แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 0–5479–5522 ต่อ 118
โทรสาร 0–5479-5533
www.thungchang.go.th

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและตอบสนองความต้ อ งการ
ของประชาชนตามบริ บ ทและศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด น่ า น
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่นในเขตจัง หวัดน่า นและยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาของ
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งช้าง
สามารถนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นกาหนดทิศทางเป้าหมายการพัฒนา
และเป็นกรอบแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ป ระชาชนในพื้น ที่ เทศบาลตาบลทุ่งช้างจึง จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

เทศบาลตาบลทุ่งช้าง
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แบบบัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02)
แบบบัญชีโครงการพัฒนา (ผ.02/2)
แบบบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)
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3 – 18
19 – 22
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บันทึกหลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง
……………………………..
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามบริบทและศักยภาพของท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย
และนโยบายนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งช้าง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน่านและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งช้าง
โดยใช้แ ผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น เป็ น แนวทางในการจัด ทาเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่า ยประจาปี ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลทุ่งช้างมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. 2566- 2570) เพื่ อ ด าเนิ น การตามภารกิ จ อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลและแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดื อ ดร้ อ นสามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน เป็ น ไปตามนโยบายรั ฐ บาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย และนโยบายนายกเทศมนตรีตาบลทุ่งช้าง ให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลทุ่งช้าง โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น แนวทางในการจัดทา
เทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี เพื่อให้การพัฒ นาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลทุ่งช้างต่อไป
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

-ก–

แบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(ผ.01)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01
(เพิ่มเติม)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2 แผนงานการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวติ และความมั่นคงของมนุษย์
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและสืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
รวม

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

5
2
7

1,637,000
450,000
2,087,000

3
3
6

1,200,000
900,000
2,100,000

-

3
3

1,250,000
1,250,000

3
1
4

9,000,000
1,650,000
10,650,000

2
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

830,000
830,000

1
1

450,000
450,000

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

8
6
14

2,837,000
1,800,000
4,637,000

-

-

-

-

8
1
9

11,080,000
1,650,000
12,730,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01
(เพิ่มเติม)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุ่งช้าง

ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการบริการ
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

3,337,000

10

12,750,000

2

830,000

1

450,000

-

-

23

17,367,000

2

แบบบัญชีโครงการพัฒนา
(ผ.02)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568 2569 2570
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.
มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
40,000
- ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประชาชนได้รบั ความ
คสล. (ซอยหน้าบ้าน
ให้ประชาชนมีการคมนาคม
นายอินรอด อินสองใจ) สะดวก
ความหนา 0.15 เมตร
ของโครงการ
สะดวกในการสัญจร
(บ้านสันกลาง)
ความยาว 17.00 เมตร
หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
68.00 ตารางเมตร

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากถนน (ซอยหน้าบ้านนายอินรอด อินชูใจ) บ้านสันกลาง หมูท่ ี่ 5 ตาบลและ อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน เป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนทาให้ถนนลื่น
เกิดอันตรายต่อการสัญจร ไป – มา ของประชาชน ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยดาเนินการก่อสร้างถนนคสล.
ให้ได้มาตรฐานจะทาให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น
3

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้าคสล.
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
(บริเวณข้างสวน
นายสรศักดิ์ น้าตอง)
(บ้านทุง่ ช้าง)

เพือ่ ระบายน้าสะดวกและ
ป้องกันน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ความหนา 0.12 เมตร
ความยาว 126.00 เมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
-

2566
(บาท)
340,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างรางระบายน้า ระบายน้าได้สะดวกขึ้น
คสล. ชนิดตัวยู
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
แบบมีฝาปิด
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

เหตุผลและความจาเป็น สืบเนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ช้าง หมู่ 2 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ประสบปัญหาน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทาให้การสัญจรไป - มา ลาบาก
ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้า คสล . ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด เพือ่ ให้สามารถระบายน้าสะดวก
ไม่ทาให้น้าท่วมขังและมีพนื้ ทีผ่ ิวจราจรเพิม่ ขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก และเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างถนน
คสล. พร้อมรางระบายน้า
คสล. ชนิดตัวยู
แบบมีฝาปิด (บริเวณนา
นางพาดี ศรีวรรณ นานายนพดล ศาลาคาม)
(บ้านทุง่ ช้าง)

