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คํานํา 

 
ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)          
พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น หมายถึงแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางพัฒนา
ทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนามากําหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน  
โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน            
มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบานดาย               
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทางบประมาณรายจาย
ประจําป และพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ิน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผูบริหารหวังท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 -
2570) ขององคการบริหารสวนตําบลบานดายฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
บานดาย ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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สวนท่ี 1 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.ดานกายภาพ 
 
 
 
 

 
 

แผนท่ีโดยสังเขปตําบลบานดาย 
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          1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล 
ตําบลบานดายเปนตําบลหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูหางจากท่ีวาการ

อําเภอแมสายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 32.50 
ตารางกิโลเมตร หรือ 20,312 ไร  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนท่ีตําบลตาง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดตอตําบลศรีดอนมูล  อําเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันตก ติดตอตําบลโปงงาม  อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต  ติดตอตําบลแมคํา   อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย 
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะเปนท่ีราบทางตอนกลางและตอนใต เปนท่ีเชิงเขาทางทิศตะวันตก บางสวนเปนท่ีราบลุม     

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรและเปนท่ีอยูอาศัย 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปนดินรวน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแกการเพาะปลูกขาว 

 

          1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
มีแหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ไดแก แมน้ําคํา แมน้ํามะ  แมน้ําฮองแฮ และแมน้ําโปง 

 

          1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
ในพ้ืนท่ีไมสวนใหญประกอบดวยไมผลยืนตนและไมเศรษฐกิจ ตําบลบานดายไมอยูในเขตพ้ืนท่ีปาไม 
 

2.ดานการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลบานดายประกอบดวยจํานวนหมูบาน  8  หมูบาน โดยท้ัง 8  หมูบานเปนคนไทยพ้ืนราบเปน

สวนใหญ  
          2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน 8 หมูบาน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหนา จะมี ผูบริหารทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ 2 คน 8 หมูบาน รวมเปน 16 คน 
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3.ประชากร 
 

          3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
ประชากรท้ังสิ้น  จํานวน  3,843 คน แยกเปนชาย  1,824 คน หญิง  2,019 คน มีความหนาแนน

เฉลี่ย  118 คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน  2564 ) 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ดาย 407 481 888 416 

2 ก่ิวพราว 162 139 301 130 

3 ดงปาสัก 197 221 418 209 

4 สันทรายนอย 316 324 640 300 

5 สันปูเลย 182 214 396 209 

6 ปาบงงาม 252 281 533 250 

7 สันสล ี 73 93 166 81 

8 ปากอย 235 266 501 229 

 รวม 1,824 2,019 3,843 1,824 

 
          3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน 30 – 55 ป 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา      1    แหง ไดแก 
- โรงเรียนบานดายเทพกาญจนาอุปถัมภ  จํานวนนักเรียนประมาณ              460   คน 

  (อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี 6) 

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  2  แหง ไดแก 
          ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานดาย จํานวนนกัเรียนประมาณ       37   คน 
           

          ในพ้ืนท่ีมีการศึกษานอกระบบฯ (กศน.บานดาย)  1  แหง 
 

 4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาย   1 แหง 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน    8 แหง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
 - 
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4.3 ยาเสพติด 
 ปญหายาเสพติด เนื่องจากตําบลบานดาย มีเสนทางผานติดตอกัน 3 อําเภอ คือ อําเภอแมสาย อําเภอ
เชียงแสน และอําเภอแมจัน จึงมักใชเสนทางนี้เพ่ือเลี่ยงการตรวจคน 
 

 4.4 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตําบลบานดาย ไดใหความชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส (เบี้ยยังชีพ) 
และไดใหความชวยเหลือผูดวยโอกาสและผูยากไรในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องทุกป 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนสง 
มีถนนลาดยางแอสฟลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมูท่ี 

จํานวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟลส
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลกูรัง
(สาย) 

ทางลําลอง 
(สาย) 

1 9 - 8 3 1 
2 3 - 3 - - 
3 6 - 5 2 1 
4 12 - 11 2 1 
5 3 - 3 1 3 
6 7 - 7 3 2 
7 4 - 4 2 - 
8 4 - 4 2 1 

รวม 48 - 45 15 9 
ถนนเช่ือมระหวางตําบล 3 1 - - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หนวยงานอ่ืน 

3 - - - 

          5.2 การไฟฟา 
มีระบบไฟฟาครบทุกหมูบาน  จํานวน  1,824   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมูบาน จาํนวน 8 หมูบาน   
 

          5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันทุกหมูบาน ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 
 

          5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
ท่ีทําการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด ไดแก ไปรษณียหวยไคร ตั้งอยู ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย หางจากตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร 

 
 



- 5 - 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                            องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

                                                                                                                                      

 

 
6.ระบบเศรษฐกิจ 

 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว พืชผัก

สวนครัว แตงโม  ขาวโพด  และเสื่อกก รวมท้ังปลูกไผกวนอิม ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจาง 
 

