย 1 และ 
เกษตรชัย 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหํง มีอาคารศูนย๑
เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง และ 
สถานท่ีจําหนําย  
ผลิตภัณฑ๑จาก
ศูนย๑เรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 โครงการปรับปรุงเสียง 
ตามสายภายในชุมชน 
บ๎านเขาหมี  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเขาหมี) 
 

เพื่อประชาสัมพันธ๑
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลให๎ประชาชน
ได๎รับทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
ชุมชนบ๎านเขาหม ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 
ของประชาชน
ได๎รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 

ประชาชนไดร๎ับข๎อมูล
ขําวสารและการ
ประชาสมัพันธ๑อยําง
ทั่วถึง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,  

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

68 โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ซอยหลัง
โรงพยาบาลตากฟูา
(เสนอโดยชุมชนพัฒนา)  

เพื่อประชาสัมพันธ๑ 
ข๎อมูลขําวสารของ 
เทศบาลให๎ประชาชน 
ได๎รับทราบ 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนได๎รับ
ประโยชน๑ 

ประชาชนไดร๎ับทราบ
ข๎อมูลขําวสารและการ
ประชาสมัพันธ๑อยําง
ทั่วถึง 

งานพัฒนา
ชุมชน, 

สํานักปลดัฯ 
กองชําง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๙๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๙๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 โครงการกํอสร๎างลาน  
ค.ส.ล.พร๎อมตดิตั้งไฟฟูา
สาธารณะบริเวณข๎าง
สระน้ําด๎านหลัง 
สํานักงานเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

เพื่อให๎มีสถานท่ี
สําหรับให๎ประชาชน
ได๎ทํากิจกรรมตํางๆ 
ได๎อยํางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างลาน ค.ส.ล.พร๎อม 
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา  

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

ประชาชนม ี
สุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 
กองชําง 

70 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬา(ระดับจังหวดั
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด) 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมและบํารุง 
รักษาสนามกีฬาให๎
ได๎มาตรฐาน และ
ประชาชนท่ีมาออก
กําลังกายได๎รับความ
ปลอดภัย 

สําหรับเป็นคําปรับปรุง
ซํอมแซมและบํารุงรักษา
สนามกีฬา(ขนาดกลาง) 
สนามละ 930,000  บาท 
ตํอป ีและคําใช๎จํายอื่นท่ี
เกี่ยวข๎องตามหนังสือสั่งการ
กําหนด  

930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 1. จํานวน   
1 แหํง 
2.จํานวน
งบประมาณที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

มีสนามกีฬา
กลางท่ีปลอดภยั  
ได๎มาตรฐาน 
และสามารถ
ให๎บริการ
ประชาชนในการ
ออกกําลังกายได๎
ทุกระดับ 

กองการศึกษา 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุง 
ไฟสํองสวําง สนามกีฬา  
หน๎าอําเภอตากฟูา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีสถานท่ีออกกําลัง
กายและปลอดภัย 

ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 100 ของ
ประชาชนท่ีมาออก
กําลังกายได๎รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
ที่แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
กองชําง 

72 โครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟูาและไฟสปอร๑ตไลท๑ 
(สนามฟุตบอล) บริเวณ
สนามกีฬา เทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนไดม๎ีสถานท่ี
ออกกําลังกายที่
ทันสมัย มีความ
ปลอดภัย และได๎
มาตรฐาน 

เป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง 
ระบบไฟฟูา ประกอบด๎วย 
- เสาไฟฟูา ค.ส.ล. ขนาดสูง
ไมํน๎อยกวํา 12 เมตร 
จํานวน 4 ต๎น และโคมไฟ
สปอร๑ตไลท๑ จํานวน 4 โคม 
- มีไฟสปอร๑ตไลท๑ ไมํน๎อย
กวํา 12 ดวง/โคม ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหํง เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
สถานท่ีออก
กําลังกายท่ี
ทันสมัย มีความ
ปลอดภัย และ
ได๎มาตรฐาน  

กอง
การศึกษา 
กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการขุดลอกลําห๎วย 
บริเวณชุมชนพัฒนาถึง 
ฝายน้ําล๎น (เสนอโดย 
ชุมชนห๎วยตะแคง) 
 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้าไว๎ใช๎ตลอดปี
และให๎การระบาย
น้ําท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกลําห๎วยตะแคง 
พร๎อมกํอสร๎างฝาย  
เริ่มตั้งแตํชุมชนพัฒนาถึง
ฝายผู๎ใหญํบ๎านเสนาะ  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

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

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดปีและ
น้ําไหลไดส๎ะดวก 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎าง
ถนนราดยางเคพซลี
เชื่อมปากซอยบ๎าน 
เขาหม ี2 และซอยบ๎าน 
เขาหมี 3 (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
100 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

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

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

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

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กว๎าง 4  เมตร ยาว 290 
เมตรหรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. 
ไมํน๎อยกวํา 1,160 ตาราง 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

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

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

พื้นที ่ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 
140 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

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

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

77 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  
กํอสร๎างตามแบบแปลน
ของเทศบาล 

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

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการขุดลอกสระน้ํา
เกษตรชัยบรเิวณหลัง
หมูํบ๎านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา 
 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บกัก
น้ําไว๎ใช๎ตลอดปีและให๎
การระบายน้ําที่ตื้นเขิน
ไหลไดส๎ะดวก 

ขุดลอกสระนํ้าเกษตรชัย
บริเวณหมูํบ๎านมั่นคงหมูํบ๎าน
เกษตรชัยปากกว๎างเฉลี่ย 
14 เมตร ยาว 26 เมตร  
ลึก 4 เมตร หรือขุดดินไมํ
น๎อยกวํา 1,000 ลูกบาศก๑
เมตร 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร๎อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ําท่ีกักเก็บได ๎

ประชาชนมีน้ําใช๎
ตลอดปีและน้ํา
ไหลไดส๎ะดวก 

กองชําง 

79 โครงการขุดลอกหน๎า
ฝายชุมชนเศรษฐกจิ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 
 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บกัก
น้ําไว๎ใช๎ตลอดปีและให๎
การระบายน้ําที่ตื้นเขิน
ไหลไดส๎ะดวก 

ขุดลอกคลองหน๎าฝาย 
ชุมชนเศรษฐกิจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ําท่ีกักเก็บได ๎

ประชาชนมีน้ําใช๎
ตลอดปีและน้ํา
ไหลไดส๎ะดวก 

กองชําง 

80 โครงการขุดลอกคลอง
หน๎าฝาย บริเวณอาคาร
เอนกประสงค๑ชุมชนเขา
หมี (เสนอโดยชุมชนเขาหมี)  

เพื่อเป็นแหลํงเก็บกักนํ้า
ไว๎ใช๎ตลอดปีและให๎การ
ระบายนํ้าท่ีตื้นเขินไหล 
ได๎สะดวก 

ขุดลอกคลองหน๎าฝาย
บริเวณอาคารอเนกประสงค๑
ชุมชนเขาหมี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 10 
ของปริมาณ
น้ําท่ีกักเก็บได ๎

ประชาชนมีน้ําใช๎
ตลอดปีและน้ํา
ไหลไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการปรับปรุง 
ไหลํทางทั้ง 2 ข๎าง  
ซอยเศรษฐกิจบน  
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

ปรับปรุงไหลํทาง ซอยเศรษฐกิจบน 
กว๎าง 1.45 เมตร  
ยาว 393 เมตร ท้ัง 2 ฝั่ง หรือ
พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 1,140 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 จํานวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างถนน
ลูกรัง บริเวณถนนชาย
ห๎วยตากฟูาหลัง
โรงพยาบาลถึงบ๎าน 
นางอุบล (เสนอโดยชุมชน
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

กํอสร๎างถนนลูกรัง กว๎าง 4 
เมตร ยาว 245 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ 
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

83 โครงการกํอสร๎างไหลํทาง 
ค.ส.ล.ทางเข๎าโรงฆําสัตว๑
บริเวณบ๎านนางเสาวรส  
หงสะ (เสนอโดยชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ) 
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

กํอสร๎างไหลํทาง กว๎าง 2.50 
เมตร ยาว 40 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 80 ตาราง
เมตร หนา 0.10 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 จํานวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ 
ปลอดภัยในการ
คมนาคมขนสํง 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน ค.ส.ล. 
ซอยเขาหมี 4 ม.๓  
ต.สุขสาํราญ (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

ปรับปรุงซํอมแซมถนน  
ซอยเขาหมี 4 ม.๓  
ต.สุขสําราญ 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) 

จํานวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.บริเวณซอยบ๎าน 
นายแก๎ว เนตรสุวรรณ  
ม.๓ ต. สุขสําราญ 
(ตํอจากโครงการเดิมเสนอ
โดยชุมชนบ๎านเขาหมี) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสํง
สินค๎า 

กํอสร๎าง ค.ส.ล. กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 60 เมตร หรือพื้นท่ี  
ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 360 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
ตากฟูา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง  

86 โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.เรียบริมห๎วยตากฟูา
ท้ัง 2 ข๎าง ตั้งแตํศาลเจ๎า
พํอดาบทองถึงฝายชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ  (เสนอโดย
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและขนสํง
สินค๎า 

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

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 



 หน๎าที ่๑๐๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนาํอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการกํอสร๎างถนน 
ค.ส.ล.ปากทางเข๎า
หมูํบ๎านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา (เสนอโดยชุมชน
เกษตรชัย 1 และเกษตรชัย 2)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความสะดวก
ในการเดินทางและ
ขนสํง 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 7.50 
เมตร ยาว 34 เมตร หรือ พื้นท่ี 
ค.ส.ล. ไมํน๎อยกวํา 255 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลตากฟูา 

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

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

88 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 เมตร
หรือพื้นท่ี ค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 
760 ตารางเมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนของ
เทศบาล 

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

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

89 โครงการกํอสร๎างถนน    
ค.ส.ล. บริเวณกลุมํบ๎าน
อาจารย๑สําราญ  ศิริทอง
สิงห๑ชัย ม.3 ต.ตากฟูา 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา)  

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

กํอสร๎างถนน ค.ส.ล. กว๎าง 
 4 เมตร  ยาว 200 เมตร หรือ
พื้นท่ีค.ส.ล.ไมํน๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบแปลนของเทศบาล 

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

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

90 โครงการขุดลอกสระ 
เก็บน้ํา บริเวณหลัง
สํานักงานเทศบาลตําบล
ตากฟูา  
 

เพื่อเพ่ิมปริมาณ
แหลํงกักเก็บนํ้าไว๎ใช๎
ตลอดป ีกรณีบํอ
บาดาล หรือปริมาณ
น้ําใต๎ดินลดลง 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา บริเวณ
หลังสํานักงานเทศบาล
ตําบลตากฟูา พื้นที่ขุดลอก
ไมํน๎อยกวํา ๑๑,๐๐๐ 
ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 
จากเดิม ๒ เมตร หรือดิน
ขุดไมํน๎อยกวํา 24,0๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
แหลํงกัก
เก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ตลอดป ี

กองชําง 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการเปลี่ยนทํอเมน
ประปา เป็นขนาด 2 นิ้ว 
บริเวณซอยถนนโค๎ง
พัฒนา ซอย 6 (เสนอ
โดยชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

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 
ของประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

92 โครงการขยายเขต
ประปา ซอยบ๎าน  
สท.ภูริทตั (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎น้ําประปาใน 
การอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

ขยายเขตประปา  
ทํอเมน ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 100 เมตร 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร๎อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

93 โครงการขยายเขต
ประปาซอยถนนโค๎ง
พัฒนา ซอย 4 ฝั่งขวา 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ใช๎น้ําประปาใน 
การอุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

ขยายเขตประปา  
ทํอเมน ขนาด 2 นิ้ว  
ยาว 230 เมตร 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร๎อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๐๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๐๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 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 
ของประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา 
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการประปา 
กองชําง 

95 โครงการน้ําประปาดื่มได๎
บริเวณโรงผลิตประปา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

เพื่อประชาชนไดม๎ี
น้ําดื่มที่สะอาดถูก
สุขลักษณะและ
ประหยดัคําใช๎จําย 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําเพื่อ
ผลิตน้าํประปาดื่มได๎
บริเวณโรงผลิต
น้ําประปาเทศบาลตําบล
ตากฟูา 
 

1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 ร๎อยละ 90 
ของประชาชนมี
นํ้าประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกและ
มีนํ้าประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองการประปา 
กองชําง 

96 โครงการขยายเขต
ประปา บริเวณซอยโค๎ง
พัฒนา ซอย 4 ฝั่งซ๎าย 
(เสนอโดยชุมชนถนนโค๎ง
พัฒนา) 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ําประปาอุปโภค 
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา  
ทํอเมน ขนาด 2 นิ้ว 
ระยะทาง 350 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 90 
ของประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และมีน้ําประปา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองการประปา 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยัง่ยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อให๎ประชาชน 
มีน้ําประปาอุปโภค 
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา  
ทํอเมน ขนาด 2 นิ้ว  
รวมระยะทาง 382 เมตร 
ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 ร๎อยละ 90  
ของประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวก
และมีน้ําประปา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

98 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาชุมชน 
ห๎วยตะแคง 
 

เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซม หอถังเก็บ
น้ําทรงแชมเปญ  
ที่ประปาชุมชนห๎วย
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 จํานวนแหลํงน้ํา
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยั่งยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่

รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาชุมชน 
เกษตรชัย ๑ 
 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม หอ
ถังเก็บนํ้าทรงแชมเปญ ท่ี
ประปาชุมชนเกษตรชัย ๑ 
เนื่องจากถังน้ําเกิดการ
ชํารุด ผุกรํอน ตัวถังเป็น
สนิม มีตะไครํน้ําเกาะ
เนื่องจากใช๎งานมานาน 

จ๎างเหมาติดตั้งถังเก็บนํ้า
ทรงแชมเปญ ท่ีประปา
ชุมชนเกษตรชัย ๑  
ขนาด ๒๐ ลูกบาศก๑เมตร 
สูง ๒๐ เมตร 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนแหลํงน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

100 โครงการปรับปรุง 
ทํอเมนสํงน้ําบริเวณ
ตลาดเกษตรชัย 

เพื่อพัฒนาระบบ
น้ําประปาให๎มคีุณภาพ
และเพียงพอตํอความ
ต๎องการ 

ปรับปรุงทํอเมนสํงนํ้า
บริเวณตลาดเกษตรชัย
ตามแบบแปลน และ
รายละเอียดของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนแหลํงน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีนํ้า
อุปโภคบริโภค
อยํางเพียงพอ 

กองการ 
ประปา 
กองชําง 

รวม 48,818,500 48,878,500 48,878,500 48,878,500 48,878,500    

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ดา๎นการสรา๎งความสามารถในการแขํงขนั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  2 ไทยเปน็จดุหมายของการทอํงเทีย่วทีเ่นน๎คณุภาพและความยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 8 สงํเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่อํเนือ่ง ครอบคลมุและยัง่ยนื การจา๎งงานเตม็ที ่มผีลิตภาพฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 3 สรา๎งการเตบิโตทางเศรษฐกจิดว๎ยแนวทางการทอํงเทีย่วเนน๎คณุภาพและความยัง่ยนื  
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่3 การสงํเสรมิการทอํงเทีย่ว 
2.ยทุธศาสตร๑ที ่2 การสงํเสรมิการทอํงเทีย่ว 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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 
ของประชาชน
เข๎ารํวมงาน 

มีนักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนในท๎องถิ่น
มีรายได๎จากการ
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 
ของประชาชน
เข๎ารํวมงาน 

มีนักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนในท๎องถิ่น
มีรายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ดา๎นการสรา๎งความสามารถในการแขํงขนั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  2 ไทยเปน็จดุหมายของการทอํงเทีย่วทีเ่นน๎คณุภาพและความยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 8 สงํเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่อํเนือ่ง ครอบคลมุและยัง่ยนื การจา๎งงานเตม็ที ่มผีลติภาพฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 3 สรา๎งการเตบิโตทางเศรษฐกจิดว๎ยแนวทางการทอํงเทีย่วเนน๎คณุภาพและความยัง่ยนื  
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่3 การสงํเสรมิการทอํงเทีย่ว 
2.ยทุธศาสตร๑ที ่2 การสงํเสรมิการทอํงเทีย่ว 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว  

“ตลาดน้ําริมห๎วย
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.มีนักทํองเที่ยว
เข๎ามาทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
๒.ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้นจาก
การออกร๎านขาย
สินค๎าและบริการ
ตํางๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

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

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
๓.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ สนับสนุนคําใช๎จํายการ 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

1.เพื่อให๎การจดั 
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 
2.สํงเสรมิ
พัฒนาการของ
นักเรียนทุกๆด๎าน 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆของศูนย๑พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