- เพือ่ ก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานให้ประชาชน
มีการคมนาคมสะดวก
- เพือ่ ระบายน้าสะดวกและ
ป้องกันน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 41.00 เมตร
หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
143.50 ตารางเมตร
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร
ความยาว 32.00 เมตร
ความหนา 0.12 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
-

2566
(บาท)
180,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)
2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้า คสล.
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในการ
สัญจร
- ระบายน้าได้สะดวกขึ้น
และลดปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากถนน บริเวณนานางพาดี ศรีวรรณ - นานายนพดล ศาลาคาม บ้านทุง่ ช้าง หมูท่ ี่ 2 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน เป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนทาให้ถนนลื่น
และเกิดน้าท่วมขังส่งผลให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนเกิดอันตรายต่อการสัญจร ไป – มา ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยดาเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน พร้อมก่อสร้างรางระบายน้า ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด เพือ่ ให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น
5

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างถนน
เพือ่ ก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน
ให้ประชาชนมีการคมนาคม
คสล. (ซอยหลัง
วัดแพะกลางมังคลาราม – สะดวก
ทางลงน้าเลียบ)
(บ้านแพะกลาง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 260.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
1,040.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
-

2566
(บาท)
670,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน
- ก่อสร้างถนน คสล.
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประชาชนได้รบั ความ
ของโครงการ
สะดวกในการสัญจร

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากถนน (ซอยหลังวัดแพะกลางมังคลาราม – ทางลงน้าเลียบ) บ้านแพะกลาง หมูท่ ี่ 6 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน เป็นถนนลูกรัง ในช่วงฤดูฝนทาให้ถนนลื่นเกิดอันตราย
ต่อการสัญจร ไป – มา ของประชาชน ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดาเนินการก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน
จะทาให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น

6

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างทางเดิน เพือ่ ก่อสร้างทางเดิน
คสล. พร้อมพนังกันดิน ให้ประชาชนมีการคมนาคม
คสล. (ทางลงซอยข้างบ้าน สะดวก
นายคมศิลป์ คาชั่ง
- ลาน้าเลียบ)
(บ้านแพะกลาง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างทางเดิน คสล.
ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร
ความยาว 65.00 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างพนังกันดิน คสล.
ขนาดความสูงเฉลี่ย 0.50 - 1.00
เมตร ความหนา 0.15 เมตร
ความยาว 65.00 เมตร
หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
130.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
-

2566
(บาท)
407,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างทางเดิน คสล. มีทางเดินให้
พร้อมพนังกันดิน คสล. ประชาชนได้รบั
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ความสะดวกในการสัญจร
ของโครงการ

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากทางเดิน (ทางลงซอยข้างบ้านนายคมศิลป์ คาชั่ง - ลาน้าเลียบ) บ้านแพะกลาง หมูท่ ี่ 6 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน เป็นทางเดินลูกรัง ในช่วงฤดูฝนทาให้ลื่น
เกิดอันตรายต่อการสัญจร ไป – มา ของประชาชน ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดาเนินการก่อสร้างทางเดิน คสล .
จะทาให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรสะดวกและปลอดภัยขึ้น

7

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
(ป่าสุสานบ้านสลี)
(บ้านสลี)

เพือ่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์
สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ในบริเวณป่าสุสาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร
ความยาว 20.00 เมตร
ความสูง 5.00 เมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
700,000
-

2566
(บาท)
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)
2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีศาลา
เอนกประสงค์ใช้สาหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในบริเวณป่าสุสาน

เหตุผลและความจาเป็น สืบเนือ่ งจากประชาชนบ้านสลี หมู่ 1 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ศาลาเอนกประสงค์ในป่าสุสานบ้านสลี มีขนาดเล็ก คับแคบ
ไม่เพียงพอสาหรับใช้รองรับประชาชนทีเ่ ข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณป่าสุสาน ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดาเนินการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ เพือ่ ให้มีศาลาเอนกประสงค์ใช้รองรับประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

8

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

7 โครงการก่อสร้าง
ลานเอนกประสงค์
(ป่าสุสานบ้านสลี)
(บ้านสลี)

เพือ่ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์
สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ในบริเวณป่าสุสาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ขนาดความกว้าง 20.00 เมตร
ความยาว 30.00 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
หรือมีพนื้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
600.00 ตารางเมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
250,000
-

2566
(บาท)
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)
2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์
ใช้สาหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในบริเวณป่าสุสาน

กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น สืบเนือ่ งจากประชาชนบ้านสลี หมู่ 1 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน เนือ่ งจากบริเวณป่าสุสานประจาหมูบ่ ้านสลี ไม่มีลานประกอบกิจกรรมกลางแจ้งและสถานทีจ่ อดรถ
ไม่เพียงพอต่อประชาชนทีม่ าร่วมงานฌาปนกิจศพ ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดาเนินการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพือ่ ให้มีลานประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง
และสถานทีจ่ อดรถสะดวกและปลอดภัย

9

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า คสล.
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
(บริเวณหน้าบ้าน
นางบัวลอย ตันชูชีพ ทางเข้าบ้านนายพิชัย
ช่างคิด)
(บ้านทุง่ ผึ้ง)

เพือ่ ระบายน้าสะดวกและ
ป้องกันน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ความหนา 0.12 เมตร
ความยาว 77.00 เมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
250,000
-

2566
(บาท)
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างรางระบายน้า ระบายน้าได้สะดวกขึ้น
คสล. ชนิดตัวยู
และลดปัญหาน้าท่วมขัง
แบบมีฝาปิด
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ผึ้ง หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อนประสบปัญหาน้าท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน ทาให้การสัญจรไป - มา ลาบาก ดังนัน้
เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้า คสล . ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด เพือ่ ให้สามารถระบายน้าสะดวก ไม่ทาให้น้าท่วมขัง
และมีพนื้ ทีผ่ ิวจราจรเพิม่ ขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวก และเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
โซล่าเซลล์ (สวนอุ่นไอรัก
เฉลิมพระเกียรติ
บรมราชาภิเษก)
(บ้านทุง่ ช้าง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ LED
ขนาด 1,800 วัตต์
ทีเ่ พียงพอ ประชาชนได้รบั
ความสะดวกปลอดภัยในการ
จานวน 39 จุด
ใช้สถานทีส่ วนสาธารณะทา
กิจกรรมต่าง ๆ
- เพือ่ ป้องกันและลดปัญหาการ
ก่ออาชญากรรมและการมัว่ สุม
ของวัยรุ่นในเวลากลางคืน

งบประมาณ
2566
2567
2568
(บาท)
(บาท) (บาท)
200,000 200,000
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ - มีไฟฟ้าส่องสว่าง
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพียงพอให้ประชาชน
ของโครงการ
ได้รบั ความสะดวก
ปลอดภัยในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในสวนสาธารณะ
- ลดปัญหาการ
ก่ออาชญากรรมและ
การมัว่ สุมของวัยรุ่น
ในเวลากลางคืน

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากมีประชาชนในเขตเทศบาลตาบลทุง่ ช้าง และบริเวณใกล้เคียง มาใช้สถานทีอ่ อกกาลังกายบริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เป็นประจาทุกวัน
แต่ในช่วงเย็นถึงหัวค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจทาให้เกิดอันตรายได้ ดังนัน้ เทศบาลจะแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์
เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการป้องกันและลดปัญหาการก่ออาชญากรรม
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

2 โครงการก่อสร้าง
รั้วรอบพืน้ ทีบ่ ่อขยะ
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
(บ้านทุง่ ช้าง)

วัตถุประสงค์

- เพือ่ กั้นแนวเขตพืน้ ทีบ่ ่อขยะ
ให้ชัดเจนป้องกันการรุกล้าพืน้ ที่
- เพือ่ ป้องกันการลักลอบทิง้ ขยะ
โดยไม่ได้รบั อนุญาต
- เพือ่ ป้องกันการลักลอบ
เผาขยะในพืน้ ที่
- เพือ่ ป้องกันการทาลาย
ทรัพย์สินของทางราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบพืน้ ที่
บ่อขยะความยาวรวม
945.00 เมตร พร้อมประตู
ปิด/เปิด

งบประมาณ
2566
2567
2568
(บาท)
(บาท) (บาท)
250,000 250,000
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)
2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างรั้วลวดหนาม
รอบพืน้ ทีบ่ ่อขยะ
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- มีการก่อสร้าง
รั้วลวดหนามเพือ่ กั้น
แนวเขตรอบพืน้ ทีบ่ ่อขยะ
- ไม่มีการลักลอบทิง้ ขยะ
โดยไม่ได้รบั อนุญาต
- ไม่มีการก่อเหตุเผาขยะ
ในบริเวณพืน้ ทีบ่ ่อขยะ
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
- ลดปัญหาการบุกรุก
พืน้ ทีท่ าลายทรัพย์สิน
ของเทศบาลตาบลทุง่ ช้าง