          6.2 การประมง 
ตําบลบานดาย มีการประมง คือ บอเลี้ยงปลานิล และปลาดุก และนอกจากนั้นยังมีการทําการประมง 

โดยหาปลาจากแหลงน้ําธรรมชาติ บริเวณน้ําแมมะ ซ่ึงเปนแหลงน้ําท่ีมีปลามาก   

          6.3 การปศุสัตว 
ตําบลบานดาย มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงไกไข  ไกกระดูกดํา เลี้ยงเปด และเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบาน

ของตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 

          6.4 การบริการ 
มีรานบริการทําผม เสริมสวย พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 , 2 , 4 , 6  
โรงสีขาวขนาดเล็กในพ้ืนท่ี จํานวน 3 แหง   
ทาขาวเพ่ือรับซ้ือขาวเปลือก จํานวน 1 แหง   
ปมน้ํามัน  จํานวน 2 แหง และปมน้ํามันหยอดเหรียญ จํานวน 1 แหง     
 

          6.5 การทองเท่ียว 
- โรงแพ็คผักปลอดภัยตําบลบานดาย 
- สวนสาธารณะหนองโคม 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ตําบลบานดาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไมมีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
 

          6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
- กลุม ธกส.     - กลุมออมทรัพย     
- กลุมเกษตรกรทํานา    - กลุมบานดายพัฒนา    
- กลุมสตรีสหกรบานดาย    - กลุมเกษตรพัฒนา    
- กลุมรถไถนาสันสลี (ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล)  - กลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร 
- กลุมพัฒนาสามัคคี    - กลุมพัฒนาเกษตรบานปาบงงาม 
- กลุมพัฒนาสวนแตงโม    - กลุมธนาคารขาว 
- กลุมปุยชุมชน     - กลุมปลูกพืชปลอดสารพิษ  

 - กลุมผลิตดอกไมจันทน    - กลุมแมบานผลิตไขเค็มเสริมไอโอดีน 
- กลุมผูปลูกถ่ัวเหลือง    - กลุมผูเลี้ยงปลา 
- กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงเปด    - กลุมตะกราหวาย 
- กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว   - กลุมฉางขาว 
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  6.8 แรงงาน 
ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ปลูกผัก

สวนครัว  ขาวโพด  ท่ีเหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจางท่ัวไป 
 

7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
 

          7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
มีจํานวน 8 หมูบาน และมีขอมูลพ้ืนฐานแตละหมูบานดังนี้ 

หมูท่ี หมูบาน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ดาย 407 481 888 416 

2 ก่ิวพราว 162 139 301 130 

3 ดงปาสัก 197 221 418 209 

4 สันทรายนอย 316 324 640 300 

5 สันปูเลย 182 214 396 209 

6 ปาบงงาม 252 281 533 250 

7 สันสล ี 73 93 166 81 

8 ปากอย 235 266 501 229 

 รวม 1,824 2,019 3,843 1,824 

          7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
 ราษฎรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมไดแกทํานา ปลูกขาว ปลูกผัก
สวนครัว  ขาวโพด   
          7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร 
          แหลงน้ําธรรมชาติไหลผาน ไดแก แมน้ําคํา แมน้ํามะ แมน้ําฮองแฮ และแมน้ําโปง           
          7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาหมูบาน จํานวน 8 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1-8 
 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชน หมูท่ี 1-8 นับถือศาสนาพุทธ 
           ประชาชน หมูท่ี 3 นับถือท้ังศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต 
           โดยมีขอมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด ท่ีอยูในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอแมสาย จํานวน 4 แหง  ไดแก   
  1. วัดบานดาย (วัดทุงสวางอารมณ)  หมูท่ี 1 

2. วัดบานสันทรายนอย หมูท่ี 4  
3. วัดบานสันปูเลย  หมูท่ี 5   
4. วัดปาบงงาม หมูท่ี 6 
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วัด ท่ีอยูในเขตการปกครองคณะสงฆอําเภอเชียงแสน แตอยูในพ้ืนท่ีตําบลบานดาย อําเภอแมสาย 
จํานวน 2 แหง  ไดแก 

1. วัดบานสันสลี หมูท่ี 7 
2. วัดไชยสถาน บานปากอย หมูท่ี 8  

มีสถานปฏิบัติธรรม จํานวน   1 แหง ไดแก 
1. สถานปฏิบัติธรรมบานดงปาสัก  

โบสถ   1   แหง ไดแก 
  บานดงปาสัก หมูท่ี 3    จํานวน   1  แหง 
   
          8.2 ประเพณีและงานประจําป 
 ชวงเดือนเมษายน งานแหพระและสรงน้ําผูสูงอายุ เวียนกันเปนเจาภาพทุกหมูบาน  

กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต) เวียนกันเปนเจาภาพทุกหมูบาน 
 
8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน  คือ  
กลุมผลิตไขเค็มพอกดินจอมปลวก  ผลิตไขเค็มจําหนาย 