ร๎อยละ 90 
ของเด็กใน 
ศพด.ผํานเกณฑ๑
คุณภาพ 
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได ๎
อยํางมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 2 สนับสนุนคําใช๎จํายการ 
จัดกิจกรรม/โครงการ
ของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

1.เพื่อให๎การจดั 
การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและ
ตามหลักสูตร 
2.สํงเสรมิ
พัฒนาการของ
นักเรียนทุกๆด๎าน 

จัดโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆของโรงเรยีน 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

ร๎อยละ 90 
ของเด็กใน 
ศพด.ผําน
เกณฑ๑คณุภาพ 
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนได๎
เข๎าถึงระบบ
การศึกษาได ๎
อยํางมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 
(รายละเอยีดตาม
หนงัสอืกรมสงํเสรมิการ
ปกครองทอ๎งถิน่กาํหนด) 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชํวยเหลือ
นักเรียนในมีความ
พร๎อมในการศึกษา
เลําเรียน 

สําหรับเป็นคําใช๎จํายตาํงๆ 
ของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา ดังนี ้
1) คาํจดัการเรยีน 
การสอน  
2) คาํหนังสอืเรยีน  
3) คาํอปุกรณ๑การเรยีน  
4) คาํเครือ่งแบบนกัเรยีน 
5) คาํกจิกรรมพฒันา
คณุภาพผูเ๎รยีน 
6) คาํใชจ๎าํยอืน่ที่
เกีย่วข๎องตามหนงัสอืสัง่
การกาํหนด (เงนิอดุหนนุ) 

1,500,000 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนท่ี
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ที่กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณท่ี
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษา 
(รายละเอยีดตาม
หนงัสอืกรมสงํเสรมิการ
ปกครองทอ๎งถิน่กาํหนด) 

(ตํอ) 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
และชํวยเหลือ
นักเรียนในมีความ
พร๎อมในการศึกษา
เลําเรียน 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายตามกิจกรรม 
ดังนี้  
7) คาํใชจ๎าํยในการปรบัปรงุ
หลกัสตูรสถานศกึษา 
8) คาํใชจ๎าํยอนิเตอร๑เนต็
โรงเรยีนฯ 
8.1 ระบบ Asymmetric  
Digital Subscriber Line : 
ADSL  
8.2 ระบบ Wireless  
Fidelity : WiFi  
9) คาํใชจ๎าํยในการพฒันา/
ปรบัปรุงหอ๎งสมดุโรงเรยีน 
10) คาํใชจ๎าํยในการพฒันา
แหลงํเรยีนรูใ๎นโรงเรยีนฯ 
เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นคํา 
อาหารกลางวัน ดังนี ้
1) ศนูย๑พัฒนาเดก็เลก็ 
เทศบาล 
2) โรงเรยีนเทศบาลตาํบลตากฟูา  

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

1. ร๎อยละ 90 
ของนักเรียนท่ี
จบการศึกษามี
คุณภาพตาม
เกณฑ๑ที่กําหนด 
2. จํานวน
งบประมาณท่ี
ได๎รับการ
จัดสรร 

การจัดการศึกษา
เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น 

 กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ  

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อาหารเสริม (นม) 
รายละเอียดตามหนังสือ 
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก 
นักเรียนมสีุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนาการที่ด ี

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี ้
(๑) ศนูย๑พฒันาเดก็เลก็ 
เทศบาลฯ  
(2) โรงเรยีนเทศบาลตาํบล
ตากฟาู 
(3) โรงเรยีนวดัประชาสรรค๑  
(๔) โรงเรยีนอนบุาลตากฟาู  

850,000 
 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

850,000 
 
 

นักเรียนได๎
รับประทานอาหารที่
มีคุณภาพ 

นักเรียนมสีุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑
แข็งแรงตามวัย 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาภาษาอังกฤษ 
สําหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนได๎เรียนรู๎
ภาษาอังกฤษ  

นักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
ได๎เรียนรูภ๎าษาอังกฤษ 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวน 2 ครั้ง/ปี 
และชํวงปิดภาคเรียน 

นักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา
สามารถนําความรู๎
ท่ีได๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

6 โครงการนักธรรมน๎อย 
 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง
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 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการหนูน๎อย 
เวียนเทียน 

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 

8 โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎
กฎจราจร 
 

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 

9 โครงการหนูน๎อยรัก
ประชาธิปไตย 

เพื่อปลูกฝังให๎
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 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๑๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๑๙ 

 รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
 

เพื่อให๎บุคลากรมีความ
พร๎อมเมื่อเกดิเหตุ
ฉุกเฉิน และมีความรู๎
ในการใช๎เครื่องมือ
ตํางๆ 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 

11 โครงการอบรม
คอมพิวเตอร๑สําหรับ
นักเรียน 
 

เพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
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 

12 โครงการจดัแขํงขันกีฬา
ภายในโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อให๎นักเรียนเกดิ
ความรักความสามคัค ี
กล๎าแสดงออก และ 
มีสุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนเกิด
ความรักความ
สามัคคี กล๎า
แสดงออก และ
มีสุขภาพ
รํางกายท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการธนาคารขยะ 
 

เพื่อให๎นักเรียนรู๎คณุ
คําของเศษวัสดุ
เหลือใช๎และการ
ประหยดั 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูารู๎จัก
ประโยชน๑ของเศษวัสดุ
เหลือใช๎และการประหยัด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน 1 ครั้ง/ป ี นักเรียนรูจ๎ัก
ประหยดัและ
นักเรียนเห็น
คุณคําของเศษ
วัสดุเหลือใช๎ 

กอง
การศึกษา

และ 
โรงเรียนฯ 

14 โครงการสํงเสริมการเลํน
กีฬาสําหรับโรงเรียน
อนุบาลตากฟูา  
(เงนิอดุหนนุ)  
 

๑.เพื่อให๎นักเรยีน
ได๎รับสื่อ อุปกรณ๑
และการบริการด๎าน
การเรยีนรู๎อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

นักเรียนมสีุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร๎อยละ 9๙ ของ
นักเรียนมสีุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑
แข็งแรง ใช๎เวลา
วํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

นักเรียนมี
สุขภาพรํางกาย
สมบูรณ๑แข็งแรง 
ใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑  

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๑ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 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
นักเรียนท่ี
ได๎รับความรู๎
ด๎านการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น
อนุบาลมี
พัฒนาการด๎าน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
มากขึ้นและ
กล๎าแสดงออก 

กอง
การศึกษา 

รวม 2,810,000 2,810,000 2,810,000 2,810,000 2,810,000       

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชีวติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๑ แผนงาน  การศกึษา (งานระดบักอํนวยัเรยีนและประถมศกึษา) 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 อาหารกลางวัน 
(ตามหนังสือกรมสํงเสรมิ 
การปกครองท๎องถิ่น) 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก 
นักเรียนมสีุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง
และมีวิวัฒนาการที่ด ี

จัดสรรงบประมาณเป็น 
คาํอาหารกลางวนั ดังนี ้
๑) โรงเรยีนอนบุาล ตากฟาู 
 
2) โรงเรยีนวดัประชาสรรค๑ 

 
 

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
รํางกาย
สมบูรณ๑
แข็งแรงตามวัย 

กอง
การศึกษา 

และ 
โรงเรียนที่
ได๎รับการ
จัดสรร 

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

๓.๑ แผนงาน การศกึษา (งานศกึษาไมกําํหนดระดบั) 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ

จะไดร๎บั 
หนวํยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 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 

โรงเรียนศรีนภเขต
วิทยามีงบประมาณ
ในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค๑ 

กองการศึกษา 
และ 

ร.ร.ศรีนภเขต 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๑ แผนงาน การศกึษา (งานศึกษาไมกําํหนดระดบั) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการคณุธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ “เยาวชน 
ทําดี 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 

นักเรียนสามารถนํา
ความรู๎มาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ 

กองการศึกษา 
และรร. 
อนุบาลตากฟูา 

19 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 

นักเรียนสามารถนํา
ความรู๎มาใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ 

กองการศึกษา
และรร.วัด
ประชาสรรค๑ 

20 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 

เด็กและเยาวชนรู๎
หน๎าท่ีรักชาติ 
ศาสนาและสถาบัน
และกล๎าแสดงออก 

กองการศึกษา
และรร. 
อนุบาลตากฟูา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๑ แผนงาน การศกึษา (งานศึกษาไมกําํหนดระดบั) 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการจดังานวันเด็ก
แหํงชาติ (โรงเรียนวัด
ประชาสรรค๑) 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนได๎รํวม
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน๑และ
แสดงออกในทางที่
ถูกต๎อง 

จัดกิจกรรม  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชน  
ที่ได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนรู๎
หน๎าท่ีรักชาติ 
ศาสนาและ
สถาบันและกล๎า
แสดงออก 

กองการศึกษา
และรร.วัด
ประชาสรรค๑ 

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

รวมทัง้สิน้ 4,370,000 4,370,000 4,370,000 4,370,000 4,370,000       

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๒ แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ๎าและสุนัขจรจัด  
 

เพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกันโรค
ให๎แกํสุนัขและแมวที่
ได๎รับวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

ทําการฉีดวัคซีนปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ๎าในสุนัข 
และแมวในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล
ได๎รับวัคซีน 
100% 

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลได๎รับ
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎าอยําง
ท่ัวถึง 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

2 โครงการอบรมและ 
ศึกษาดูงานแกนนํา 
สุขภาพในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

เพื่อเพ่ิมความรู๎และ 
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานให๎แก ํ
แกนนําสุขภาพในเขต
เทศบาล 

จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
แกนนําสุขภาพในเขต 
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
จํานวน 8 ชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 90 
ของแกนนํา
สุขภาพเข๎ารํวม
โครงการ 

แกนนํา มีความรู๎
ความเข๎าใจและ 
สามารถ
ดําเนินงาน 
เฝูาระวังทาง
สุขภาพในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

3 โครงการฝึกอบรม
อาหารปลอดภัยและ
อาหารสะอาดรสชาติ
อรํอย 

เพื่อพัฒนาและแนะนํา
วิธีการให๎ร๎านอาหาร
รู๎จักการปฏิบัติที่ถูก
สุขลักษณะได๎
มาตรฐาน 

- ออกตรวจร๎านจําหนําย 
อาหารในเขตเทศบาล 
- จัดซื้อนํ้ายาทดสอบ และ 
อบรมแนะนําร๎าน/ 
แผงจําหนํายอาหาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 90 
ของผู๎ประกอบ 
การไดเ๎ข๎ารํวม 

สร๎างจิตสํานึกให๎ 
ผู๎ประกอบการ
รักษามาตรฐาน
ตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๒ แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อดําเนินการฉดี
วัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 

ทําการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าให๎แกสํุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟูา  
จํานวน 8 ชุมชน 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลฯ 
ได๎รับการฉีดวัคซีน 
100 % 

ประชาชนและ
สัตว๑ในพื้นที่ม ี
ความปลอดภัย
จากโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 

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 อัตราการปุวย 
จากโรคติดตํอ
ลดลง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได๎ลด
ความเสีย่งจาก
การปุวยด๎วย
โรคตดิตํอ 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๒ แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสํารวจข๎อมลู
จํานวนสัตว๑และขึ้น
ทะเบียนสตัว๑ตาม
โครงการสัตว๑ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ๎าฯ 

เพื่อสํารวจข๎อมลูจํานวน
สัตว๑และขึ้นทะเบียน
สัตว๑ตามโครงการสตัว๑
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา๎ฯ 

ทําการสํารวจข๎อมูลจาํนวน
สัตว๑ และขึ้นทะเบียนสัตว๑ฯ 
ในเขตเทศบาลตําบลตากฟูา 
จํานวน 2 ครั้งตํอป ี

4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาล 
ได๎รับการขึ้น
ทะเบียนสัตว๑ฯ 
ท้ังหมด 100 % 

สามารถทราบจํานวน
สุนัข/แมวในเขต
เทศบาลฯ และ ได๎รับ
การขึ้นทะเบียน 

กอง
สาธารณสุข 

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

7 โครงการพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน 3 กลุํม
กิจกรรม คือ 
1) การพัฒนาศักยภาพ
ด๎านสาธารณสุข 
2) การแก๎ไขปัญหา 
สาธารณสุข 
3) การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต๎นใน ศสมช. 

อุดหนุนงบประมาณให ๎ 
8 ชุมชน ละ 7,500 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเข๎าถึง
การบริการ
สาธารณสขุ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาวะที่ดี 
และลดอัตราเสี่ยงตํอ
การเกิดโรคตํางๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๒ แผนงาน สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

 หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

หนวํยงาน
ขอรบัเงนิ
สนบัสนนุ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข 
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ชุมชนพัฒนา  
 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน  
และประชาชนทั่วไป ได๎
รับรู๎ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด ทําให๎สามารถลด
ปัญหาและการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนได ๎ตลอดจนใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑โดย
เข๎ารวํมกจิกรรม
สร๎างสรรค๑ในชุมชน 

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
ประชาชนท่ัวไป 
ในชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ได๎
รับรู๎ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน
พัฒนา 

9 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ชุมชนห๎วยตะแคง  
 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด ทํา
ให๎สามารถลดปัญหาและ
การแพรรํะบาดของยา
เสพ-ติดในชุมชนได๎
ตลอดจนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

กลุํมเยาวชน และประชาชน 
ท่ัวไป ท่ีมีอายุตั้งแตํ 6 ปี 
ขึ้นไป ในชุมชนห๎วยตะแคง 
จํานวน 30 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000  ร๎อยละ 80 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ได๎รับความรู๎
เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนท่ัวไป ได๎
รับรู๎ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน
ห๎วย

ตะแคง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๒๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๒๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๒ แผนงาน สาธารณสขุ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

 หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

หนวํยงาน
ขอรบัเงนิ
สนบัสนนุ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ชุมชนเกษตรชัย 2 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด ทํา
ให๎สามารถลดปัญหาและ
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
ประชาชนท่ัวไป 
ในชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนท่ัวไป
ได๎รับรู๎ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน

เกษตรชัย 
2 

11 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข 
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ชุมชนเกษตรชัย 1 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด ทํา
ให๎สามารถลดปัญหาและ
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 
ของกลุํม
เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 
ในชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนท่ัวไป
ได๎รับรู๎ถึงพิษภัยของ
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน

เกษตรชัย 
1 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๒ แผนงาน สาธารณสขุ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

 หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

หนวํยงาน
ขอรบัเงนิ
สนบัสนนุ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี  อุดหนุนชุมชน
บ๎านเขาหม ี

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด  
ทําให๎สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชนได ๎
ตลอดจนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
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
ประชาชนท่ัวไป 
ในชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไปได๎รับ
รู๎ถึงพิษภัยของ 
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชนบ๎าน

เขาหม ี

13 โครงการรณรงค๑และแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย๑เพื่อน
ใจวัยรุํนชุมชน/หมูํบา๎น) 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุนชุมชน
ถนนโค๎งพัฒนา 

เพื่อให๎กลุมํเยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ได๎รับรูถ๎ึง
พิษภัยของยาเสพติด  
ทําให๎สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชนได ๎
ตลอดจนใช๎เวลาวํางให๎
เกิดประโยชน๑โดยเข๎ารํวม
กิจกรรมสร๎างสรรค๑ใน
ชุมชน 

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
ประชาชนท่ัวไป 
ในชุมชนได๎รับ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

กลุํมเยาวชน และ 
ประชาชนทั่วไปได๎รับ
รู๎ถึงพิษภัยของ 
ยาเสพติด ทําให๎
สามารถลดปัญหา
และการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ชุมชนได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ 
สิ่งแวดล๎อม 

คณะ 
กรรมการ
ชุมชน

ถนนโค๎ง
พัฒนา 

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

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๓ แผนงาน สงัคมสงเคราะห๑ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห๑ผู ๎
ประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติทางสังคม 

เพื่อสงเคราะห๑ผู๎ประสบ 
ภัยตํางๆ ให๎สามารถ
ดํารงชีวิตได๎ตามปกติ
และพึ่งพอตนเองได๎ 

ผู๎ประสบภัยตํางๆ ในเขต 
เทศบาลตําบลตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 ของ
ประสบภัยได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎ประภัยตํางๆ  
สามารถดํารงชีวิต
ได๎ตามปกติและพึ่ง
พอตนเองได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการสงเคราะห๑ 
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อสงเคราะห๑เครื่อง 
อุปโภคบริโภคให๎
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาล 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
ชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาสใน
เขตเทศบาลตําบลตากฟูา  
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80  
ของผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎รับการ
สงเคราะห๑ 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูํท่ีดีสามารถ
ดํารงชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