กอง
สาธารณสุขฯ

เหตุผลและความจาเป็น สืบเนือ่ งจากพืน้ ทีบ่ ริเวณบ่อขยะเทศบาลตาบลทุง่ ช้าง บ้านทุง่ ช้าง หมูท่ ี่ 2 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ประสบปัญหามีผู้มาลักลอบทิง้ ขยะโดยมิได้รบั อนุญาต
ทัง้ มีการนาขยะนอกเขตมาทิง้ ในบริเวณบ่อขยะจึงทาให้บ่อขยะมีปริมาณมากขึ้น ตลอดจนพบว่ามีการลักลอบเผาขยะในพืน้ ที่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ได้รบั ความเดือดร้อนจากกลิ่นควันไฟและอาจเกิดไฟลุกลามไปในทีด่ ินเอกชนได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการนี้
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ

3 โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถบรรทุกขยะ
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง

วัตถุประสงค์

เพือ่ ใช้เป็นสถานทีจ่ อด
รถบรรทุกขยะ ของเทศบาล
ตาบลทุง่ ช้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างโรงจอดรถ
บรรทุกขยะ ขนาดความกว้าง
14.00 เมตร
ความสูง 5.00 เมตร
ความยาว 10.00 เมตร

งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
2567
2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
450,000
450,000 - ก่อสร้างโรงจอดรถ
บรรทุกขยะ
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

2566
(บาท)
-

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
มีโรงจอดรถบรรทุกขยะ
ทาให้เกิดความพร้อม
ในการใช้งานและ
การบริหารจัดการ
ยานพาหนะของราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

เหตุผลและความจาเป็น สืบเนือ่ งจากเทศบาลตาบลทุง่ ช้างมีรถบรรทุกขยะมูลฝอยสาหรับเก็บและขนมูลฝอยทีจ่ ดั เก็บได้ในพืน้ ที่ เพือ่ นาไปกาจัดโดยวิธกี ารเทกอง ณ บ่อฝังกลบขยะเทศบาลตาบลทุง่ ช้าง จานวน 3 คัน
ซึ่งในปัจจุบันพบว่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยทัง้ 3 คัน มีการจอดใต้ต้นไม้ขา้ งโรงฆ่าสัตว์และในชายคาโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลรักษาหรือความปลอดภัยของครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวได้
และการจอดรถบรรทุกขยะข้างโรงฆ่าสัตว์หรือภายในอาคาร อาจมีแมลงวันหรือแมลงนาโรคมารบกวนหรือเกาะซากสัตว์ทฆี่ า่ แล้ว ส่งผลให้เกิดการปนเปือ้ นของเนือ้ สัตว์ได้
จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการนี้ เพือ่ ให้มีโรงจอดรถบรรทุกขยะ และเป็นการบารุงรักษารถบรรทุกขยะซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการให้มีความคงทน
และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ /ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการ
มีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม/ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเทีย่ วให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพืน้ ฐาน/ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
กองช่าง
250,000
- ก่อสร้างรางระบายน้า ประชาชนและเกษตรกร
คสล. ชนิดตัวยู
มีน้าใช้ในการเกษตร
ในการเกษตรและสามารถผันน้า ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
รางระบายน้า คสล.
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร
แบบไม่มีฝาปิด
(บริเวณหลังบ้าน
ความหนา 0.10 เมตร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
นางอัมพร ทองแดง ความยาว 160.00 เมตร
ของโครงการ
หลังบ้านนายอภิชาติ
ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
มวยดี)
(บ้านสันกลาง)

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านสันกลาง หมูท่ ี่ 5 ตาบลและ อาเภอทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีน่ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมีน้าไม่เพียงพอ
ทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตรและประสบปัญหาในการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร

14

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ลาเหมืองคสล. ชนิดตัวยู ในการเกษตรและสามารถผันน้า
แบบไม่มีฝาปิด (บริเวณ เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
นานายแสง สมแสง นานางบัวเขียว โนรา)
(บ้านทุง่ ช้าง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
ความยาว 310.00 เมตร

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
2567
2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กองช่าง
680,000
- ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ประชาชนและเกษตรกร
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด มีน้าใช้ในการเกษตร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

2566
(บาท)
-

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ช้าง หมูท่ ี่ 2 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีน่ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมีน้าไม่เพียงพอทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร
และประสบปัญหาในการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร

15

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้าง
ลาเหมือง คสล.
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
(บริเวณนานางพาดี
ศรีวรรณ -นานายอิน
ศรีวรรณ)
(บ้านทุง่ ช้าง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
ในการเกษตรและสามารถผันน้า ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
ความยาว 65.00 เมตร