 กลุมดอกไมจันทน  หมูท่ี 4 บานสันทรายนอย  ผลิตดอกไมจันทน ตุง 
 ภาษาถ่ิน คือ  

ภาษาเมืองลานนา   
8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเดน  คือ  
กลุมดอกไมจันทน  หมูท่ี 4 บานสันทรายนอย  ผลิตดอกไมจันทน ตุง 

 กลุมไขเค็มพอกดินจอมปลวก หมูท่ี 3 บานดงปาสัก ผลิตไขเค็มจําหนาย 
กลุมน้ําพริกฮอต  หมูท่ี 1 บานดาย ผลิตน้ําพริกจําหนาย 

 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          9.1 น้ํา 
          แหลงน้ําธรรมชาติ 
 แมน้ํา , ลําน้ํา   4  สาย 
 บึง ,  หนองน้ํา   1  แหง 
 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
 ฝาย    26  แหง 
 บอน้ําตื้น   35  แหง 
 บอโยก    5  แหง 
 ระบบประปาหมูบาน  11  แหง 
 ประมงหมูบาน / ประมงโรงเรียน 1  แหง 

ถังเก็บน้ําฝน   2  แหง  
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  9.2 ปาไม 
ไมไดอยูในพ้ืนท่ีอยูในเขตปาไม  

           
  9.3 ภูเขา 

ไมไดอยูในพ้ืนท่ีอยูในเขตปาไม  

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  คือ  ดิน  ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเพาะปลูกไดตลอด

ท้ังป และมีความอุดมสมบูรณ 
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สวนที่ 2  

ยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
        1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 
  วิสัยทัศน 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก

ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือ

ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ

เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 

ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี

รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว  คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปน

ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 

ยุทธศาสตร ไดแก 

  ๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทาง

ท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

  (๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

  (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
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  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา                   

ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

  (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

  ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับ

ผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังใน

สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูป

และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ

เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู

สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี

หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ 

สะอาดและปลอดภัยของโลก 

  - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหาร

คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา

และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 

  (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบนัเกษตรกร 



- ๑๑ - 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                            องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
 

  (๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 

และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร

ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

  ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ 

สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 

จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 

  (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 

  (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

  (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

  ๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

  เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล าไปสูสังคม

ท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  (๒) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  ๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟู  และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคง

ดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

พิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

  (๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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  (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

  ๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองให

ความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

  (๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

  (๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

  (๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
1.2  รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  

                    (พ .ศ . 2565 – 2570) (ขอมูล ณ 10 มีนาคม 2564 ) 
เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมสงเสริม 

โอกาสทางเศรษฐกิจใหม 
1.  ไทยเปนประเทศช้ันนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

- การปรับโครงสรางใหมีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง 
- เกษตรกรเขาถึงชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย 
- มีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม อาทิ แหลงน้ําและ   

          ระบบโลจิสติกส 
- เทคโนโลยีชีวภาพไดรับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2.  ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความย่ังยืน 
- มีภาพลักษณในฐานะจุดหมายการทองเท่ียวเนนคุณคาและความยั่งยืน 
- มีจุดเดนดานการทองเท่ียวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูด    

                           นักทองเท่ียวคุณภาพ 
- รายไดจากการทองเท่ียวกระจายสูเมืองรอง ชุมชน และผูประกอบการรายยอย 

3.  ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน 
- มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงาน อยางตอเนื่อง 

    -    ปริมาณการใชยานยนตไฟฟาภายในประเทศเพ่ิมข้ึน และมีสถานีอัดประจุไฟฟาท่ี  
                         เพียงพอและครอบคลุม 

-   มีมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผานท่ีชัดเจน 
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4.  ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทย และสุขภาพมูลคาสูง 
- มีชื่อเสียงในการใหบริการทางการแพทยข้ันสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม และ   

                     การสงเสริมสุขภาวะ 
- ลงทุนวิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีข้ันสูง 
- ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอและเหมาะสม 

                     ตอผูรับบริการจากท้ังในและตางประเทศ 
5.  ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค 

-     กฎระเบียบ กระบวนการนําเขาสงออก และขอตกลงการคาระหวางประเทศสงเสริม 
                               ศักยภาพ เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และสามารถลดตนทุนโลจิสติกส 

- โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงในอาเซียนไรรอยตอ 
- ผูประกอบการมีศักยภาพการแขงขันในระดับสากล 

6.  ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของอาเซียน 
-      เทคโนโลยี ความรู และนวัตกรรม ท้ังซอฟทแวรและดิจิทัลคอนเทนต ไดรับการ 

พัฒนาอยางตอเนื่อง 
- มีโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยแวดลอมท่ีสงเสริมการประกอบธุรกิจดานดิจิทัล 
- มีระบบเฝาระวังและปองกันการโจมตีทางไซเบอรประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

     สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค ใชเทคโนโลยี ขอมูล และดิจิทัลแพลทฟอรม               
เปนเครื่องมือ 

7.  ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
- การแขงขันเปดกวางและเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําระหวาง SMEs และธุรกิจ 

ขนาดใหญ 
- SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- SMEs มีบทบาทในภาคการสงออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
- วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสรางมูลคาเพ่ิม 

8.  ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนาอยู 
- ความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ีลดลง ท้ังในดานเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนา

เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนท่ี และเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท 
- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 
- อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง 

9.  ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ี 
เพียงพอ เหมาะสม 

- คนจนขามรุนลดลง จากมาตรการชวยเหลือแบบมุงเปา และฐานขอมูลท่ีสามารถระบุ
คนจนและปญหา 

- นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายสงเสริมการกระจายรายได 
- ทุกกลุมคนสามารถเขาถึงดิจิทัลไดอยางท่ัวถึง 
- เด็กยากจนสามารถเขาถึงการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ 
- ความคุมครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 
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วิถีชีวิตท่ีย่ังยืนใชระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการกับปญหา 
สิ่งแวดลอม พัฒนาความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

10.  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
- ขยะและน้ําเสียไดรับการจัดการท่ีถูกตองและหมุนเวียนกลับไปใชประโยชนมากข้ึน 
- พลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลักสําหรับการผลิตไฟฟาของประเทศ 
- ผลิตภัณฑท่ีมาจากวัสดุเหลือใชและปลอยคารบอนในปริมาณต่ําไดรับการสนับสนุน

ท้ังในดานการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผูบริโภค 
11.  ไทยสามารถปรับตัวและลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

- พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัยสูงไดรับการจัดการใหมีความเสี่ยงท่ีลดลง 
- ปาและพ้ืนท่ีชุมน้ําไดรับการอนุรักษ 
- ระบบการจัดการภัยในทุกระดับไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพท่ี

สูงข้ึน 
- เปาหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพ 
-     ภูมิอากาศเปนสวนหนึ่งของการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
-     ทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 

ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ และ 
กลไกการบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย 

12.  ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงมุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
- ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะสําคัญ และเอ้ือตอการสรางสังคม

  แหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
- กลไกการพัฒนาฝมือมีคุณภาพ ทันสมัย ไดมาตรฐานนโยบายการจัดการกําลังคน

   ภายใตสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และระบบฐานขอมูลการจัดการกําลังคนมี 
   ประสิทธิภาพ 

- สถาบันทางสังคมเอ้ือตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
13.  ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 

- ภาครัฐบูรณาการ เปนเอกภาพ 
- โครงสรางภาครัฐมีความยืดหยุน และมีความยั่งยืนทางการคลัง 
- การบริหารงานภาครัฐและการใหบริการสาธารณะปรับสูรูปแบบดิจิทัลอยางเต็ม 
       รูปแบบ 
- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนบัสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

                     ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ 
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1.3)  รางแผนการพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2566-2570)  
  เปาหมายการพัฒนา  
       “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ”  

ตามแนวคิด เศรษฐกิจ สรางสรรค สานสัมพันธระหวางพ้ืนท่ี สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน” 
แนวทางในการพัฒนา 
1.  Creative : พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง โดยการสรางระบบนิเวศ เมือง และ 

พ้ืนท่ีสรางสรรค ตลอดจนสามารถพัฒนาสูการเปนสินคาและบริการสรางสรรค  
2.  Connect : สรางโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค              

ท้ังในสวนของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสรางสรรค และกลุมผูคนสรางสรรค  
3.  Clean พัฒนาตามแนววิถีใหม (New Normal) บนฐานการเติบโตอยางยั่งยืน ของการ 

อนุรักษสิ่งแวดลอม การดูแลความสะอาดของเมือง และการใชพลังงานสะอาด 
4.  Care ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับการดูแลผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในสังคมและ             

พัฒนาศักยภาพแรงงาน  
 

1.4) รางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
                (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ประจําป พ.ศ. 2566 – 2570 

เปาหมายการพัฒนา ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการคา การลงทุน และเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว 
                             ท้ังระบบอยาง รวมถึงสงเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรใหมีมูลคาสูง และ  
                             สนับสนุนเศรษฐกิจฐาน รากใหเขมแข็ง 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สงเสริมเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมการดูแลและการ  
                             บริการทางสุขภาพ  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัย พิบัติ  
            ท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและภัยท่ีเกิดจากมนุษย 

 
1.5) นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 12 ดานของรัฐบาล 
1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.  การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
11.  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12.  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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นโยบายเรงดวน 12 เรื่องของรัฐบาล 
1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการ  

                     ประจํา 
9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
10.  การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
11.  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 
12.  การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชนและการดําเนินการ 

                       เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
 

  1.6) รางแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566 - 2570) 