3 โครงการซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยให๎กับประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อให๎ประชาชน
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ 
ผู๎พิการ หรือผู๎ยากจน
ในเขตเทศบาลฯ มีท่ี
อยูํอาศัย และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ซํอมแซม ปรับปรุงท่ีอยูํ
อาศัย สภาพการอยูํอาศัย
ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ 
ผู๎พิการ หรือผู๎ยากจนใน  
เขตเทศบาลตําบลตากฟูา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได๎รับ
การสงเคราะห๑มี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
90 % 

ประชาชนผู๎ด๎อย 
โอกาส ผู๎ยากไร๎  
ผู๎พิการ หรอื  
ผู๎ยากจนในเขต
เทศบาลฯ มีที่อยูํ
อาศัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

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

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๔ แผนงาน สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความรู๎ 
และสร๎างเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู๎ของสตรี 
 

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎
และการแสดงออก
ของสตรี 

อบรม/รณรงค๑ให๎ความรู๎แกํ
สตรีในเขตเทศบาลตําบล
ตากฟูา จํานวน 70 คน/ปี 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมการฝึก 
อบรม 

สตรีที่ผํานการฝึกอบรม
นําความรู๎ท่ีได๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎ 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการสํงเสริมศักยภาพ
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมความ 
เข๎มแข็งของสถาบัน 
ครอบครัว 

อบรม/รณรงค๑ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 70 คน/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํม 
เปูาหมายเข๎า 
รํวมโครงการ 

สถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาลมีความเข๎มแข็ง
มากขึ้น 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการครอบครัว
สัมพันธ๑ สร๎างภูมิค๎ุมกัน
เด็กและเยาวชน 

เพื่อให๎สมาชิกใน
ครอบครัวได๎ทํา 
กิจกรรมรํวมกัน 

อบรมประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน 50 คน/ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 80 
ของกลุํม 
เปูาหมายเข๎า 
รํวมโครงการ 

สมาชิกในครอบครัว 
ได๎ทํากิจกรรมรํวมกัน 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๔ แผนงาน สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการคํายทักษะชีวิต เพื่อสํงเสริมกิจกรรม 
ของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบล 

อบรมเด็กและเยาวชน 
จํานวน 70 คน/ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได๎
เรียนรู๎การใช๎ชีวิต 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
๕ โครงการสํงเสริมสภาเด็ก

และเยาวชน 
เพื่อสํงเสริมกิจกรรม 
ของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบล 

อบรมเด็กและเยาวชน 
จํานวน 70 คน 
อบรม 1 ครั้ง/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได๎ใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 
๖ 
 

โครงการสํงเสริมและ 
สนับสนุนกลุํมอาชีพ 
ในชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎กลุํม 
อาชีพมีความเข๎มแข็ง 
และพึ่งพาตนเองได๎ 

อบรมกลุํมอาชีพตํางๆ  
ตามชุมชนในเขตเทศบาล 

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

ประชาชนนําความรู๎
ไปประกอบอาชีพ
และมีรายได๎เพิ่มขึ้น 
 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

๗ โครงการสํงเสริม 
ครุภัณฑ๑ที่จําเป็นสําหรับ 
กลุํมอาชีพ 
 
 

เพื่อสํงเสริมให๎กลุํม 
อาชีพมีความเข๎มแข็ง 
และพึ่งพาตนเองได๎ 

สนับสนุนครุภัณฑ๑ที่จําเป็น 
ให๎กลุํมอาชีพตํางๆ  
ตามชุมชนในเขตเทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 ของ
ครุภัณฑ๑ที่จัดหา
ชํวยเพิ่มรายได๎
ให๎กับประชาชน 

กลุํมอาชีพมีเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการผลิต
ผลผลิตของชุมชนใน
การเพิ่มรายได ๎

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๔ แผนงาน สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๘ โครงการสํงเสริมการ 
เรียนรูต๎ามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความรูต๎าม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 70 คน  
อบรม 2 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการ 

ประชาชน
สามารถนําความรู๎
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

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 ประชาชนท่ีเข๎าไป
ศึกษาดูงานได๎นํา
องค๑ความรู๎ไป
ปรับใช๎เพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอ
ตนเองและ
สํวนรวมตํอไป 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

๑0 โครงการสํงเสริมและ 
พัฒนาความรู ๎
ด๎านการเกษตร 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรู๎ด๎าน
การเกษตรให๎กับ
เกษตรกรในเขต
เทศบาล 
 

อบรมและศึกษาดูงาน 
ของเกษตรในเขตเทศบาล 
จํานวน 30 คน  
อบรม 1 ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80 ของผู๎
เข๎ารับการอบรม
สามารถนําไปตํอ
ยอดในอาชีพของ
ตนได๎ 

เกษตรได๎รับ
ความรู๎ไป
ประกอบอาชีพ
และมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
๓.๔ แผนงาน สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑1 โครงการสํงเสริมศูนย๑ 
เรียนรูเ๎ศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนต๎นแบบ 

เพื่อสํงเสริมเรียนรู๎
ของชุมชนทางด๎าน
เกษตรอินทรีย๑  
เกษตรทฤษฎีใหมํ 
พลังงานทดแทนและ
การปศุสัตว๑ 

เกษตรกรในชุมชนเกษตรชัย 
1,2 เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง 
และผูบ๎ริหารท๎องถิ่นรวม 
25 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ
ได๎รับความรู๎
เพิ่มขึ้น 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
สามารถนําความรู๎ท่ี
ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎
ในครอบครัวและ
ชุมชน 

งานพัฒนา 
ชุมชน, 
สํานัก 

ปลัดเทศบาล 

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 

ประชาชนมีความ
เป็นอยูํดีขึ้นในแนว
ทางการดําเนิน
ชีวิตภายใต๎
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานพัฒนา 
ชุมชน,สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

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

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
และเกิดความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแขํงขันกีฬาส ี
ภายในเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

เพื่อสํงเสริมให๎
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงเกิด
ความสามัคคีและ
หํางไกล ยาเสพตดิ 

จัดการแขํงขันกีฬาสีภายใน
ชุมชน รวม ๘ ชุมชน 
จํานวน 1-5 ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
และเกิดความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแขํงขันกีฬา 
ประเพณีหนํวยงาน 
 

หนํวยงานใช๎เวลาวําง
หันมาเลํนกีฬาและ
สํงเสริมความสามัคคี
ระหวํางหนํวยงาน
ตํางๆ ในเขตอําเภอ
ตากฟูา 

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

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมการ
แขํงขันมีความ
พึงพอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
80% 

บุคลากรใน
หนํวยงานได๎ใช๎เวลา
วํางให๎เป็น
ประโยชน๑และเกิด
ความรัก ความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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 ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันมี
ความพึงพอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80% 

บุคลากรในหนํวยงาน 
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑และเกิด
ความรัก ความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแขํงขันกีฬา 
เทศบาลสัมพันธ๑ 

เพื่อให๎บุคลากรใน 
หนํวยงานใช๎เวลาวําง
หันมาเลํนกีฬาและ
สํงเสริมความสามัคคี
ระหวํางเทศบาลใน
เขตจังหวัดนครสวรรค๑ 

เข๎ารํวมแขํงขันกีฬา
ระหวํางเทศบาลในเขต
จังหวัดนครสวรรค๑ 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมการแขํงขันมี
ความพึงพอใจไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80% 

บุคลากรในหนํวยงาน 
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑และเกิด
ความรัก ความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจดัซื้ออุปกรณ๑กีฬา เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชน และชมรม
กีฬาในเขตเทศบาลได๎
มีอุปกรณ๑กีฬาไว๎ออก
กําลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาให๎
ชุมชน ๘ ชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 80 ของ 
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาสูํความ
เป็นเลิศทางดา๎นกีฬา 

เพื่อพัฒนาให๎เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
เป็นนักกีฬาอาชีพ 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ของ
เด็กและเยาวชนใน
เขตเข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง และได๎ใช๎
เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ 

กองการ
ศึกษา 

8 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมศูนย๑กีฬา
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

เพื่อเพิ่มทักษะความรู๎ 
และประสบการณ๑ให๎
กิจกรรมศูนย๑กีฬา
เทศบาล 

คณะกรรมการศูนย๑กีฬา 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 70 ของ
คณะกรรมการศูนย๑
กีฬาเทศบาลเข๎า
รํวมโครงการ 

คณะกรรมการ
ศูนย๑กีฬาเทศบาล
ได๎รับความรู๎และ
ประสบการณ๑
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หรือ 
เครื่องเลํนเด็ก  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเศรษฐกจิ) 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 
และเครื่องเลํนเด็กให๎ชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ ติดตั้งบริเวณ
ข๎างอาคารอเนกประสงค๑ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 70 ของ
ประชาชน ในชุมชน
มาออกกําลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย หรือ 
เครื่องเลํนเด็ก  
(เสนอโดยชุมชนพฒันา)   

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในเขตเทศบาล
มีอุปกรณ๑ในการ 
ออกกาํลังกาย 
อยํางเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 
ให๎ชุมชนพัฒนา ติดต้ัง
บริเวณข๎างอาคาร
อเนกประสงค๑ ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 70 ของ
ประชาชนในชุมชน
มาออกกําลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๓๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๓๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนในเขต
เทศบาลได๎ออกกําลัง
กายและมีอุปกรณ๑ใน
การออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 
ให๎กับชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2 ติดตั้ง
บริเวณหลังศาลา
ประชาคมศาลเจา๎ 
เกษตรชัย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 80% 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรงและเกิด
ความสามัคคี 

กองการศึกษา 

12 โครงการจดัซื้อเครื่อง 
ออกกําลังกาย และ
เครื่องเลํนเด็ก  
(เสนอโดยชุมชนบ๎านเขาหมี) 
 

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีได๎ออกกําลัง
กายและมีอุปกรณ๑ใน
การออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ให๎ชุมชนบ๎านเขาหมี  
ติดตั้งบรเิวณหนา๎อาคาร
อเนกประสงค๑ฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ในชุมชนมา
ออกกําลังกาย 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายท่ี
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

13 โครงการจัดซ้ือตู๎ลําโพง
อเนกประสงค๑ แบบ
เคลื่อนท่ี ขนาด 18 น้ิว 
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ 
(เสนอโดยชุมชนบ๎าน
เศรษฐกิจ) 

เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงเกิด
ความสามัคคีและ
หํางไกล ยาเสพติด 

จัดซ้ือตู๎ลําโพงอเนกประสงค๑  
แบบเคลื่อนท่ี ขนาด 18 น้ิว 
จํานวน 1 ชุด สําหรับใช๎งาน
ในกิจกรรมในชุมชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 80% 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกาย 
แข็งแรงและเกิด
ความสามัคคี 

งานพัฒนา 
ชุมชน,สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการบริหาร
สนามกีฬา (ระดับจงัหวัด)
รายละเอียดตามหนังสือ
กรมสํงเสรมิการ
ปกครองท๎องถิ่นกําหนด  

1. เพื่อสํงเสริมให๎
เด็กเยาวชนและ
ประชาชนไดม๎า 
ออกกําลังกาย หรือ
เลํนกีฬา ทําให๎เกิด
ความสามัคค ี
2. เพื่อปรับปรุง
ซํอมแซมและ
บํารุงรักษาสนาม
กีฬาให๎ได๎มาตรฐาน 
และประชาชนท่ีมา
ออกกําลังกายไดร๎ับ
ความปลอดภัย 

สําหรับเป็นคําใช๎จํายใน
การดําเนินการบรหิาร
สนามกีฬาท่ีได๎รับการ 
ถํายโอน  ดังนี ้
1)คําสาธารณูปโภค 
(สนามกีฬาขนาดกลาง) 
2)คําพัฒนาบุคลากร 
(สนามละ 2 คน) คนละ 
6,000 บาท 
3)คําใช๎จํายอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง
ตามหนังสือสั่งการกําหนด 
(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 และ
ประชาชนได๎มาออก
กําลังกาย หรือเลํน
กีฬา เกิดความ
สามัคคี 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ๎ง
พร๎อมติดตั้ง บริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลตากฟูา 
 

1. เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพื่อให๎ประชาชนมี
อุปกรณ๑ในการออก
กําลังกายอยํางเพียงพอ 
และปลอดภัย 

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

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง  
ออกกําลังกาย
กลางแจ๎งที่
เพิ่มขึ้น 

 

1. ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.ประชาชนมี
อุปกรณ๑ใน 
การออกกําลัง
กายอยํางเพียงพอ 
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

 

16 โครงการจดัซื้อเครื่อง
เลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดตั้ง ภายในบริเวณ
สนามกีฬาเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณ๑ในการ
ออกกําลังกายอยําง
เพียงพอและปลอดภัย 

จัดซื้อเครื่องเลํนสนามเด็ก
เลํนพร๎อมติดตั้ง ภายใน
บริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลตากฟูา เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุด   
จํานวน 1 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเครื่อง  
เลํนสนาม
สําหรับเด็กท่ีได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1. เด็กและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 
2. เด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลัง
กายอยํางเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 

       ๓.๕ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
และประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการที่ดี และ
เสริมสร๎างทักษะใน
การเรียนรู๎ 
3. เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณ๑ใน
การออกกําลังกาย
อยํางเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องเลํนสนาม 
เด็กเลํน พร๎อมติดต้ังบริเวณ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ตากฟูา จํานวน 2 ชุด  
ติดตั้ง 2 จุด ดังน้ี 
1. ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ 
ติดตั้งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค๑ของชุมชนฯ 
จํานวน 1 ชุด  
(150,000 บาท) 
2. ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา 
ติดตั้งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค๑ของชุมชนฯ
จํานวน 1 ชุด 
(150,000 บาท) 

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

1. เด็กและประชาชนใน
เขตเทศบาลมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เด็กมีพัฒนาการที่ดี 
และมีทักษะในการ
เรียนรู๎ 
3. เด็กและเยาวชนมี
อปุกรณ๑ในการออก
กําลังกายอยํางเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

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

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทาํเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่ 3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๖ แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ที่
คาดวาํจะ

ไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนสําหรับ 
เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสร๎างหลักประกัน 
ด๎านรายได๎แกํผู๎สูงอายุ
ในเขตเทศบาล 

มอบเงินชํวยเหลือเป็นราย 
เดือนให๎กับผูส๎ูงอายุในเขต
เทศบาล  
 

7,700,000 7,800,000 7,900,000 8,000,000 8,100,000 ผู๎สูงอายุที่ยื่นคํา
ขอรับเบี้ยได๎รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 
และได๎รับภายใน 
วันที่ระเบียบ
กฎหมายกาํหนด 

ผู๎สูงอายุในเขต
เทศบาล  
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2 เงินอุดหนุนสําหรับ 
เบี้ยยังชีพคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพื่อเสริมสร๎าง 
สวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

มอบเงินชํวยเหลือเป็น 
รายเดือนให๎กับคนพิการ
หรือทุพพลภาพในเขต
เทศบาล 

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 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักลัด
เทศบาล 

3 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ย 
ยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ 

เพื่อเสรมิสร๎าง 
สวัสดิการทางสังคม
ให๎แกํผู๎ปุวยเอดส๑ 

มอบเงินชํวยเหลือเป็น
รายได๎ให๎กับผู๎ปุวยเอดส๑ 
ในเขตเทศบาล 
 

108,000 126,000 132,000 144,000 156,000 ผู๎ปุวยเอดส๑ที่ย่ืนคํา
ขอรับเบ้ียได๎รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน
และได๎รับภายใน
วันทีร่ะเบียบ
กฎหมายกําหนด 

ผู๎ปุวยเอดส๑ใน
เขตเทศบาล  
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
 3.ยทุธศาสตร๑ที ่ 3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๖ แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํ
จะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบเข๎าระบบ 
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่น (สปสช.) 