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
2567
2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กองช่าง
150,000
- ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ประชาชนและเกษตรกร
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด มีน้าใช้ในการเกษตร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

2566
(บาท)
-

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ช้าง หมูท่ ี่ 2 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีน่ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมีน้าไม่เพียงพอทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร
และประสบปัญหาในการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร

16

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ในการเกษตรและสามารถผันน้า
ลาเหมือง คสล.
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
(ลาห้วยกลางบริเวณนา
นายสมเกียรติ จันต๊ะวงศ์
- นานายปัน๋ ขันไชย)
(บ้านทุง่ ผึ้ง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
ความยาว 200.00 เมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
-

2566
(บาท)
450,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ประชาชนและเกษตรกร
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด มีน้าใช้ในการเกษตร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ผึ้ง หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีน่ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมีน้าไม่เพียงพอทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร
และประสบปัญหาในการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร
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กองช่าง

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้าง
ลาเหมือง คสล.
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
และไม่มีฝาปิด
(ลาห้วยขี้นาบริเวณนา
นางนุชจิรา นาระทะ ข้างบ้านนายยุทธนา
พันแพง)
(บ้านทุง่ ผึ้ง)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
ในการเกษตรและสามารถผันน้า ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด
เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
ความยาว 77.00 เมตร
และแบบไม่มีฝาปิด
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
ความยาว 78.00 เมตร

งบประมาณ
2567
2568
(บาท) (บาท)
-

2566
(บาท)
550,000

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ประชาชนและเกษตรกร
ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด มีน้าใช้ในการเกษตร
และแบบไม่มีฝาปิด
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ผึ้ง หมูท่ ี่ 5 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีน่ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมีน้าไม่เพียงพอทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร
และประสบปัญหาในการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร
18

กองช่าง

แบบบัญชีโครงการพัฒนา
(ผ.02/2)

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ /ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการ
มีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม/ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาการท่องเทีย่ วให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน / ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจและบริการสาธารณะพืน้ ฐาน/ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร และพัฒนาอาชีพ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั (KPI)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568 2569 2570
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ก่อสร้างลาเหมือง คสล.
1,600,000
กองช่าง
- ก่อสร้างลาเหมือง คสล. ประชาชนและเกษตรกร
ลาเหมืองคสล. ชนิดตัวยู ในการเกษตรและสามารถผันน้า ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด
ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด มีน้าใช้ในการเกษตร
แบบไม่มีฝาปิด
เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
(ลาเหมืองหลวง) ช่วงที่ 1
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
(ลาเหมืองหลวงบริเวณ
ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร
ของโครงการ
สวนนายอดิศักดิ์ ศรีวรรณ
ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
- บริเวณนานายนพดล
ความหนา 0.20 เมตร
ศาลาคาม) (บ้านทุง่ ช้าง)
ความยาว 110.00 เมตร
ช่วงที่ 2
ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ความหนา 0.10 เมตร
ความยาว 200.00 เมตร

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านทุง่ ช้าง หมูท่ ี่ 2 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีน่ าทีใ่ ช้ในการเกษตรมีน้าไม่เพียงพอทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร
และประสบปัญหาในการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร
19

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

2 โครงการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
เพือ่ พัฒนาแหล่งน้า ป้องกัน
แหล่งน้างานก่อสร้าง
น้ากัดเซาะตลิ่งพังและสามารถ
พนังป้องกันการกัดเซาะ ผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ริมตลิ่ง (ลาน้าและบริเวณ
หัวสะพานบ้านดวงคาถึง
แม่น้าน่านฝั่งตะวันออก)
(บ้านมอญ)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างพนังป้องกัน
การกัดเซาะริมตลิ่ง
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร
ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร
ความยาว 450.00 เมตร

งบประมาณ
2566
2567
2568
(บาท)
(บาท) (บาท)
4,900,000
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างพนังป้องกัน ลดปัญหาน้ากัดเซาะตลิ่ง
การกัดเซาะริมตลิ่ง
ประชาชนและเกษตรกร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย มีน้าใช้ในการเกษตร
ของโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากประชาชนบ้านมอญ หมูท่ ี่ 6 ตาบลและ อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน ประสบปัญหาน้ากัดเซาะริมตลิ่งทาให้การไหลของน้าเปลี่ยนทิศทางและในช่วงฤดูแล้งพืน้ ทีก่ ารเกษตร
มีน้าไม่เพียงพอทาให้ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร และประสบปัญหาการผันน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ได้รบั ผลผลิตดีเท่าทีค่ วร
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือ่ ก่อสร้างสะพาน คสล.
คสล.ข้าม (ลาน้าและ)
ทีไ่ ด้มาตรฐานให้ประชาชนใช้
บ้านสลี - บ้านเฟือยลุง ในการคมนาคมสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสะพาน คสล.
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 25.00 เมตร