วิสัยทัศน 

 “เชียงรายเมืองทองเท่ียวสรางสรรค สะอาด ปลอดภัย นายล” 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงราย เนนการดําเนินการพัฒนา 3 ประเด็นสําคัญเพ่ือนําไปสู

การผลักดัน ใหเชียงรายเมืองทองเท่ียวสรางสรรค สะอาด ปลอดภัย นายล ไดแก   
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เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค : เพ่ือสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเนน

การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงคุณคาและยั่งยืน การคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชิงสรางสรรค และ การ

สงเสริมนวัตกรรมสินคาเกษตรมูลคาสูงโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาและสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม  

เปาหมายการพัฒนาสิ่งแวดลอมสรางสรรค :  เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน

การเติบโตอยางยั่งยืนบทสังคมเศรษฐกิจสรรคเพ่ือรับรองการพัฒนาเมืองใหนาอยูท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม   

เปาหมายการพัฒนาสังคมสรางสรรค :  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับคนทุกชวงวัย  และเสริมสรางความปลอดภัยและความม่ังคงในชีวิต 

ทรัพยสินของประชาชนเพ่ือนําไปสูสังคมสรางสรรค 

 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา

เปาหมายการพัฒนา   

1. การเพ่ิมจํานวนแหลงทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

2. การเพ่ิมจํานวนของกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 

3. การเพ่ิมจํานวนของสถานประกอบการดานการทองเท่ียวไดรับมาตรฐาน SHA 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค  

                             ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เปาหมายการพัฒนา   

1. การเพ่ิมสัดสวนสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. การเพ่ิมจํานวนนวัตกรรมสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค 

3. การสงเสริมและยกระดับผลิตภัณฑชา กาแฟและสมุนไพรสูเกษตรมูลคาสูงเชิงสรางสรรค 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส

เปาหมายการพัฒนา 

1. การสงเสริมการเพ่ิมจํานวนผูประกอบการ/SMEsเศรษฐกิจสรางสรรค 

2. การเพ่ิมกิจกรรมในการสงเสริม พัฒนาและเตรียมความพรอมผูประกอบการภายใตบริบทท่ี    

เปลี่ยนแปลง 

3. การสนับสนุนสภาพแวดลอมและระบบโลจิสติกตท่ีดีรองรับดานการคา  การลงทุน                    

การบริการ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน

เปาหมายการพัฒนา   

1. การเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา/หมอกควันไฟปา 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคม 

                             สรางสรรค 

เปาหมายการพัฒนา   

1. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. การลดอุบัติเหตุ /ภัยพิบัติ /ปลอดยาเสพติด 

3. การเฝาระวังและรับมือกับโรค Covid-19 และโรคอุบัติใหม 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสัยทัศน 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวมศูนยรวม 

เศรษฐกิจการคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด   กลุมอาเซียน+6 
และ GMS 

กลยุทธ 1.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน 
กลยุทธ 1.2  พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ 1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของทองถ่ินทองถ่ิน  

เพ่ือเชื่อมโยงกลุมจังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ 1.4  พัฒนางานดานผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
กลยุทธ 2.1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ 2.2  สงเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑทองถ่ินให ได 

มาตรฐานสากล   
กลยุทธ 2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว วิถีชีวิต และอัตลักษณของคนในชุมชน 
กลยุทธ 2.4 สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
กลยุทธ 3.1 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหได 
               มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ 3.2 สงเสริมและพัฒนาการศึกษาสูอาชีพ  
กลยุทธ 3.3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ     
               ชายแดน 
กลยุทธ 3.4 สงเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 
กลยุทธ 3.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
กลยุทธ 4.1 รักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
กลยุทธ 4.2 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ 4.3 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข สื่อดานอิเล็กทรอนิกส และปญหาแรงงาน

ตางดาว 
กลยุทธ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน   
กลยุทธ 5.1 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาการควบคุม  ปองกัน และแกไขปญหาขยะ น้ําเสีย และมลภาวะ 
กลยุทธ 5.3 สงเสริมและพัฒนาการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
กลยุทธ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
กลยุทธ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
กลยุทธ 6.3 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของทุกภาคสวน  
กลยุทธ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยี  
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย  

          วิสัยทัศน 
     “เกษตรกรเขมแข็ง  แหลงผลิตขาวพันธุดี ตามรอยวิถีพอเพียง” 

          ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
 

         เปาประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาดานคมนาคม 
2. เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

3. เพ่ือพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

4. เพ่ือพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

5. เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

6. เพ่ือพัฒนาดานแหลงน้ํา สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
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  ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ีคณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับ

งานโดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2. กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
 

  คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม การกอสราง ปรับปรุง บาํรุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย

ขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ 

สิง่กอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง

ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ และการขยายเขต

ไฟฟา ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพและสงเสริม

การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูป

สินคาทางการเกษตร การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

มีผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน  มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต

ตางๆ เชน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย

เอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา

หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเสริมการสหกรณ สงเสริมเยาวชน สตรี การ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อุดหนุน อปท.