เพื่อให๎กองทุนฯ  
สามารถมีงบประมาณ
เพียงพอในการดูแลดา๎น
สุขภาพแกํประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให๎
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบล 
ตากฟูา จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรงและลด
ภาวะเสี่ยงตํอการ
เกิดโรคไมํติดตํอ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

5 เงินสมทบกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อให๎กองทุนฯสามารถ
มีงบประมาณเพียงพอใน
การดูแลสวัสดิการ
ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณให๎
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

กองทุนมี
งบประมาณ 
ท่ีเพียงพอตํอการ
ดําเนินงานตํางๆ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 10,068,000 10,241,000 10,442,000 10,604,000 10,766,000       

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู  
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย๑ 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  12 ไทยมกีาํลงัคนสมรรถนะสงู  มุงํเรยีนรูอ๎ยาํงตอํเนือ่ง  ตอบโจทย๑การพฒันาแหงํอนาคต 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 4 สรา๎งหลกัประกนัวาํทกุคนมกีารศกึษาทีม่คีณุภาพอยาํงครอบคลมุและเทําเทยีมและสนบัสนนุโอกาสในการเรยีนรูต๎ลอดชวีติ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ ี
3.ยทุธศาสตร๑ที ่ 3  การพฒันาการศกึษาและสงํเสรมิคณุภาพชวีติ 
 ๓.๗ แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสร๎าง 
การเรยีนรู๎อุบัตภิัยทางน้ํา 

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 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารับการอบรม 

เด็กและเยาวชนสามารถ
เรียนรู๎ วิธีการชํวยเหลือ
ตนเองจากการจมน้ําได ๎

งานปูองกัน,
สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000       

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ดา๎นการสรา๎งความสามารถในการแขํงขนั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  2 ไทยเปน็จดุหมายของการทอํงเทีย่วเนน๎คณุภาพและความยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถึงความยตุธิรรมและสรา๎งสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพ รบัผดิชอบฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
4.ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  อนรุกัษ๑ และสบืสานศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ๎งถิน่ และปราชญ๑ชาวบา๎น 
 ๔.๑ แผนงาน  บรหิารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมงานพิธี และ
งานรัฐพิธี 
 

เพื่อสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมงานพิธีและงาน
รัฐพิธีท่ีรัฐบาล หรือ
จังหวัด หรือหนํวยงาน
อื่นๆ กําหนดจัดขึ้น เชํน  
วันสําคัญตํางๆ ท่ีรัฐบาล 
หรือหนํวยงานของรัฐ 
จัดขึ้น ฯลฯ 

จัดกิจกรรมในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80% 

ประชาชนรํวมกัน
อนุรักษ๑และสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

๒ โครงการจดังานรัฐพิธ ี
และวันสําคัญของชาติที่
เกี่ยวข๎องกับสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
อําเภอตากฟาู 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน 
การดําเนินโครงการจัด
งานรัฐพิธี และวันสําคัญ
ของชาติท่ีเกี่ยวข๎องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย๑ อําเภอ
ตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให๎ท่ี 
ทําการปกครองอําเภอ 
ตากฟูา จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

60,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละ 70 ของ
ประชาชนเข๎า
รํวมงาน 

สถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย๑ 
ได๎รับการยกยํองเชิดชู
จากประชาชนคนไทย
ทุกหมูํเหลํา 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 110,000 75,000 75,000 75,000 75,000       

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ดา๎นการสรา๎งความสามารถในการแขํงขนั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  2 ไทยเปน็จดุหมายของการทอํงเทีย่วเนน๎คณุภาพและความยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถึงความยตุธิรรมและสรา๎งสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพ รบัผดิชอบฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
4.ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  อนรุกัษ๑ และสบืสานศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ๎งถิน่ และปราชญ๑ชาวบา๎น 
 ๔.๒ แผนงาน  สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมการใช๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ๑
ชาวบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน 
กิจกรรมการใช๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นของ
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
ปัญญา 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
หรือปราชญ๑
ชาวบ๎าน ได๎รับ
การอนุรักษ๑และ
สืบสานคงอยูํ
สืบไป 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000       

 

๔.๓ แผนงาน การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
1 โครงการจดังาน

ประเพณีบุญสลากภัต 
เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

จัดกิจกรรม 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑
และสบืสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ดา๎นการสรา๎งความสามารถในการแขํงขนั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  2 ไทยเปน็จดุหมายของการทอํงเทีย่วเนน๎คณุภาพและความยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสรมิสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถึงความยตุธิรรมและสรา๎งสถาบนัทีม่ปีระสทิธภิาพ รบัผดิชอบฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
4.ยทุธศาสตร๑ที ่ 4  อนรุกัษ๑ และสบืสานศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ๎งถิน่ และปราชญ๑ชาวบา๎น 
 ๔.๓ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
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 ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑ 
และสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการศึกษา 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีแหํเทียน 
พรรษา 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

จัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑ 
และสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการศึกษา 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย 

จัดกิจกรรม 
จํานวน ๑ ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
80% 

ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑ 
และสืบสาน
ประเพณีอันดี
งามของไทย 

กองการศึกษา 

รวม 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๔๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๔๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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
กํออาชญากรรมและ
ยาเสพตดิ 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. อุปกรณ๑บันทึกภาพผําน
เครือขําย จํานวน 1 เครือ่ง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ชํอง จํานวน 4 ชุด 
6. เครือ่งสํารองไฟฟูา ขนาด     
1 KVA จํานวน 5 เครือ่ง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑
ภายนอก จํานวน 4 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 1. จํานวนกล๎อง 
วงจรปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึงพอใจ
ทีป่ระชาชนได๎รบั
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎าน
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและ
ที่พักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. มีเครื่องชํวย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันการ
กํออาชญากรรม
และ  ยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

และ 
ฝุายปูองกัน
และรักษา
ความสงบ 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑ 
วงจรปิด (CCTV)  
แบบมุมมองคงที่ ชุมชน
ห๎วยตะแคง (เสนอโดย
ชุมชนห๎วยตะแคง) 

1. เพื่อสร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและ 
ยาเสพตดิ ฯลฯ  
เป็นต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง
ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที ่บริเวณ
ชุมชนห๎วยตะแคง ประกอบด๎วย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด  
40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผําน
เครือขําย จํานวน 1 เครือ่ง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
ขนาด 8 ชํอง จํานวน 5 ชุด 
6. เครือ่งสํารองไฟฟูา ขนาด     
1 KVA จํานวน 5 เครือ่ง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑
ภายนอก จํานวน 5 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 1. จํานวนกล๎อง 
วงจรปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึงพอใจ
ที่ประชาชนได๎รบั
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลตําบล 
ตากฟูา 
2. มีเครือ่งชํวย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกนัการกอํ
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
และฝุาย
ปูองกันฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ๑ทีค่าด
วําจะไดร๎ับ 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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  
ซอยตามจดุเสี่ยงใน
หมูํบ๎านมั่นคงเกษตรชัย
พัฒนา 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลง 
และประชาชน
อยูํในสังคม
อยํางเป็นสุข 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

4 โครงการติดตั้งเพิ่มเตมิ
กล๎องวงจรปิด (CCTV) 
ชุมชนเกษตรชัย 1  
(เสนอโดยชุมชนเกษตรชัย 1) 
 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน  

จัดซื้อพร๎อมตดิตั้งกล๎อง
วงจรปิดเพิ่มเติม บรเิวณ
ซอยเหล็กกล๎า 1 และ 
ซอยเหล็กกล๎า 2 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

จํานวน
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม
ลดลงและ
ประชาชนอยูํ
ในสังคมอยําง
เป็นสุข 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

5 โครงการปูองกันและ 
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 

เพื่อให๎ความรู๎ความ
เข๎าใจและสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชนการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

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
ตระหนกัถึง 
พิษภัยของยา
เสพติด และลด
การแพรรํะบาย
ของยาเสพติด 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ๑ทีค่าด
วําจะไดร๎ับ 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขับขี่ปลอดภยั 
สร๎างวินัยจราจร 

เพื่อปูองกันและลด 
ปัญหาอุบัติเหตุดา๎น
การจราจร 

อบรมหรือรณรงค๑
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
จํานวน 100 คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 80  
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการผํานการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนสามารถ 
รู๎ความเข๎าใจและมี
วินัยในการรกัษา 
กฎจราจรมากขึ้น 

สํานักปลัด 
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 

จํานวนอุบัตเิหตุ
และอาชญากรรม
ลดลงและ
ประชาชนอยํูใน
สังคมอยํางเป็นสขุ 

สํานักปลัด 
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 

จํานวนอุบัตเิหตุ
และอาชญากรรม
ลดลงและ 
ประชาชนอยํูใน
สังคมอยํางเป็นสขุ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

9 โครงการติดตั้งระบบกล๎อง
วงจรปิดแบบคงที่ (CCTV) 
ชุมชนพัฒนา(เสนอโดย
ชุมชนพัฒนา) 

เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินของ
ประชาชน  

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 

จํานวนอาชญากรรม
ลดลง และประชาชน
อยํูในสังคมอยําง 
เป็นสุข 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ๑ทีค่าด 
วําจะไดร๎ับ 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑ 
วงจรปิด (CCTV) แบบ
มุมมองคงที่ ชุมชนถนน
โค๎งพัฒนา (เสนอโดย
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 
 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคง
ในด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกํออาชญา-
กรรมและยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง 
ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ บรเิวณ
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา ประกอบดว๎ย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี  
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผํานเครือขําย 
จํานวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 
21 ชํอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 
8 ชํอง จํานวน 4 ชุด 
6. เครือ่งสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA 
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑
ภายนอก จํานวน 4 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
9. คําแรงในการติดตั้ง 

690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 1. จํานวนกล๎อง 
วงจรปิดเพิ่มขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่
ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลตําบล 
ตากฟูา 
2. มีเครื่องชํวย
อํานวยความ
สะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ด๎านการปูองกัน
การกํอาชญากรรม
และ ยาเสพติด 
ฯลฯ  

สํานักปลัด 
เทศบาล 
และฝุาย
ปูองกันฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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
ในด๎านความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน
นักทํองเที่ยวและทีพ่ัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎างศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 
3. เพื่อทดแทนของเดิม
ที่ชํารุด 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
ปรับปรุง และติดต้ังเพิ่มเติมระบบ
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. อุปกรณ๑บันทึกภาพผํานเครือขําย 
จํานวน 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. ต๎ูกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑
ภายนอก จํานวน 6 ชุด  
8. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
9. คําแรงในการติดต้ัง 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1. จํานวนกล๎อง 
วงจรปิดเพ่ิมขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได๎รับประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความมั่นคงใน
ด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ี
พักอาศัยในเขต
เทศบาลตากฟูา 
2. มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกํอ
อาชญากรรมแล  
ยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 
และฝุาย
ปูองกันฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
๕.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑2 โครงการเชําระบบ
กล๎องโทรทัศน๑ 
วงจรปิด (CCTV) 
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

1. เพื่อสร๎างความ
มั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เชําระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV)   
ติดตั้งตามจุดตํางๆภายใน
เขตชุมชนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา  

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 1. จํานวนกล๎อง
วงจรปิดเพ่ิมขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได๎รับประโยชน๑ฯ 

1. สร๎างความมั่นคง
ในด๎านความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
นักทํองเที่ยวและที่
พักอาศัยในเขต
เทศบาลตากฟูา 
2. มีเครื่องชํวย
อํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกอํ
อาชญากรรมและ 
ยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000 6,060,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๒ แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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 จํานวนอุบัติภัยที่
เกิดขึ้นเป็นศูนย๑ 

ประชาชนมี
ความรู๎และ 
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

งานปูองกัน, 
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการฝึกอบรมสร๎าง 
เครือขํายดา๎นการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยให๎กับชุมชนใน
เขตเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 

เพื่อสร๎างเครือขําย
ด๎านการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยในเขต
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมให๎ประชาชน 
ในชุมชน และ อปพร.  
ทั้ง 8 ชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละ 80 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ผํานการฝึกอบรม 

ชุมชนเกิดความ
เข๎มแข็งและ
เรียนรู๎เข๎าใจถึง
ผลเสียของการ
เกิดสาธารณภัย 

งานปูองกัน, 
สํานักปลัดฯ 

3 โครงการจดัทําแผนและ 
ฝึกซ๎อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
ภัยตํางๆ ในเขต
เทศบาล โดย
ปฏิบัติงานในรูปแบบ
การบูรณาการรํวมกัน 

จัดทําแผนและฝึกซ๎อม
แผนแบบบูรณาการ
รํวมกัน จํานวน 1 ครั้ง/ป ี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 90  
ของเจ๎าหน๎าท่ี
ปูองกันฯ ได๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เจ๎าหน๎าที่ปอูงกัน 
สามารถปฏบิัติงาน
ทั้งเชิงรุกและเชิง
รับได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

งานปูองกัน, 
สํานักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๒ แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให๎มีอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพล-
เรือนมีความรู ๎ทักษะ
และประสบการณ๑ใน
การปฏิบัติงานได๎
อยํางถูกต๎อง 

จัดฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงาน จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 ของ 
อปพร.ที่เข๎ารํวม
โครงการผํานการ
ฝึกอบรม  

เกิดความเข๎มแข็ง
ของชุมชนด๎าน
การเฝูาระวังสา
ธารณภัย โดย
อาศัยสมาชิก  
อปพร.ในชุมชน
ตนเอง 

งานปูองกัน, 
สํานักปลัดฯ 

5 โครงการจดัตั้งศูนย๑
ปฏิบัติงานยํอยการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเกษตรชัย 

เพื่อปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เชําท่ีดินรายปี คําปรับปรุง 
ตํอเติม สถานท่ี และการ 
ดําเนินการอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจท่ี
ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน๑ฯ 

ประชาชนได๎รับ
การบริการอยําง
ทันทํวงทีทําให๎ไมํ
เกิดการสูญเสีย 

งานปูองกัน, 
สํานักปลัดฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๒ แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลตากฟูา  
หลักสตูรทบทวน 
 

เพื่อสํงเสริมความรู๎การ
จัดการสาธารณะภัย
เบื้องต๎น 

จิตอาสาภัยพิบัติของ
เทศบาล แหํงละ  
๕๐ คน/รุํน 

๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ๒๘๖,๒๐๐ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการผําน
การฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน๎าท่ีชํวยเหลือ 
เจ๎าพนักงานปูองกัน 
ในพื้นท่ีเกิดเหตุได๎
อยํางถูกต๎องรวดเร็ว 
เป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

ฝุายปูองกัน
และรักษา
ความสงบ
ภายใน, 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 676,200 676,200 676,200 676,200 676,200       

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๕๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๕๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๓ แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบ 
กล๎อง โทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมอง
คงที ่บริเวณศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลตาํบลตากฟูา 
 

เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยตํอชีวิต
และทรัพย๑สิน ทั้งกับ
นักเรียน, บุคลากร 
ผู๎ปกครองและทรัพย๑สิน
ของสถานศึกษา รวมถึง
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารสถานศึกษา  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการติดตั้ง
ระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV)  แบบมุมมองคงที่ 
บริเวณศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลตําบลตากฟูา 
เพิ่มเติม พร๎อมปรับปรุง
อุปกรณ๑ที่ชํารุด หรืออุปกรณ๑
สนับสนุนที่รองรับกับระบบ
เดิมให๎สามารถทํางานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประกอบดว๎ย 
1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
จํานวน 8 ชุด 
2. วัสดุอุปกรณ๑อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ๎ง 
3. คําแรงในการติดตั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. จํานวนกล๎อง 
วงจรปิดเพ่ิมขึ้น 
2. ร๎อยละ 80 
ของความพึง
พอใจที่ประชาชน
ได๎รับประโยชน๑ 

สถานศึกษามีความ
ปลอดภัยตํอชวีิต
และทรัพย๑สิน ทั้ง
กับนักเรียน, 
บุคลากร และ
ผู๎ปกครอง รวมถึง
เป็นเครื่องมือใน
การบริหารถาน
ศึกษา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 1 ดา๎นความมัน่คง 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  8 ไทยมพีืน้ทีแ่ละเมอืงอัจฉรยิะ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยั่งยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 11 ทาํใหเ๎มอืงและการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย๑มคีวามครอบคลมุ ปลอดภยั มภีมูติา๎นทานและยั่งยนื 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7  พฒันาศกัยภาพทนุมนษุยและสรางสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6. การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
5.ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  เสรมิสรา๎งสงัคมเขม๎แขง็ 
 ๕.๔ แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัการจราจร 
(คําใช๎จํายในการจดัการจราจร) 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 
รวมถึงเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน 

1) จัดหาและติดต้ังเครื่อง 
หมายจราจรประเภทบังคับและ
ประเภทเตือน, ติดต้ังปูายสัญญาณ
จราจรตามถนนและแยกตํางๆ 
ภายในเขตเทศบาล 
2) แผงกั้นการจราจรขนาด 
สูง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร 
จํานวน 10 อันๆ ละ 1,200 บาท 
3) จัดซื้อปูายสัญลักษณ๑สัญญาณ
การหยุดตรวจพร๎อมไซเรน  
จํานวน 1 ชุด 
4) กลํองไซเรน ชนิด LED  
พร๎อมอุปกรณ๑ลําโพงเสียง  
จํานวน 1 ชุด  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนอุบัติเหตุ  
ท่ีเกิดขึ้นเป็นศูนย๑ 

ลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท๎องถิ่น และ
ประชาชนทํา
ผิดกฎจราจร
น๎อยลง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 5 การสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอํสิง่แวดลอ๎ม 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 15 ปกปูอง ฟืน้ฟ ูและสนับสนนุการใชรํะบบนเิวศบนบกอยาํงยั่งยนืฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ ๑ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ํา รักปุา 
รักษาแผํนดิน 

เพื่อน๎อมนําหลกัการ 
ทรงงานด๎านการอนุรักษ๑
ปุามาปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
โดยการปลกูต๎นไม๎ และ
ดูแลพื้นที่ปุา 

ปลูกต๎นไม๎ในพื้นท่ีสาธารณะ 
 ปีละ 100 ต๎น/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 5  
ท่ีเพิ่ม ขึ้นของ
พื้นท่ีปุา 

ประชาชนเกิด
จติสํานึกรักธรรมชาติ
และรํวมกันอนุรักษ๑
สิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา๎ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อสนองพระราชดําร ิ
โครงการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

จัดกิจกรรมสํงเสริมในการ 
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชท่ีมี
โอกาสสูญพันธุ๑  ฟื้นฟู
บํารุงรักษา  ขยายพันธุ๑
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพันธุ๑พืช
ท่ีได๎รับการ
อนุรักษ๑ 

สามารถอนุรักษ๑และ 
สร๎างจิตสํานึกใน
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
ในเขตพื้นเมืองได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

3 โครงการหน่ึงตําบลหน่ึง
สวนสาธารณะ “สวนตาก
ฟูาพารื่นรมย๑”(เสนอโดย
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุด ในจัด
กิจกรรมนันทนาการ
และสร๎างจิตสํานึกใน
การดูแลรักษา
สิ่งแวดล๎อมที่ดีในชุมชน 

1 ทําลานออกกําลังกายพรอ๎ม
ติดตั้งเครือ่งออกกําลังกาย  
2.ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  
พร๎อมติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
1,250 เมตร  
3.จัดทําปูายบอกสถานที ่
4.จัดทําสวนหยํอมพร๎อมระบบน้ํา 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบบริเวณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน 1 แหํง ประชาชนมีจิตสํานึก
รักสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนของตน และมี
พื้นท่ีสาธารณะมีความ
รํมรื่น 

สํานักปลัด
เทศบาล 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 5 การสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอํสิง่แวดลอ๎ม 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 15 ปกปูอง ฟืน้ฟ ูและสนบัสนนุการใชรํะบบนเิวศบนบกอยาํงยัง้ยนืฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ ๑ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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
สวนสาธารณะท่ี
ได๎รับการรับปรุง 

บริเวณหน๎าสํานักงาน 
มีความสวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

๕ โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรต ิเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  
ร.๑๐ 

จัดทําสวนสาธารณะ 
เป็นสถานท่ีออกกําลังกาย 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ จํานวน 1 แหํง ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ในการออก
กําลังกาย และเป็น
สถานท่ีพักผํอน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

๖ โครงการท๎องถิ่นอาสา 
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ
“ จิตอาสา สร๎างปุา 
รักษ๑น้ํา ” 
 

เพื่อน๎อมนําหลักการ 
ทรงงานด๎านการ
อนุรักษ๑ปุามาปฏิบัติ
ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นรูปธรรมโดยการ
ปลูกต๎นไม๎ และดูแล
พื้นท่ีปุา 

ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนท่ี
สาธารณะ  
ปีละ 100 ต๎น/ป ี

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร๎อยละ ๕  
ท่ีเพิ่มขึ้นของพื้น 
ท่ีปุา 

ประชาชนได๎รับ
ประโยชน๑ในการออก
กําลังกาย และเป็น
สถานท่ีพักผํอน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000 1,335,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 5 การสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอํสิง่แวดลอ๎ม 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 15 ปกปูอง ฟืน้ฟ ูและสนับสนนุการใชรํะบบนเิวศบนบกอยาํงยั่งยนืฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ ๑ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.๒ แผนงาน  สาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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 จํานวนแนวทาง
การบําบัดนํ้าเสีย
จากโรงฆําสัตว๑ 

ทําให๎ทราบแนวทาง
ในการบําบัดนํ้าเสีย
จากโรงฆําสัตว๑ 

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 สามารถ
นําผลผลิตท่ีได๎จาก
การการดําเนินการ
มาใชป๎ระโยชน๑ได๎ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 5 การสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอํสิง่แวดลอ๎ม 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 15 ปกปูอง ฟืน้ฟ ูและสนบัสนนุการใชรํะบบนเิวศบนบกอยาํงยั่งยนืฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ ๑ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.๓ แผนงาน  เคหะชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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
ท่ีได๎รับการ
ปรับปรุง 

บริเวณหน๎าวงเวียน
หอนาฬิกามีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

กองชําง 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ขยะในชุมชนเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
 

เพื่อเสริมสร๎างองค๑
ความรู๎ให๎กับ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการขยะ
และสามารถลด
ปริมาณขยะจากแหลํง
ชุมชนได๎ 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานให๎กับแกนนําชุมชน
และประชาชนในชุมชน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะ 
ท่ีลดลง 

ประชาชนสามารถ
นําองค๑ความรู๎มา
ประยุกต๑ใช๎ใน
ครัวเรือน และ
สามารถลดปริมาณ
ขยะในชุมชนได๎ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

3 โครงการชาวตากฟูารํวม 
มือรํวมใจ ลดการใช๎
ถุงพลาสติก 

เพื่อจัดกิจกรรม
รณรงค๑ปลุกจิตสํานึก
ให๎ประชาชนลดการใช๎
ถุงพลาสติก 

จัดกิจกรรมรณรงค๑ฯ 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 5 ของ
ปริมาณขยะท่ี
ลดลง 

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในการ
อนุรักษ๑
สภาพแวดล๎อมใน
ชุมชน และสามารถ
ลดปริมาณขยะใน
ชุมชนได๎ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕๖๕)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 5 การสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตอํสิง่แวดลอ๎ม 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสีย่งและผลกระทบจากภยัธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 15 ปกปูอง ฟืน้ฟ ูและสนบัสนนุการใชรํะบบนเิวศบนบกอยาํงยั่งยนืฯ 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ ๑ บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎ม 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 5  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ๎มอยาํงยัง่ยนื 
 ๖.๓ แผนงาน  เคหะชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อถังขยะ
พร๎อมจัดทําปูายห๎ามทิ้ง
ขยะบริเวณรมิถนนใน
เขตเทศบาลตําบล 
ตากฟูา 
 

เพื่อจัดให๎มีภาชนะ
รองรับขยะมลูฝอย 
และมีความสวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

จัดซื้อถังขยะ  
ขนาด 40 ลิตร พร๎อม
จัดทําปูายห๎ามทิ้งขยะ
บริเวณริมถนนในเขต
เทศบาลตากฟูา  
จํานวน 500 ใบ 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร๎อยละ 5  
ของปริมาณ
ขยะที่ลดลง 

ในเขตเทศบาลมีท่ี
รองรับขยะมูล
ฝอยท่ีเพียงพอ 
และมีทัศนียภาพ
ท่ีสวยงาม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

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 

เทศบาล มีระบบ
การบริหารจัด
ขยะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

รวม 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000       

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาล 
เคลื่อนที่พบประชาชน 

เพื่อจัดกิจกรรมและนํา 
งานบริการของเทศบาล
ออกให๎บริการกับ
ประชาชนในเชิงรุกและรับ
เร่ืองร๎องเรียนเพื่อ
ชํวยเหลือประชาชนที่
เดือดร๎อนในเขตทศบาล 

ออกหนํวยบริการเคลื่อนท่ี 
เพื่อบริการประชาชน  
รวม 8 ชุมชน  
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
ไมํน๎อยกวาํ     
ร๎อยละ 80% 

ประชาชนได๎รับการ
บริการจากเทศบาลทุก
ชุมชนอยํางทั่วถึง และ
ปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนได๎รับการแก๎ไข 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2 โครงการจดัการเลือกตั้ง 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น และ
หรือสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
ดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง
ผู๎บริหารท๎องถิ่นและหรือ
สมาชิกสภาทอ๎งถิ่นของ
เทศบาล 

จัดการเลือกตั้งผู๎บริหาร 
ท๎องถิ่นและหรือสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นของเทศบาลฯ กรณี
หมดวาระ หรือแทน
ตําแหนํงท่ีวํางลง 

80,000 400,000 400,000 400,000 400,00
0 

ร๎อยละ 75 ของ
ประชาชนในเขต
มาใช๎สิทธิ
เลือกตั้ง 

มีผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง 
เป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนด และการเลือกตั้ง
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

3 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมศูนย๑ปรองดอง
สมานฉันท๑ เพื่อการ
ปฏิรูประดับท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ประชาชนที่ม ี
ความคิดเห็นแตกตํางกัน 
หันมาปรับทัศนคติ เกิด
ความเข๎าใจกนั และรํวมกนั
ทํางานเพื่อเป็นประโยชน๑ตอํ
ประเทศชาต ิ

จัดกิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท๑ฯ ตามนโยบาย
รัฐบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมาย
เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนที่มีความคิดเห็น
แตกตํางกันสามารถปรับ
ความเข๎าใจ และรํวมกัน
ทํางานเพื่อเป็นประโยชน๑
ตํอประเทศชาติตํอไป 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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 ผู๎รํวมโครงการมี
ความพึงพอใจ  
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80% 

เจ๎าหน๎าท่ีเทศบาลเกิด
จิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีด๎วยความวิริยะ
อุตสาหะ และสร๎าง
ภาพลักษณ๑ท่ีดีให๎กับ
องค๑กร 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

5 โครงการอบรมให๎ความรู ๎
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมีสํวน
รํวมของประชาชน 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชน 

จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 80 คน  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการและ
ผํานการอบรม 

ประชาชนได๎รับรู๎สิทธิ
และหน๎าท่ีของตนเอง 
เกิดความรับผิดชอบ
ตํอสังคมสวํนรวม 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

6 โครงการจดัทําปูาย 
ประชาสมัพันธ๑บริเวณ
หน๎าสํานักเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารและการ
ดําเนินกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลตากฟูา
ให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบ 

จัดทําปูายประชาสัมพันธ๑ 
บริเวณหน๎าสํานักงาน 
เทศบาลฯ จาํนวน 1 ปูาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร๎ับ
ความพึงพอใจ  
ไมํน๎อยกวํา     
ร๎อยละ 80% 

ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูล ขําวสาร และ
การดําเนินกิจกรรม
ของเทศบาลฯ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสํารวจความพึง 
พอใจของผู๎รับบริการ 

เพื่อประเมินคุณภาพ
การให๎บริการแกํ
ประชาชนของ
เทศบาลตําบลตากฟูา 

ประสานงานจ๎างหนํวยงาน 
สถาบันภายนอกท่ีเป็น
กลางมาดําเนินการสํารวจ  
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร๎ับ
ความพึงพอใจ 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80% 

เทศบาลได๎รับทราบผล
การดําเนินงานในรอบ
ปีท่ีผํานมา 

สํานักปลัด 
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 ของ
บุคลากรที่เข๎ารับ
การอบรม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมม ี
ระเบียบวินยั มี
คุณธรรม จรยิธรรม
และความสามคัคีใน
หนํวยงาน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

9 โครงการพัฒนากิจกรรม 
 5ส 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกในด๎านบริการ
ประชาชน และการ
ดําเนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ป ี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนไดร๎ับ
ความพึงพอใจ 
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 80% 

สํานักงานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยและ
สามารถให๎บริการกับ
ประชาชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๖๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๖๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

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 

บุคลากรมีความรู๎ 
ความสามารถ "เข๎าใจ 
เข๎าถึง และพัฒนา" 
กระบวนการ
ให๎บริการประชาชนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

11 โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎าง 

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 

บุคลากรสามารถนํา
ความรู๎ และ
ประสบการณ๑ใน
การศึกษาดูงานมา
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ทํางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๐ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อให๎พนักงานเทศบาล
และลูกจ๎างที่เข๎าใหมํได๎
รับทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตําแหนํง
หน๎าท่ี ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนภารกิจ แนว
ทางการดําเนินงานของ
หนํวยงาน 

จัดการปฐมนิเทศ ดังน้ี 
1) พนักงานท่ีได๎รับการบรรจุ
ใหมํ/โอน/ย๎าย 
๒) ลูกจ๎างชั่วคราวท่ีได๎รับ 
การจ๎างใหมํกํอนปฏิบัติหน๎าท่ี 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

 
5,000 

พนักงานเทศบาล
บรรจุใหมํ และ
ลูกจ๎างที่จัดจ๎าง
ใหมํทุกคนได๎รับ
การปฐมนิเทศ 

พนักงานเทศบาลบรรจุ
ใหมํ และลูกจ๎างท่ีจัดจ๎าง
ใหมํ ได๎รับทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน หน๎าท่ี
ความผิดชอบในตําแหนํง
หน๎าท่ีของตนเอง  

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
ความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ความรู๎ความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

คณะผู๎บริหารเทศบาล สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎างท่ีเกี่ยวข๎อง
ของเทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการและ
ผํานการอบรม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี 
ความเข๎าใจและสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในท๎องถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรมด๎าน 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
ความรู๎ และมีทักษะด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน 

คณะผู๎บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างท่ีเกี่ยวข๎องของ
เทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการและ
ผํานการอบรม 

ผู๎เข๎ารับการอบรมมี
ความเข๎าใจและ
สามารถใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

15 โครงการแลกเปลี่ยน 
ความรู๎ของบุคลากรใน
องค๑กร 

เพื่อสร๎างวัฒนธรรมเป็น
องค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 

คณะผู๎บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง และ
พนักงานจ๎างท่ีเกี่ยวข๎องของ
เทศบาลฯ ทุกคน 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละ 90 ของ
บุคลากรท่ีเข๎ารับ
การอบรม 

บุคลากรสามารถ
นําความรู๎ และ
ประสบการณ๑ตํางๆ 
มาถํายทอด 
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ทํางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

16 โครงการกําหนดประโยชน๑ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน 
อื่นเป็นกรณีพิเศษให๎กับ
พนักงานในหนํวยงาน 

จํายเป็นคําตอบแทนฯ 
ให๎กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ๎าง 
และพนักงานจ๎างตามภารกิจ
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 75  
ของคะแนน 
การประเมิน 

พนักงานมีความ
กระตือรือร๎นในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการจดัทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่นโดย
กระบวนการมีสํวนรํวม 

เพื่อรับทราบปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยําง
แท๎จริงและสํงเสริมให๎
ประชาชนเห็น
ความสําคัญในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นระดับหมูํบ๎าน/ชุมชน
ประชาคมระดับตําบล หรือ
ประชาคมเมือง จัดประชุม
พิจารณารํางแผนฯ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข๎อง 
รวม 10 ครั้ง  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมเป็นไป
ตามสัดสํวนท่ี
กระทรวง 
มหาดไทย
กําหนด 

เทศบาลฯ มีข๎อมูล
ปัญหาความต๎องการ
ของประชาชน
สามารถนํามา
วิเคราะห๑ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถ
สนองตอบความ
ต๎องการของ
ประชาชนได๎ 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

18 โครงการจดัทําวารสาร เพื่อเผยแพรํประชา 
สัมพันธ๑ข๎อมูลขําวสาร 
กิจกรรมตํางๆ ของ
เทศบาลตําบลตากฟูา 
ให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบ 

จัดจ๎างพิมพ๑วารสาร
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล 
ขําวสาร และกิจกรรมตํางๆ 
ของเทศบาลตําบลตากฟูา 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของจํานวน
วารสารที่สํงไป
ได๎รับการตอบ
รับกลับมา 

ประชาชนและ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง
ได๎รับทราบข๎อมูล 
ขําวสาร กิจกรรม
ตํางๆ ของเทศบาลฯ
อยํางทั่วถึง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย๑สิน 

เพื่อให๎มีฐานข๎อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย๑สิน 
ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
ในเขตเทศบาลตําบล 
ตากฟูา  

ปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพย๑สินของ
เทศบาลตาํบลตากฟูาให๎
ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ 80 
ของข๎อมูลมี
ความถูกต๎อง 
เป็นปัจจุบัน 

เทศบาลฯ มีระบบ
ข๎อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนถูกต๎อง 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
และเพิ่มระสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได๎
ให๎กับหนํวยงาน 

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
ผู๎ประกอบการ
ร๎านค๎า 

เทศบาล มีรายได๎
เพิ่มขึ้น และการ
จัดเก็บภาษมีี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๔ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในท๎องถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านระเบียบ กฎหมาย
ท๎องถิ่น ผู๎บริหาร และ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ผ๎ูบริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลตากฟูา 
เพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
วําด๎วย ข๎อบังคับการประชุม
สภาท๎องถิ่น  