งบประมาณ
2566
2567
2568
(บาท)
(บาท) (บาท)
2,500,000
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

2569 2570
(บาท) (บาท)
- ก่อสร้างสะพาน คสล. มีสะพานทีไ่ ด้มาตรฐาน
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ประชาชนได้รบั
ของโครงการ
ความสะดวกในการสัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น เนือ่ งจากปัจจุบันเส้นทางน้าและ ระหว่างบ้านสลีและบ้านเฟือยลุงมีถนนทัง้ สองข้างทาง แต่ไม่มีทางออกเชื่อมหากันได้ เพือ่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางในการสัญจรไป - มา
ทีส่ ะดวกและปลอดภัย
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02/2
(เพิม่ เติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิม่ เติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง
สาหรับโครงการทีเ่ กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ส่งน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เข้าพืน้ ที่
การเกษตร
(บ้านสลี)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ พัฒนาแหล่งน้าใช้
ก่อสร้างระบบส่งน้า
ในการเกษตรและสามารถผันน้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
งานวางท่อส่งน้า PVC
ระยะทาง 2,730.00 เมตร
พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.
ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร
จานวน 2 ถัง

งบประมาณ
2566
2567
2568
(บาท)
(บาท) (บาท)
1,650,000
-

ตัวชีว้ ดั (KPI)

2569 2570
(บาท) (บาท)
ประชาชนและเกษตรกร
- ก่อสร้างระบบส่งน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีน้าใช้ในการเกษตร
เข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ

เหตุผลและความจาเป็น สืบเนือ่ งจากประชาชนบ้านสลี หมู่ 1 ตาบลทุง่ ช้าง อาเภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ได้รบั ความเดือดร้อน เมือ่ ถึงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้าเพือ่ ใช้ในการเกษตร
ส่งผลให้การเพาะปลูกได้รบั ความเสียหายหรือไม่ไม่ได้รบั ผลผลิตทีด่ ีเท่าทีค่ วร
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ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

แบบบัญชีครุภัณฑ์
(ผ.03)

แบบ ผ.03
(เพิ่มเติม)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง

ที่
1

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง เสาคอนกรีตสาเร็จ (เสาไฟฟ้า คสล.)
และการโยธา
ขนาดปลาย 0.15 X 0.15 เมตร
ขนาดโคน 0.20 X 0.20 เมตร ความยาว 6.00 เมตร
จานวน ปีละ 10 ต้น
ปี 2566 บ้านแพะกลาง, บ้านทุง่ ผึ้ง, บ้านทุง่ ช้าง
ปี 2567 บ้านสลี, บ้านมอญ, บ้านดอนชัย
ปี 2568 บ้านสันกลาง, บ้านเฟือยลุง
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2566
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
20,000 20,000
-

หน่วยงาน
2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
กองช่าง

แบบ ผ.03
(เพิ่มเติม)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง

ที่
2

3

แผนงาน

หมวด

การรักษา ค่าครุภัณฑ์
ความสงบภายใน

การรักษา ค่าครุภัณฑ์
ความสงบภายใน

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2566
(บาท)
352,000

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีส่ าหรับ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ติดตั้งภายนอกอาคาร สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ทัว่ ไปและงานอื่นๆ จานวน 16 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท
- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
57,000
Recorder) แบบ 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
57,000 บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch)
15,000
ขนาด 16 ช่อง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
- เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
5,700
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ ฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของ
กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2564
ครุภัณฑ์โฆษณา - โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
15,000
และเผยแพร่ ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 พิกเซล ขนาด 43 นิว้
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพืน้ ฐานเป็นไปตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
-

หน่วยงาน
2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สานักปลัดฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลทุง่ ช้าง

ที่
4

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

การรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน - ตู้ CCTV Cabinet สาหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก
จานวน 13 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
ความสงบภายใน
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2566
(บาท)
39,000

(เพิ่มเติม)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
-

หน่วยงาน
2570 รับผิดชอบหลัก
(บาท)
สานักปลัดฯ