อ่ืน  สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกร

ประชาชน องคกรการกุศล องคกรที่จัดตั้งตาม 

กฎหมาย เพื่อดําเนินโครงการทีม่ีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต การ

สงเสริมดานสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง  การพัฒนาปองกันโรคติดตอและไม

ติดตอ  ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี พัฒนา 

สงเสริม สนบัสนุนการบริการสาธารณสุขของ

หมูบาน กองทนุหลักประกันสุขภาพ อบต.บานดาย 

ฯลฯ  
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข    เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด   ดําเนินการหรืออุดหนุน

หนวยงานท่ีดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด เพิ่ม

ศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก อปพร. ฝกอบรม

ราษฎรในหมูบานใหมีความรู  

ปลูกจิตสาํนึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 

สมานฉันท เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม

ประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯอุดหนุน อปท.อ่ืน 

สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน 

องคกรการกุศล องคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อ

ดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาดานการ

สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

พัฒนา สงเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ

นอกระบบ  การพฒันากิจกรรมทางการกีฬา พัฒนา

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูตอไป สงเสริม

สนับสนนุใหความรู เพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน  อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการ

หรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการ

กุศล องคกรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดําเนิน

โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา สงเสริมดาน

การศึกษา  สรางเสริมสุขภาวะในชุมชน เชนการ

จัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการ

ทองเท่ียว 

การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือแกไข

ปญหาความแหงแลง น้ําทวมในฤดูฝนการบริหาร

จัดการ การอนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ  

ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้าํ สรางและ

ซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ การ

ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อการทองเที่ยว  พัฒนา 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

วางแผน สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ตาํบล      

บานดายและอําเภอแมสาย  การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค เปนตน 

     
 กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
    1.1 กลยุทธการพัฒนาดาน กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทําใหการ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

1.2  กลยุทธการพัฒนาดาน ระบบจราจร และขยายเขตไฟฟา ทําใหการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัยในเวลากลางคืน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ        

    2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพและสงเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

    3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน พัฒนาสวัสดิการสังคม สังคม

สงเคราะห ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3.2 กลยุทธการพัฒนาและปองกันโรคติดตอและไมติดตอ 

3.3 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

    4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร 

4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน 

4.3 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

    5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 

5.2 กลยุทธการพัฒนาดานกิจกรรมกีฬา 

5.3 กลยุทธการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูตอไป 

5.4 กลยุทธการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหความรู เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือแกไขปญหาความแหงแลง น้ําทวมในฤดูฝน 

    6.2 กลยุทธการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

6.3 กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค 
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          จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย กําหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
จํานวน 6 ยุทธศาสตร และ 16 กลยุทธ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 

    1.1 กลยุทธการพัฒนาดาน กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทําใหการ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

1.2  กลยุทธการพัฒนาดาน ระบบจราจร และขยายเขตไฟฟา ทําใหการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 

มีความปลอดภัยในเวลากลางคืน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ        

    2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพและสงเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

    3.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน พัฒนาสวัสดิการสังคม สังคม

สงเคราะห ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3.2 กลยุทธการพัฒนาและปองกันโรคติดตอและไมติดตอ 

3.3 กลยุทธการสงเสริมสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

    4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร 

4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน 

4.3 กลยุทธการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

    5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 

5.2 กลยุทธการพัฒนาดานกิจกรรมกีฬา 

5.3 กลยุทธการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีใหคงอยูตอไป 

5.4 กลยุทธการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหความรู เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

    6.1 กลยุทธการพัฒนาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือแกไขปญหาความแหงแลง น้ําทวมใน             

ฤดูฝน 

    6.2 กลยุทธการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

 6.3 กลยุทธการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                            องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 
 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานดาย มุงพัฒนา 6 ดาน ไดแก 

การพัฒนาดานคมนาคม การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  การพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข  การพัฒนาดาน

การเมืองและการบริหารจัดการ  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน การพัฒนาดานแหลงน้ําสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  

การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. อัตรากําลังคนทํางานในองคกรมีจํานวนมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับองคกรท่ีมีรายไดเทียบเทากัน  

2.  มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

หลากหลายในตําบล เชน กลุมผลิตไขเค็มพอกดินจอม

ปลวก  

3. ประชากรมีประมาณสี่พันกวาคนถือเปนจํานวนท่ี

เหมาะสมไมมากไมนอยเกินไปทําใหสามารถใหบริการ

สาธารณะไดอยางท่ัวถึง 

5. มีการรวมกลุมท่ีเขมแข็งในพ้ืนท่ีหลายกลุม เชน 

กลุมไขเค็มพอกดินจอมปลวก หมูท่ี 3  

กลุมผลิตดอกไมจันทร หมูท่ี 4 กลุมผูสูงอายุตําบล 

บานดาย   ฯลฯ 

 

1. ปญหาดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีมากเกินงาน เชน 

การอูงาน 

2.  ปญหาการแบงกลุม แบงพรรคแบงพวก ในการ

ปกครอง 

3. ประชาชนขาดการเตรียมความพรอมท่ีรับมือตอ

การเปลี่ยนแปลงในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน              

การปรับตัวการดําเนินธุรกิจ การดําเนินชีวิตในชวง

ภาวะวิกฤตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. มีความเสี่ยงในปญหายาเสพติดเนื่องจากเปนพ้ืนท่ี

เสนทางผานหลายอําเภอ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีการพัฒนาอบรม

ใหความรูแกพนักงานสวนตําบลอยางสมํ่าเสมอ 

2. กรมสงเสริมกําหนดผลประโยชนตอนแทนอ่ืน 

เงินเดือน คาตอบแทน เพ่ิมข้ึน 

 

1. กรมสงเสริมจัดสรรเงินคาตอบแทนครูผูดูแลเด็กไม

ครบตามเงินเดือนท่ีแทจริง ให อบต.จายสวนเพ่ิม 
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ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

1. จํานวนบุคลากรมากทําใหไดเปรียบองคกรอ่ืนใน

การจัดทําโครงการ กิจกรรมตางๆ 

1. จะมีวิธีการลดจํานวนบุคลากรเพ่ือประหยัด

งบประมาณอยางไร 

2. การลดจํานวนบุคลากรลง แตเสริมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานใหมากข้ึนไดอยางไร 

 

2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. ปจจุบันมีเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญระบบ  

e-laas หลายคน  

 

2. ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงาน

ภายนอก จํานวนมาก 

 

1. ปญหาดานระบบบัญชี การเงิน คดีความตางๆใน

อดีตมีจํานวนมาก จนทําใหหนวยตรวจสอบ เชน         

สตง.มองวาเปนองคกรท่ีมีความเสี่ยงดานการเงิน 

2. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบาน

เปนเกณฑ ไมไดนําเอาปญหาและความตองการเปน

เกณฑ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ไดรับสนบัสนุนงบประมาณจาก สสส.ในการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล เชน การ

จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเม่ือ

เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน เชน งบ

อาหารกลางวัน เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เอดส งบ

สาธารณสุขมูลฐาน 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

1. การดําเนินงานดานสังคม สวัสดิการ และสังคม

สงเคราะหไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย

หนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย ทําใหประหยัดงบประมาณในดานนี้ 

สามารถนํางบประมาณไปเสริมในดานอ่ืนๆท่ียังเปน

จุดออน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู

ระบบงบประมาณสมดุล 

2. จะมีวธิีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดานงบประมาณได

อยางไร 
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3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. มีรถขุดตีนตะขาบไวคอยชวยเหลือประชาชน เชน 

ขุดวัชพืชออกจากแหลงน้ํา ขุดบอภัยแลง เปนตน 

1. การเรียกใชรถขุดตีนตะขาบไดงายทําใหบางครั้ง

นําไปดําเนินการในสิ่งท่ีไมจําเปนเรงดวนทําใหเกิด

การสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. สามารถประสานยืมครุภัณฑยานพาหนะท่ีมีราคา

แพงจาก อปท.ขางเคียง 

1.ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเริ่มชํารุดและลาสมัย 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

1. การมีรถขุดตีนตะขาบทําใหประหยัดงบประมาณใน

การจางเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีทําการใหทัดเทียมกับ อปท.

อ่ืนๆ ไดอยางไรภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 

4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. การดําเนินงานรวมกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ี  

กํานัน ผูใหญบาน ทําให อปท.ใกลชิดกับประชาชนทํา

ใหรับทราบถึงปญหา ความตองการของประชาชน 

1. การดําเนินงาน บางเรื่องเกิดความลาชา เนื่องจาก

ตองประสานกับหลายหนวยงานในพ้ืนท่ี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวม

หนังสือสั่งการตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ

สารสนเทศตางๆ  

1. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายท่ียังไมครอบคลุม

ความตองการของประชาชน เชน ไฟไหมบานหลัง

เดียว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปนตน 

2. ปญหาขอระเบียบกฎหมายท่ีไมชัดเจนของ

สวนกลางในดานการบริหารการศึกษา เชน เด็ก

ปฐมวัยท่ีไรสัญชาติจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการอาหาร

กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม เปนตน 

3. สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท.อยาง

เขมขน บางครั้งปญหาไมไดเกิดท่ี อปท.แตเปนปญหา

ระเบียบกฎหมายท่ีสวนกลางกําหนดมามีปญหา

ในทางปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาได

หรือไม ฯลฯ 
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ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

1. มีองคความรูดานการจัดและบริหาร 1. จะทําใหบุคลากรมีความรูเรื่องระเบียบกฎหมาย 

เพ่ือการปรับใชในพ้ืนท่ีใหไดอยางมีประสิทธิภาพได

อยางไร 

 

5. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. มีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไดแก อาคารบรรจุผัก