ผู๎บริหาร และสมาชิก 
สภาเทศบาลตําบลตากฟูา  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู๎บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ  
มีความรู๎เข๎าใจ
เพิ่มขึ้นใน
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข๎องไมํ
น๎อยกวํา 
ร๎อยละ 90% 

ประชาชนได๎รับการ
บริการจากเทศบาลทุก
ชุมชนอยํางทั่วถึงและ
ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนได๎รับการ
แก๎ไข 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

22 โครงการเสรมิสร๎าง
ความซื่อสัตย๑ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคต ิ
วัฒนธรรมที่ดีในการ
ตํอต๎านการทุจริต 

เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ๎างประจํา และพนักงาน
จ๎างของเทศบาลตําบลตากฟูา 
ให๎มีจิตสาธารณะและเห็น
ประโยชน๑สํวนรวมมากกวํา
ประโยชน๑สํวนตน 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา และ
พนักงานจ๎างของเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความรู๎ 
ความเข๎าใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ  
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 75 

คณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ๎างประจํา 
และพนักงานจ๎างของ
เทศบาลตําบลตากฟูา 
ได๎รับการพัฒนาจิตใจ 
และ พนักงานตนเองให๎
มีจิตสาธารณะ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๕ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให๎ผ๎ูบริหารท๎องถิ่น
บุคลากรขององค๑กรมี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ๎าง ของเทศบาล
ตําบลตากฟูา  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
ไมํตํ่ากวํา 
ร๎อยละ 70 

ผู๎บริหารท๎องถิ่น บุคลากรของ
องค๑กรมีความรู๎ความเข๎าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 

สํานักปลัด 

24 โครงการปรับปรุงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับการ
บริการได๎อยํางสะดวก
รวดเร็วและถูกต๎อง 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
ไมํตํ่ากวํา 
ร๎อยละ 70 

ประชาชนได๎รับการบริการได๎
อยํางสะดวกรวดเร็ว และ
ถูกต๎อง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๖ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๑ แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 โครงการจดัทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจําป ี

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินงานของ
หนํวยรับตรวจวําบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมาย 

ครอบคลมุหนํวยรับ
ตรวจ จํานวน 6 กอง  
1 ฝุาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี ศตง. กําหนด 

สามารถพิสูจน๑ความ
ถูกต๎องความเชื่อถือได๎
ของข๎อมูลฯลฯ ของ
หนํวยรับตรวจ 

สํานักลัด
เทศบาล 

26 โครงการศูนย๑ข๎อมูล 
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอําเภอตากฟูา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
บริหารจัดการศูนย๑ข๎อมูล
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อําเภอตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให๎
ศูนย๑ อปท.อําเภอ 
ตากฟูาจํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 80 ของ
การประเมินท่ี
หนํวยงานผําน
เกณฑ๑ฯ 

การบูรณาการระหวําง
หนํวยงาน อปท.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

และท๎องถิ่น
อําเภอ 
ตากฟูา 

27 โครงการเงินอุดหนุน 
ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตากฟูา 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ 
บริหารศูนย๑ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชน
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อําเภอตากฟูา 

อุดหนุนงบประมาณให๎
ศูนย๑ปฏิบัติการรํวมฯ
อําเภอตากฟูา 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 95 ของ
ความพึงพอใจจาก
ประชาชนท่ีได๎รับ
การแก๎ไขปัญหา
ความเดือดร๎อน 

ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลืออยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
เทศบาล
และศูนย๑
ปฏิบัติการ
รํวมอําเภอ 

ตากฟูา 
รวม 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000       

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๗ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.๒ แผนงาน  การศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา
และทัศนศึกษาดูงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูา 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรู ๎และ
ทักษะประสบการณ๑ใน
ด๎านการเรียนการสอน
ของบุคลากรทาง
การศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลตําบล
ตากฟูา 

คณะผู๎บริหาร พนักงานครู
เทศบาล พนักงานจ๎าง 
และเจา๎หน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง 
จํานวน 1 ครั้ง/ป ี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละ 80 ของ
กลุํมเปูาหมายเข๎า
รํวมโครงการและ
ผํานการทดสอบ 

บุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ตําบลตากฟูามีความรู๎ 
และทักษะประสบการณ๑
ในการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000       

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๘ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.3 แผนงาน  สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าดวาํจะไดร๎บั หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัเวที
ประชาคม 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
เข๎ามามสีํวนรํวมในการ
เสนอปัญหา และความ
ต๎องการ ตลอดจนเสนอ
แนวทางแก๎ไขปัญหาใน
การพัฒนาท๎องถิ่น
รํวมกับเทศบาลฯ 

จัดประชุมประชาคมเป็น 
ประจําทุกเดือน ทุกชุมชน 
จํานวน 8 ชุมชน 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
เข๎ารํวมการ
ประชาคม 

ทุกเดือน เทศบาลฯ 
จะได๎รับทราบ ปัญหา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชน และสามารถ
แก๎ไขปัญหาได๎ตรงกับ
ความต๎องการของ
ประชาชน 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจดัทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให๎แกนนําชุมชนและ
ประชาชนแตํละชุมชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการจัดทําแผนชุมชน 
ตลอดจนใช๎เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

จัดประชุมประชาคมใน
การจัดทําแผนชุมชน 
จํานวน 8 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 
ของประชาชน
ที่เข๎ารํวมการ
จัดทําแผน
ชุมชน 

ชุมชนแตํละชุมชนมี 
แผนชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง รวมถึง
เทศบาลฯ ได๎นําปัญหา
ความต๎องการของชุมชน
มาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๗๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๗๙ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาต ิ 20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 6 การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

 ข.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาต ิฉบบัที่  13  หมดุหมายที่  13 ไทยมภีาครฐัทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพและตอบโจทย๑ประชาชน 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปาูหมายที ่ 16 สงํเสริมสงัคมทีส่งบสขุและครอบคลมุเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ให๎ทกุคนเขา๎ถงึความยตุธิรรมและสร๎างสถาบันที่มปีระสทิธภิาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทกุระดบั 
ง.ยุทธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 7 พฒันาศกัยภาพทนุมนษุย๑และสรา๎งสงัคมพอเพยีงควบคูกํารขบัเคลือ่นสูเํศรษฐกจิดจิทิลั 
จ.ยทุธศาสตร๑การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยทุธศาสตร๑ที ่ 6  การเสรมิสรา๎งความผาสกุ ศลิปวฒันธรรม และประเพณอีนัดงีามในทอ๎งถิ่น 
๗. ยทุธศาสตร๑ที ่7  การสราง ธรรมาภบิาล และการบรหิารกจิการ บานเมอืงทีด่ ี
 ๗.3 แผนงาน  สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด 
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสํงเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพผู๎นํา
ชุมชน 

เพื่อเพ่ิมทักษะความรู๎
และประสบการณ๑
ให๎กับคณะกรรมการ
ชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 
จํานวน 150 คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 70 ของ
คณะกรรมการ
ชุมชนเข๎ารํวม
โครงการ 

คณะกรรมการชุมชนได๎ 
รับความรู๎และ
ประสบการณ๑จากการ
เข๎ารับการอบรม 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการสํารวจและจดั 
เก็บข๎อมูลพื้นฐานในเขต
เมือง 

เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

จัดเก็บข๎อมลูพื้นฐานของ 
ครัวเรือนในเขตเมือง 
จํานวน 8 ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 ของ
ข๎อมูลที่จัดเก็บได๎
จากกลุํมเปาูหมาย 

มีข๎อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช๎ในการ
วางแผนการพัฒนา 
กําหนดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติ ติดตาม
ประเมินผลในการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

งานพัฒนา
ชุมชน,สํานัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 496,000 496,000 496,000 496,000 496,000       

 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



 หน๎าที ่๑๘๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๐ 

 
แบบ ผ.๐๒/2 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) 

สําหรับโครงการที่เกนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น 
เทศบาลตําบลตากฟาู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน๎าที ่๑๘๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๑ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  

สาํหรับโครงการเกนิศกัยภาพขององค๑กรปกครองสวํนทอ๎งถิ่น  
เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 

ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 
 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 

ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยัง้ยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท๑ติกคอนกรตี 
ซอยเขาหม ี4  ตําบล 
สุขสําราญ (ทต.ตากฟูา) 
เช่ือมตํอหมูํที่ 1 ตําบลสุข
สําราญ (อ.บ.ต.สุขสําราญ) 
อําเภอตากฟาู  
จังหวัดนครสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

ผิวถนนจราจรแอสฟลัท๑ติก 
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 จํานวนระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 
 

2 โครงการกํอสร๎างถนน
แอสฟัลท๑ติกคอนกรตี  
รอบบริเวณสระน้ํา 
สวนสาธารณะ 
 

เพื่อบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมแบบ
บูรณาการให๎มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
ยั่งยืน  
 

กํอสร๎างถนนแอลฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 900 เมตร หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวํา 
4,500 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 

กองชําง 
 

 

แบบ ผ.๐๒/2 



 หน๎าที ่๑๘๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๒ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยัง้ยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกํอสร๎างถนน  
ค.ส.ล.เลียบริมลําห๎วย 
ตากฟูาถึงชุมชนเศรษฐกิจ 
ท้ัง 2 ข๎าง ตั้งแตํศาลเจ๎า
พํอดาบทองถึงฝายชุมชน
บ๎านเศรษฐกิจ 

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 จํานวนระยะทางที่
เพิ่มขึ้นของถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชน
ได๎รับความ 
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การคมนาคม
ขนสํง 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎าง  
ระบบประปาหมูบํ๎าน   
แบบผิวดินขนาดใหญํ  
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
ชุมชนพัฒนา หมูํที่ 1 
ตําบลตากฟูา  
 

เพื่อเพ่ิมแหลํงผลิต
น้ําไว๎ใช๎ในการ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ  

กํอสร๎างระบบประปาผิวดิน 
ขนาดใหญํ ประกอบด๎วยโรง
สูบนํ้าดิบ ระบบกรองนํ้าผิวดิน 
ขนาด 10 ลูกบาศก๑เมตร/
ชั่วโมง ถังนํ้าใส ขนาด 100 
ลูกบาศก๑เมตร หอถังสูง ขนาด 
30 ลูกบาศก๑เมตร และอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข๎อง ตามแบบมาตรฐาน
ของสํานักบริหารจัดการนํ้า   
กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวนแหลํงน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง
และกอง

การประปา 

 

แบบ ผ.๐๒/2 



 หน๎าที ่๑๘๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๓ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
ก.ยทุธศาสตร๑ชาติ  20 ป ี ยทุธศาสตร๑ที ่ 2 ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขัน 

 ข.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงํชาติ ฉบบัที่  13  หมดุหมายที ่ 8  ไทยมพีื้นทีแ่ละเมอืงนําอยูํ ปลอดภยั เตบิโตไดอ๎ยาํงยัง่ยนื 
ค.Sustainable Development Goals :SDGs  เปูาหมายที่  9  สรา๎งโครงสร๎างพื้นฐานทีม่ีความคงทน สงํเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลุมและยัง้ยนืและสงํเสรมินวัตกรรม 
ง.ยทุธศาสตร๑จงัหวดัที ่ 4  พัฒนาพลงังานทดแทน และโครงสรา๎งพื้นฐานและสิง่อาํนวยความสะดวกรองรับยานยนต๑ไฟฟาู 
จ.ยทุธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครสวรรค๑  ยุทธศาสตร๑ที ่2 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐานทีม่ีคณุภาพ 
1.ยุทธศาสตร๑ที ่1 การพัฒนาโครงสรา๎งพืน้ฐาน 
๑.7 แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลลพัธ๑ทีค่าด
วาํจะไดร๎บั 

หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน คสล. 
ทางหลวงท๎องถิ่น  
นว.ถ.1-0093  
สายบ๎านหนองบัวงาม –
หนองพิกุล  หมูํท่ี 3 
ตําบลตากฟูา  
(ท.ต.ตากฟูา) เชื่อมตํอ 
หมูํท่ี 7 ตําบลตากฟูา  
(อบต.ตากฟูา)  
อําเภอตากฟูา  
จังหวัดนครสวรรค๑ 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความปลอดภัย
ในการเดินทางและ
ขนสํงสินค๎า 

ถนนผิวจราจรแอสฟัลท๑ติก 
ขนาดกว๎าง 6 เมตร  
ยาว 960 เมตรหรือพื้นท่ีไมํ
น๎อยกวํา 5,760 ตาราง
เมตร 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 



 หน๎าที ่๑๘๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๔ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 
บัญชคีรภุณัฑ๑ 

แผนพฒันาทอ๎งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –๒๕70) 
เทศบาลตําบลตากฟาู 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 หน๎าที ่๑๘๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๕ 

บัญชสีรปุจาํนวนโครงการจดัซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

ยทุธศาสตร๑ ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จาํนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
2.แผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
3. แผนงานการศกึษา 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
4. แผนงานสาธารณสขุ 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
5. แผนงานเคหะและชมุชน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
6. แผนงานสรา๎งความเขม๎แขง็ของ
ชมุชน 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
7. แผนงานการศาสนา วฒันธรรม 
และนนัทนาการ 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
8. แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
9. แผนงานการพาณชิย๑ 
 - บัญชีครุภัณฑ๑  (ผ.03) 
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15,376,650 

 
 

30,392,500 
 

1,185,500 
 

425,000 
 

1,504,500 
 
 

1,214,250 
 
 

9,812,500 
 
 

359,000 
 

3,611,000 

 

รวม 98 12,911,180 98 12,911,180 98 12,911,180 98 12,911,180 98 12,776,180 490 63,880,900 

 
 
 



 หน๎าที ่๑๘๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๖ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหารถยนต๑สํวนกลาง
สําหรับใช๎ในงานราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปรมิาตรกระบอก
สูบไมตํ่ํากวํา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ  
แบบดับเบิล้แค็บ จํานวน 1 คัน  

854,000 854,000 854,000 854,000 854,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๎ตบุ๏กสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเปิดทึบ 
ขนาด 4 ช้ัน จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ
3,500 บาท 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 3 เครื่อง 
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองคลัง 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บานเปิดทึบขนาด 4 ช้ัน (มอก.) 
จํานวน  2 ตู ๎  

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองคลัง 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต (มอก.) 
จํานวน 2 ตู ๎

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



 หน๎าที ่๑๘๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๗ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้พักคอย จํานวน 5 ชุด 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

โต๏ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตัว  4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู๎ตั้งพ้ืน ขนาดไมตํ่ํากวํา 
60,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

กระดานไวบอร๑ด ชนิด 2 หน๎า พร๎อมขาตั้งและ
ล๎อเลื่อน(ธรรมดา) ขนาด 100 x 100 ซม.  
จํานวน 2 ช้ิน ราคาช้ินละ 3,600 บาท 

8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 1 (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 ชุด  

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



 หน๎าที ่๑๘๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๘ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑สนาม เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

ผ๎าใบเต๎นท๑ จํานวน 5 หลัง 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อบํารุงและเก็บรักษา
อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
2. เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูาขนาด 2 kVA จํานวน 1 เครื่อง(จัดซื้อ
ตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
ฝุายปูองกันฯ 

16 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครั้งละ  
๑๐ แผํน จํานวน ๑ เครื่อง 
 

19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 สํานักปลัด 
เทศบาล 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๘๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๘๙ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 บริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อบํารุงและเก็บรักษา
อุปกรณ๑เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
สามารถใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู๎สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑   
แบบท่ี 2 (ขนาด 42U จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)   
 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ฝุายปูองกันฯ) 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1. เพื่อให๎การปฏิบัติงาน สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปฏิบัติงานเพียงพอ 
3. เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนตามนโยบายการ
ยกเลิกสําเนาเอกสารในการติดตํอ
ราชการของรัฐบาล 

อุปกรณ๑อํานบัตรแบบอเนกประสงค๑ (Smart 
Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง(จัดซื้อตาม
เกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 สํานัก
ปลัดเทศบาล 

20 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยในเขต
เทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสริมสร๎างศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการ
กํออาชญากรรมและยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  
ชนิดเครือขําย แบบมมุมองคงที่ สาํหรับตดิตั้ง
ภายนอกอาคาร สําหรับใช๎ในงานรกัษาความ
ปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี  
ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมท่ีแขวนทีวี  
จํานวน 1 เครื่อง 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

256,000 
 
 
 

15,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล
(ฝุายปูองกันฯ) 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๐ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 
 
 
 
 
 

ตํอ 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 

 

ครุภณัฑ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ
 
 
 
 

 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกํออาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํน 
เครือขําย แบบ 16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 ขนาด 24 ชํอง จาํนวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 4 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด  1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอปุกรณ๑ภายนอก 
จํานวน 4 ชุด (โครงการติดตั้งระบบ
กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) แบบมมุมองคงที่ 
ชุมชนบ๎านเศรษฐกิจ) 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 
 
 

29,500 
18,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

21 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวกและ
เสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันการกํออาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ 
เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สําหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จํานวน 8 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมที่
แขวนทีว ีจาํนวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํนเครือขําย แบบ  
16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง 
 จํานวน 1 ชุด 
 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกัน

ฯ) 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๑ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 
 
 
 

ตํอ 
 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 
 

ครุภณัฑ๑ 
 
 
 
 

 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูา 
และวิทย ุ
 
 

 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันการกํออาชญากรรมและยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 5 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บ 
อุปกรณ๑ภายนอก จาํนวน 5 ชุด  
(โครงการติดตั้งระบบกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
(CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนห๎วยตะแคง) 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

43,000 
 

29,500 
 

22,500 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

22 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความสะดวก
และเสริมสร๎างศักยภาพในการปฏิบัติงานด๎าน
การปูองกันการกํออาชญากรรมและยาเสพติด 
ฯลฯ เป็นต๎น 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด  ชนิดเครือขําย แบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สําหรับใช๎ในงานรักษาความปลอดภยัทัว่ไป 
จํานวน 8 ชุด" 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว พร๎อมที่
แขวนทีว ีจาํนวน 1 ชุด 
3. อุปกรณ๑บันทึกภาพผาํนเครือขําย  
แบบ 16 ชํอง จาํนวน 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง 
จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ แบบ PoE ขนาด  
8 ชํอง จํานวน 4 ชุด (โครงการติดตั้งระบบกล๎อง 
โทรทัศน๑วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ 
ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

256,000 
 
 

15,000 
 

61,000 
 

21,000 
 

34,400 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๒ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 
 
 
 

(ตํอ) 
  

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ครุภณัฑ๑ 
 

 
 

ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

 

1. เพื่อสร๎างความม่ันคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเท่ียวและท่ีพักอาศัยใน
เขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสริมสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ เป็นต๎น 

6. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด  1 KVA  
จํานวน 5 เครื่อง 
7. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ๑ภายนอก  
จํานวน 4 ชุด 

29,500 
 

18,000 
 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

29,500 
 

18,000 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

23 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อสร๎างความมั่นคงในด๎านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของ
ประชาชน นักทํองเที่ยวและที่พัก
อาศัยในเขตเทศบาลฯ 
2. เพื่อให๎มีเครื่องชํวยอํานวยความ
สะดวกและเสรมิสร๎างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎านการปูองกันการกํอ
อาชญากรรมและยาเสพติด ฯลฯ  
เป็นต๎น 
3. เพื่อจัดหาทดแทนของเดิมเนื่องจาก
ชํารุด 

1. กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ชนิดเครือขําย แบบมุมมอง
คงที่ สําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร สําหรับใช๎ในงาน
รักษาความปลอดภยัทั่วไป จํานวน 9 ชุด 
2. โทรทัศน๑ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 
3. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชํอง  
จํานวน 1 ชุด 
4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ 
 แบบ PoE ขนาด 8 ชํอง จาํนวน 6 ชุด 
5. เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA  
จํานวน 6 เครื่อง 
6. ตู๎กันน้ําสําหรับจัดเก็บอปุกรณ๑ภายนอก จาํนวน 6 
ชุด (โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ ชุมชนเกษตรชัย 1 
และเกษตรชัย 2 รวมถึงบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลตากฟาู) 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

288,000 
 
 

14,000 
21,000 

 
51,600 

 

35,400 
27,000 

 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(ฝุายปูองกันฯ) 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๓ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.1 แผนงาน บรหิารทัว่ไป 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ที่รบัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 บริหาร
ทั่วไป 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิและแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย๑ 

ซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯสําเร็จรูปไฟเบอร๑กลาส 
จํานวน ๒ หลัง 
คุณลักษณะ 
๑.ขนาดกว๎างไมํน๎อยกวํา ๓๑๐ เซนติเมตร 
๒.สูงไมํน๎อยกวํา ๔๙๐ เซนติเมตร 
๓.กรอบรูปไฟเบอร๑กลาส 
 ขนาด ๒.๒๔ x 3.๗๐ เมตร 
๔.ปูายทรงพระเจริญไฟเบอร๑กลาส  
ขนาด ๐.๒๐ x 1.5๐ เมตร 
5.พานพุํมไฟเบอร๑กลาส  
เงิน - ทอง ขนาด ๑.๑๐  เมตร 
6.ฐานรองกรอบรูป 
ขนาดสูง ๑.๒๐ x 3.10 เมตร 
๗.โครงเหล็กค้ํายันด๎านหลัง  
จํานวน ๒ หลัง(ราคาตามท๎องตลาด) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด 
เทศบาล 

รวม 3,075,300 3,075,300 3,075,300 3,075,300 3,075,300  

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๔ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๒ แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

รถยนต๑บรรทุกน้ําดับเพลิง  
แบบอเนกประสงค๑  
จํานวน 1 คัน  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในงานธุรการฝุาย 
ปูองกัน ฯ 

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร๑ 
มัลติฟังก๑ชันอิงค๑เจ็ท  
พร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑  
จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 

 

7,500 7,500 7,500 7,500 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสด ุ วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพี่อใช๎ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดซื้อหัวฉีดดบัเพลิง  
แบบปรับปรมิาณน้ําได๎  
จํานวน 2 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากเสื่อมสภาพ 

เครื่องรับสํงวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต๑ 
จํานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
12,000 บาท 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อใช๎ในด๎านของการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัเพื่อใช๎
ในการชํวยเหลือดา๎นสาธารณ
ภัยตํางๆ 

รถยนต๑บรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล๎อ   
จํานวน 1 คัน  
 

829,000 829,000 829,000 829,000 829,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๕ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 
 

1.๒ แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช๎ติดตั้งกับรถยนต๑ เพื่อ
ความสะดวกในการปฏบิัติงาน 

จัดซื้อสญัญาณไฟวาบชนิดติดตั้งบนหลังคารถยนต๑
ตรวจการณ๑ ดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ฝุายปูองกันฯ/ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน เพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมรักษา 
ความสงบ 

จัดซื้อโต๏ะพับอเนกประสงค๑หน๎าสขีาว  
ชาเหล็กโคเมียม จํานวน 5 ตัว  

15,000 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎เก็บเอกสาร 
ฝุายปูองกัน ฯ 

จัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ขนาด 
กว๎าง 91 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 185 ซม.  
จํานวน 2 ตู ๎

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

1.เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จํานวน  
2 เครื่อง(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑คอมพวิเตอร๑ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 การรักษาความ
สงบภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมชนิดสามขาใบพัดขนาด 
24 นิ้ว  จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามท๎องตลาด) 

8,000 

 

8,000 8,000 8,000 8,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๖ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๒ แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อใช๎ในสํานักงาน เพื่อใช๎ใน
การจัดกิจกรรมรักษาความสงบ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีพลาสติก เกรด A ขนาด 
48X51X81 ซม. จํานวน 30 ตวั 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

12 กรรักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุสาํนักงาน เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก๎าอ้ีสาํนักงานแบบปรับได๎ 
จํานวน 2 ตัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

13 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ All In 
One สําหรับประมวลผล  
จํานวน 1 ชุด 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

14 การรักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุงานบ๎าน 
งานครัว 

เพื่อจัดการทดแทนของเดมิที่
เสื่อมสภาพ 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 
แบบถังคว่ํา จํานวน 1 ชุด 

5,000 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

15 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

คําวัสดุ
ครุภณัฑ๑ 

วัสดุงานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อให๎มีเครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเตยีงอเนกประสงค๑แบบพับได๎
พร๎อมท่ีนอน จํานวน 6 ชุด  
(ราคาตามท๎องตลาด) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ฝุายปูองกันฯ/
สํานักปลัดเทศบาล 

รวม 6,078,500   6,078,500   6,078,500 6,078,500  6,078,500  

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๗ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
1.๓ แผนงาน การศกึษา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาต๎ูเก็บเอกสารใน
การจัดเก็บหลักฐานสําคัญ
ของทางราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

2 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

พัดลมตดิผนัง ขนาด 16 น้ิว จํานวน 10 ตัวๆละ  
1,500 บาท 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 
3 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑

คอมพิวเตอร๑ 
เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA  จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 

4 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครื่อง 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 
กองการศึกษา 

5 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร๑สําหรับสํานักงาน จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา  
19 น้ิว 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา 
งานระดับกํอน

วัยเรียน 
6 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑

สํานักงาน 
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
จัดซ้ือเครื่องถํายเอกสารของ
โรงเรียนเทศบาลฯ 

เครื่องถํายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  
ความเร็ว 20 แผํนตํอนาที จํานวน 1 เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
กองการศึกษา 
และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๘ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
1.๓ แผนงาน การศกึษา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 

งบประมาณ หนวํยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดซื้อตู๎
เก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาลฯ 

ตู๎เหล็ก บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู๎  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
การศึกษา 

และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

9 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อดําเนินการตามโครงการจัดซื้อ
เครื่องปริ้นเลเซอร๑สีของโรงเรียน
เทศบาลฯ 

เครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง
การศึกษา 

และโรงเรียน
เทศบาลฯ 

10 การศึกษา ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภัยตํอ
ชีวิตและทรัพย๑สิน ท้ังกับนักเรียน, 
บุคลากร ผู๎ปกครองและทรัพย๑สินของ
สถานศึกษา รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การบริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

กล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ 
จํานวน 8 ชุดและอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 

กอง
การศึกษา 

รวม 237,100 237,100 237,100 237,100 237,100  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๑๙๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๑๙๙ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๔ แผนงาน สาธารณสขุ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพํนหมอกควัน 
จํานวน 1 เครื่อง 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

รวม 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๐ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๕ แผนงาน เคหะชมุชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องยํอยกิ่งไม ๎ จํานวน 1 เครื่อง  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล๎อม 

2 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

1. เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย๑ ในบริเวณที่ไฟสํองสวาํงยัง
ไมํทั่วถึง 
2. เพื่อลดการใช๎พลังงานในหนํวยงาน
ภาครัฐ และลดภาระคําใช๎จํายด๎าน
พลังงานของเทศบาลตําบลตากฟูา 
 

ชุดโคมไฟ (พลังงานแสงอาทิตย๑)  
จํานวน 5 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลตากฟูา(โครงการจัดซื้อชุดโคมไฟฟูา 
(พลังงานแสงอาทิตย๑)เทศบาลตําบลตากฟูา) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชําง 

3 เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อติดตั้งหรือซํอมบํารุงโคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ ในบริเวณที่
ไฟสํองสวํางยังไมํทั่วถึง หรือท่ีติดตั้งไว๎
แล๎วชํารุดเสียหาย 

ชุดโคมไฟฟูา / โคมไฟฟูาสาธารณะ จัดซื้อปี
ละ ๑๐0 ชุด (โครงการจดัซื้อโคมไฟฟูาสํอง
สวําง/โคมไฟฟูาสาธารณะ เทศบาลตําบล 
ตากฟูา) 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองชําง 

4 เคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎ออํอน ขนาดไมํน๎อยกวํา 
1.4 แรงม๎า  ปริมาตรกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 
30 ซีซี จาํนวน 1 เครื่อง 

10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๑ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๕ แผนงาน เคหะชมุชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
 

มํานปรับแสง ชนิดกึ่งทึบแสง พร๎อมอุปกรณ๑ 
จํานวน 1  ชุด  

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชําง 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โรงงาน เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 
 

สวํานไฟฟูาโรตารี แบบ 3 ระบบ กําลังไฟ 
800 วัตต๑ จํานวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชําง 

7 เคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑กํอสร๎าง เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องแจะดิน แบบมีล๎อ พร๎อมดอกสวําน
แจะดิน จํานวน 1 เครื่อง 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองชําง 

รวม 300,900 300,900 300,900 300,900 300,900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๒ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๖ แผนงาน สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่ออํานวยความสะดวกให๎แกํ
ประชาชนท่ีมารํวมประชุมที่เทศบาล
จัดขึ้น หรือมารํวมทํากิจกรรมของ
ชุมชน 

โต๏ะพับอเนกประสงค๑ หน๎าโฟเมกา๎สีขาว ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จํานวน 40 ตัว (โครงการจัดซ้ือโต๏ะพับ
อเนกประสงค๑ หน๎าโฟเมก๎าสีขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
สําหรับอาคารอเนกประสงค๑ ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ตากฟูา) 

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

2 สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

1.เพื่อประชาสัมพันธ๑ข๎อมลูขําวสาร
ของเทศบาลให๎ประชาชนได๎รับ
ทราบอยํางทั่วถึง 
2.จัดหาทดแทนของเดิมเนื่องจาก
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ 

1. แอมป์เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,000 วัตต๑ 
จํานวน 2 เครื่อง 
2. ลําโพงฮอร๑น ขนาด 150 วัตต๑ จํานวน 15 ชุด 
(โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน
ภายในเขตเทศบาลตําบลตากฟาู) 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

53,000 
 

29,850 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

3 สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ

วิทยุ 

- เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ 
- เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและชุมชน 

เครื่องเสยีงเคลื่อนที่พร๎อมลําโพง ขนาด 18 นิ้ว  
มีแอมป์ในตัวพร๎อมบลูทูธ 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

4 สร๎างความ
เข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

1. เพื่อใช๎ติดประกาศประชาสัมพนัธ๑
ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ2. 
เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับขําวสารของ
ชุมชนและของทางราชการได๎อยาํง
ทั่วถึง 

บอร๑ดประชาสัมพันธ๑  ตู๎กระจกบานเลื่อน บุ
กํามะหยี ่กรอบอลูมิเนยีม  ขนาด 1.2 ม. x 1.2 ม. 
จํานวน 2 บอร๑ด พร๎อมติดตั้งบริเวณอาคารอเนก-
ประสงค๑ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา(โครงการจัดทําบอร๑ด
ประชาสมัพันธ๑ พร๎อมติดตั้งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค๑ชุมชนถนนโค๎งพัฒนา) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สํานัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๓ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๖ แผนงาน สรา๎งความเขม๎แขง็ของชมุชน 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

- เพื่อใช๎ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการ 
- เพื่อใช๎ในการจัดกิจกรรมของ
เทศบาลและชุมชน 

๑.แอมป์เครื่องเสยีง 
จํานวน  ๑ เครื่อง (๑๕,๐๐๐ บาท) 
๒.ลําโพงจํานวน ๒ คูํ (๑๘,๐๐๐บาท)   
(เสนอโดยชุมชนนภาเขตพัฒนา) 
 

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ สํานัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

รวม 242,850 242,850 242,850 242,850 242,850  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๔ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑ Multifunction ชนิดเลเซอร๑/ชนิด 
LED ขาวดําจํานวน 1 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

2 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งาน
บ๎านงานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข๎ง แบบสายสะพาย 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5 แรงม๎า ปรมิาณ
กระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 30 ซีซี พร๎อมใบมีด 
จํานวน 1 เครื่อง 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 กอง
การศึกษา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

3 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ 
ไฟฟูาและวิทย ุ

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย๑สินของประชาชน
ที่มาออกกําลังกาย 

จัดซื้อสปอร๑ตไลท๑ LED 600 w  
จํานวน 10 ชุดๆละ 6,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กอง
การศึกษา 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

4 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จอภาพไมํน๎อยกวํา  19 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง
การศึกษา 
งานระดับ

กํอนวยัเรียน 
5 การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,000 บาท 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
การศึกษา 

6 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑กีฬา เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

พื้นยางสนามกีฬาเซปักตะกร๎อ แบบม๎วนเก็บ 
ถอดประกอบได๎จํานวน 1 ชุด 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๕  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๕ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
 จํานวน 4 ชุด 
(โครงการจดัซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้งสําหรับชุมชนในเขต
เทศบาลตาํบลตากฟูา) 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กอง
การศึกษา 

8 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

1. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลมสีุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎ประชาชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยําง
เพียงพอ 

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎ง พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา  
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด  จํานวน  2 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจ๎งพร๎อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

9 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
กีฬา 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

พื้นยางสนามกีฬาแบดมินตัน แบบม๎วนเก็บ  
ถอดประกอบได ๎จํานวน 2 ชุด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 กอง
การศึกษา 

10 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

เพื่อใช๎สําหรับตีเส๎นสนามแขํง
ขันบนดินหรือสนามหญา๎ทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องตเีส๎นสนามแขํงขันบนผิวดิน 
หรือสนามหญ๎าทั่วไป จํานวน ๑ เครื่อง 
 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๖  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๖ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สนาม 

1. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยํางเพียงพอ 
และปลอดภัย 

เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อมติดตั้ง 
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา  
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด  จํานวน  1 ชุด  
(โครงการจัดซ้ือเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดต้ัง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตําบลตากฟูา) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

12 การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สนาม 

1. เพื่อสํงเสริมใหเ๎ด็กและประชาชน
ในเขตเทศบาลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ๑
ในการออกกําลังกายอยํางเพียงพอ 

เครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อมติดตั้ง 
สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลตากฟูา 
จํานวน 3 ชุด 
(โครงการจัดซ้ือเครื่องเลํนสนามเด็กเลํน พร๎อม
ติดต้ัง สําหรับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลตากฟูา) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 กอง
การศึกษา 

13 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

เพื่อใช๎สําหรับตีเส๎นสนามพื้นปูน 
แบบเส๎นเทป 

จัดซื้อเครื่องตเีส๎นพ้ืนปูน แบบเส๎นเทป  
จํานวน ๑ เครื่อง 
 

10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ กอง
การศึกษา 

14 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
อื่น 
(ครุภัณฑ๑
กีฬา) 

๑.เพื่อสํงเสรมิให๎เยาวชนและ
ประชาชนใช๎เวลาให๎เกิดประโยชน๑ 
๒.เพื่อสํงเสรมิให๎เยาวชนและ
ประชาชนมีสมรรถภาพด๎านรํางกาย 
จิตใจ อารมณ๑ที่ดีและเหมาะสม 
๓.เพื่อสร๎างสัมพันธไมตรีที่ดีตํอกัน 

จัดซื้อโต๏ะเทเบลิเทนนิส (โต๏ะปิงปอง)  
จํานวน 2 ชุด 
 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๗  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๗ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อตามโครงการขยายเขตเสียงตาม
สายบรเิวณสนามกีฬาเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
๑.เพื่อให๎ประชาชนได๎รับข๎อมลูขําวสาร
อยํางทั่วถึงและครอบคลมุ 
๒.เพื่อเป็นจดุประชาสัมพันธ๑ข๎อมลูตํางๆ 
ให๎กับประชาชนท่ีมาออกกําลังกายและใช๎
บริการสนามกีฬาเทศบาลฯ 
๓.เพื่อใช๎ประชาสมัพันธ๑ในการแขงํขันกีฬา 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงท่ีสนามกีฬา
เทศบาลตาํบลตากฟูา  
จํานวน ๑ แหํง ประกอบด๎วย 
๑.เครื่องขยายเสียง Power mixer  
จํานวน ๑ เครื่อง 
๒.เครื่องขยายเสียง Power Amp  
จํานวน ๑ เครื่อง 
3.Mixer จํานวน ๑ เครื่อง 
๔.ตูล๎ําโพง ๒ ทาง PS 15  
จํานวน ๒ คู ํ
๕.ลําโพงฮอร๑นปาก ๒๐”ยูนติ ๒๐๐w 
จํานวน ๘ ตัว 
๖.ตู๎เหล็ก ๑๔ U จํานวน ๑ ตู ๎
๗.ไมค๑ลอยคูํ จํานวน ๑ ชุด 
๘.ไมโครโฟนพร๎อมสายยาว ๓๐ เมตร 
จํานวน ๒ ชุด 
๙.สายลําโพง VCT 2x2.5 SQ.MM. 
(ชุดละ 100 เมตร) จํานวน ๒ ชุด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๘  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๘ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๗ แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อติดตั้งประจําสระน้ํา
สนามกีฬาเทศบาล 
ตําบลตากฟูา 
๒.เพื่อสูบน้ํารดต๎นไม๎ และ
สนามฟุตบอล 

เครื่องสูบน้ําซมัเมอร๑  
(Submersible Pump) ขนาด ๓ Hp 
๓๘๐ V ใบพัดพลาสติก พร๎อม
ตู๎ควบคุม จํานวน ๑ ชุด  
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

รวม 1,962,500 1,962,500 1,962,500 1,962,500 1,962,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๐๙  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๐๙ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๘ แผนงาน อตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 21 นิ้ว) 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท 

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 กองชําง 

2 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองชําง 

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากชํารุด 

เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
จํานวน 3 เครื่อง  

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองชําง 

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
ให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เก๎าอี้ล๎อเลื่อนบุนวม มีพนักพิง  
ราคาตัวละ ๓,๐๐๐ บาท จํานวน 4 ตัว 
 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ กองชําง 

รวม 71,800 71,800 71,800 71,800 71,800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๑๐  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๑๐ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณชิย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร๑ All  In One สําหรับงาน
ประมวลผล ขนาดไมํน๎อยกวํา 21 น้ิว  
จํานวน 1 เครื่อง 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการ
ประปา 

2 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องพิมพ๑แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองการ
ประปา 

3 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอ
ตํอการปฏิบตัิงาน 

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองการ
ประปา 

4 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ปั๊มบาดาล) ขนาด ๓ Hp.  
220 V.  
ใบพัดพลาสติก พร๎อมตู๎ควบคมุ จดัซื้อปีละ  
๓ ชุดรวมจํานวน ๖ ชุด สถานท่ีตดิตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๒ 
๓.บรเิวณชุมชนห๎วยตะแคง 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๑๑  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๑๑ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณชิย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ปั๊มบาดาล) ขนาด ๗.๕ Hp.  
๓๘0 V.  
ใบพัดพลาสติก พร๎อมตู๎ควบคมุจัดซื้อปีละ ๓ ชุดรวม 
จํานวน ๙ ชุด สถานท่ีติดตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๑ 
๓.บรเิวณชุมชนบ๎านเขาหม ี
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 กองการ
ประปา 

6 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปั๊มสูบน้าํ แบบหอยโขํงแรงดันสูง สูบน้ําได๎  
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ระดับความสูง 12 เมตรความเร็ว 
1,450 RPM.จํานวน 1 ตัว  

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 กองการ
ประปา 

7 การ
พาณิชย๑ 

(งบเฉพาะการ) 
 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

1.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปั๊มสูบน้าํ แบบหอยโขํงแรงดันสูง สูบน้ําได๎  
50 ลบ.ม./ช่ัวโมง ระดับความสูง 30 เมตรความเร็ว 
1,450 RPM. จัดซื้อปีละ ๑ ชุด รวมจํานวน ๒ ชุด 
สถานท่ีติดตั้งบริเวณชุมชนถนนโคง๎พัฒนา 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๑๒  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๑๒ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณชิย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องตัดหญ๎า แบบข๎ออํอน จํานวน 1 เครื่อง  11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการ
ประปา 

9 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 4,300 บาท 

8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 กองการ
ประปา 

10 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตูเ๎ก็บเอกสารในการ
จัดเก็บหลักฐานสําคัญของทาง
ราชการ 

ตู๎เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.)จํานวน 2 ตู๎  
(จัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ สํานักงบประมาณ) 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการ
ประปา 

11 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาทดแทนของเดิม
เนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช๎
งานมานาน 

เครื่องพิมพ๑ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครํยาว 
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ๑ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ๑คอมพวิเตอร๑ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการ
ประปา 

12 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะกาล) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎
เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน 

เครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KAV มีกําลังไฟฟูาด๎านบวก 
ไมํน๎อยกวํา 1 KAV (600 watts) 
สามารถสํารองไฟฟูาไดไ๎มํน๎อยกวํา ๑๕ นาที 
จํานวน ๑ เครื่อง  
 

๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ ๕,๘๐๐ กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๑๓  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๑๓ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณชิย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 การพาณิชย๑ 
(งบเฉพาะกาล) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช๎ให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

มอเตอร๑สามเฟส จํานวน ๑ ตัว 
โครงเหล็กหลํอ 380V 50Hz  
ฉนวน (Insulation): Class F  
อุณหภูมิ (Temperature rise): Class B 
ประสิทธิภาพสูงระดับ(Efficiency class) :Standard 
efficiency IE1 รุํน M2BAX112MA4,4Poles,Foot-
mounting IM B3 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองการ
ประปา 

๑4 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุดเสยีหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ปัม๊บาดาล) ขนาด 3 Hp 220V. 
ใบพัดพลาสติก จัดซื้อปีละ ๓ ชุด รวมจํานวน ๙ ชุด  
สถานท่ีติดตั้งได๎แก ํ
๑.บรเิวณชุมชนพัฒนา 
๒.บรเิวณชุมชนเกษตรชัย ๒ 
๓.บรเิวณชุมชนห๎วยตะแคง 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการ
ประปา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๓ 



 หน๎าที ่๒๑๔  

แผนพัฒนาทอ๎งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   แก๎ไข  ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตําบลตากฟูา   หน๎าท่ี ๒๑๔ 

บัญชจีาํนวนโครงการจัดซื้อครภุณัฑ๑ 
แผนพฒันาท๎องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตาํบลตากฟาู อาํเภอตากฟาู จงัหวดันครสวรรค๑ 
 

1.๙ แผนงาน การพาณชิย๑ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค๑ เปาูหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ๑) 
งบประมาณ หนวํยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารดุ
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ําบาดาล(ปัม๊บาดาล) ขนาด ๑๐ Hp 
๓๘๐V. ใบพัดพลาสติก จัดซื้อปีละ ๑ ชุด รวม
จํานวน ๓ ชุด สถานท่ีติดตั้ง 
บริเวณชุมชนถนนโค๎งพัฒนา (จัดซื้อตามราคา
ท๎องตลาด) 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กองการ
ประปา 

16 การพาณิชย๑
(งบเฉพาะการ) 

ครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ภณัฑ๑
การเกษตร 

๑.เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารดุ
เสียหาย 
๒.เพื่อให๎เพียงพอตํอการ
ปฏิบัติงาน 

ตู๎ควบคุมเครื่องสูบน้ําบาดาล(ปัม๊บาดาล)  
จัดซื้อปีละ ๒ ตู๎ รวมจํานวน ๔ ตู ๎ 
(จัดซื้อตามราคาท๎องตลาด) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการ
ประปา 

รวม 722,200 722,200 722,200 722,200 722,200  

 

แบบ ผ.๐๓ 



  หน้าที ่๒๑๕ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566   เทศบาลต าบลตากฟ้า หน้าที ่๒๑๕ 
 

 
ส่วนที ่ 4 

การตดิตามและประเมนิผล 
 

 

4.1 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหทราบผลการด าเนินการโครงการตางๆของเทศบาล
ต าบลตากฟ้าวาบรรลุคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ ยุทธศาสตรที่ก าหนด ไว ในแผนพัฒนาทองถิ่น       
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลตากฟ้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลตากฟ้าเปนหนวยงานประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยด าเนินการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียดดังนี้    

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถิน่ 
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือใหทราบวาการด าเนินการสอดคลองกับ แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลตากฟ้า ตามที่กรมส งเสริมการปกครองส่วนทองถิ่นก าหนด          
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้า เปนหนวยงานประเมินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยด าเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ  
รายจาย  มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิน่  
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.3 สรปุผลการพฒันาท้องถิน่ในภาพรวม 
 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
พ.ศ.2548 ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน    
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ก าหนดอ านาจหนาที่ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผน
พัฒนาทองถิ่น (1) ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน 
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ  
ดังนี้ 

1. ใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิง 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ 

Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
 ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
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4.๔ การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลตากฟา้ มขีัน้ตอนในการด าเนนิการดงันี ้    
 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้ารวมประชุมเพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประเมินผล
โครงการพัฒนา ดังนี้    
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่ก าหนด   
(2) ความเพียงพอ  (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนวยงาน   
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมทีก่ าหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)   
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดย 

มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)   
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)   
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการ

ท ากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้า อาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาก็ได
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความส าเร็จ หรือความกาวหนาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจะพิจารณา    

1.2 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Effectiveness  Evaluation)   

 (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  
(Effectiveness  Evaluation)   

 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)    
  

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลตากฟ้าด าเนินการ
ติดตามและประเมินผล ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ของเทศบาลต าบลตากฟ้า    

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ    

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน           
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า อาจให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา ตอผูบริหาร
เทศบาลต าบลตากฟ้า เ พ่ือให ผู บริหารเทศบาลต าบลตากฟ้า เสนอต อสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า  
คณะกรรมการเทศบาลต าบลตากฟ้า  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ าเภอ 

  
4.๕ .  ระเบยีบ วิธใีนการและเครือ่งมือที่ใชในการตดิตามและประเมนิผล          

  

๔.๕.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะประกอบดวยองคประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ    

1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ประกอบดวย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมี 
สวนไดเสียในทองถิ่นนั้นๆ    
 2) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งทีใ่ชเปนสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชใน
การรวบรวมขอมูลที่ไดก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ 
และขอมูลเชิงคุณภาพ อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล 
แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ    
 3) กรรมวิธี ไดแก วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล ที่จะตองศึกษาจากเอกสารที่เก่ียว 
ของกับยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงานโครงการ ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารการเบิกจาย งบประมาณ เชน ถนน แมน้ า 
ล าคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพ่ือตรวจดู วาด าเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยจูริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร 
เปนตน ซึ่งการก าหนดวิธีการเชนนี้ตอง มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย     
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปน การติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลผล
ของการติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาคืออะไร ตั้งขอสังเกตอยางไร    
ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ที่ได รับการแตงตั้งให
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้าเปนผูก าหนด   
 ๔.๕.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือใหสามารถตอบปญหา
การติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เปาหมายเพ่ือมุงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น และอธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดขึ้นได การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนเสมือน
การที่สถาปนิกวาง ผังหรือรูปแบบของบานโดยรวมกอนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอื่น ๆ ตอไป  ดังนั้น การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร จึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการ
ลงพ้ืนที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการก าหนดกรอบโดยรวมของงาน
ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดวยโดยตองก าหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ   
ตัวแปร การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล     
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  2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปนสวนหนึ่ง
ของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการใชสถิติเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา แนวทางตางๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลถือได วาเปนขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุดในการคนควาหาค าตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลที่ไมมี คุณภาพ           
ยอมสงผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลจาก
บันทึกหรือทะเบียนที่มีผูจัดท าไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองด าเนินการ
ในพ้ืนที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได  
 ๔.๕.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล               
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช ในการติดตามและประเมินผลจะประกอบด วย การทดสอบและการวัด         
การสัมภาษณ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร            
 1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) เพ่ือดูระดับการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
แบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด      
 2) การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยันวา 
ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตองก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
          2.1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ  
 2.2) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview)  ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไม
มีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอนและล าดับของขอความ การด าเนินการสัมภาษณ มักมีเพียงแนวทางการ
สัมภาษณกวางๆ ที่เปนสาระส าคัญท่ีตองการ  การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาโดยวิธีการ
เชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ       
  2.2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของ
การสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอค าอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตรที่ไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะได ขอมูลแลวยังเปนการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย       
  2.2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบาง
คนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็น ยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ          
มีประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่นการวางแผน     
  3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวาก าลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น ตองมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการ สังเกต และก าหนดการด าเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเอาใจใสและละเอียดถี่ถวน โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยาง
พรอมๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูล เพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ เพ่ือ
ใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถน ามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบาย เชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ  
ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถ 
แบงไดเปน 2 ประเภท         
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  3.1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มี
ลักษณะเดน คือ  
  (1) มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด   
  (2) มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุดและชัดเจนมากที่สุด   
  (3) เอาใจใสตอทุกอยางที่เกิดขึ้นสังเกตใหกวางขวางที่สุด   
  (4) ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอก ในเวลาเดียวกัน  
  (5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน  
  (6) จดบันทึกอยางละเอียด         
  3.2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation)เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิกใน
สังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
สังเกตและผูที่อยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรตูัววาตนเองถูกสังเกต       
 4) การส ารวจ(surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความ คิดเห็น การรับรู ทัศนคติ  
ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะตองมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ               
  5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจ าเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการก าหนดเปาหมาย กลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือ 
คณะท างานที่ไดรับการแตงตั้งใหด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลตากฟ้า เป็นผู้          
ผูก าหนด  
 

 

4.๖ ขอ้เสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 
 

4.๖.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 

๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้  
4) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด และบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
 
 
 

 



  หน้าที ่๒๒๒ 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข  ครั้งที่ 1/2566   เทศบาลต าบลตากฟ้า หน้าที ่๒๒๒ 
 

4.6.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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