ปลอดภัยภายใตมาตรฐาน GAP 

2. เปนพ้ืนท่ีทรงงานของสมเด็จพระเทพฯ ทําให

ไดเปรียบในการดําเนินงานกวาตําบลอ่ืน ๆ 

3. มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร ไมใหญ

เกินไป ทําใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางท่ัวถึง 

1.  บางพ้ืนท่ี มีปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภค 

บริโภค และทําการเกษตร ในชวงฤดูแลง 

2. น้ําทวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรในชวงฤดูฝน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การเขาสู AEC จะทําใหมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวใน

พ้ืนท่ีมากข้ึน สรางรายไดใหแกราษฎรในพ้ืนท่ี 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีท่ีเปนทรัพยสินของ

หนวยงานอ่ืน เชน กรมทางหลวงชนบท องคการ

บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเม่ือมีปญหาเกิดข้ึนกับถนน

ไดรับการแกไขท่ีลาชา 

2. ราชการสวนกลางถายโอนภารกิจมากมายให

ทองถ่ินแตไมถายโอนงบประมาณใหทองถ่ินเพ่ือเปน

คาบริหารจัดการ เชน การถายโอนถนนมาใหทองถ่ิน

แตไมถายโอนงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซม 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

1. ทําเลท่ีตั้งของตําบลมีความโดดเดนมาก เนื่องจาก

เปนเสนทางผาน และเชื่อมตอกับหลายอําเภอ 

1. วางนโยบายไมรับถายโอนภารกิจท่ีไมพรอมจะ

ดําเนินการ 
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2.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

2.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรอง
ตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละ
ประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 
AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานดายไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 6 ยุทธศาสตร 

ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหาร

สวนตําบลบานดาย ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลบานดาย ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การ

คมนาคม  เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว 

คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและ

ภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลบานดายตองใหความสําคัญกับการสรางอาชีพ และรายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรองรับและเตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน การสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีลดตนทุน

การผลิต หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย ลดการใชสารเคมี  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

 ปญหาการแบงชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได 

จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการ

กออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย   

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง

องคการบริหารสวนตําบลบานดายตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย

มากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝน

กฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหา

อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน 

  ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญ คือ ประชาชนขาดการเตรียมความพรอมท่ีรับมือตอการ

ดําเนินชีวิตในชวงภาวะวิกฤตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

โรคติดตอท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการ

เคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาด

ของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมท้ังปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ี

ตองการทํานิติกรรมตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ี

ภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และการเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานดาย จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการเรียนสอนภาษาอังกฤษ
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และภาษาจีน  โดยการอุดหนุนใหโรงเรียนในพ้ืนท่ี จัดการเรียนการสอน ใหกับนักเรียน เพ่ือนํารองไปสู

โครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพ่ิม

มากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน 

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตาง
กัน เชน ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

  วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)  มีแผนปฏิบัติการ

ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการ
สรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ี
เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแก
ชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 

 ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน  ดวย

สาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําให

ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน สรางมลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน

 



สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงาน

สนับสนุน 

๑ ดานคมนาคม 
 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน                         

กองชาง -สํานักปลัด       

-กองคลัง        

- กองการศึกษา 

๒ ดานเศรษฐกิจ 

 

-บริการชุมชนและสังคม  

-การดําเนินงานอ่ืน 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานเคหะและชุมชน      

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน                        

-แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-สํานักงานปลัด 

-หนวยงานท่ีรับ

เงินอุดหนุน 

-สํานักปลัด       

-กองคลัง        

- กองการศึกษา 

๓ ดานสังคมและสาธารณสุข -บริการชุมชนและสังคม                             

-บริหารท่ัวไป 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 

-แผนงานสรางความเขมแขง

ของชุมชน                         

-แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน                            

-แผนงานสังคมสงเคราะห      

–แผนงานเคหะและชุมชน     

-แผนงานสาธารณสุข           

-แผนงานงบกลาง               

-แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-สํานักงานปลัด 

 

-สํานักปลัด       

-กองคลัง        

- กองการศึกษา  

-กองชาง 

4 ดานการเมืองการบริหาร

จัดการ 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  

-แผนงานบริหารงานคลัง 

-แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-สํานักงานปลัด -สํานักปลัด       

-กองคลัง        

- กองการศึกษา 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวยงาน

สนับสนุน 

5 ดานการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและการเตรียม

ความพรอมเขาสู 

ประชาคมอาเซียน 

 

-การเศรษฐกิจ -แผนงานการศึกษา 

- แผนงานการศาสนาและ

วัฒนธรรมและนันทนาการ  

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

-แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

-กองการศึกษา -สํานักปลัด       

-กองคลัง 

-กองชาง 

6 ดานแหลงนํ้า 

สิ่งแวดลอมและการ

ทองเท่ียว 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการพาณิชย 

-แผนงานการเกษตร              

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน  

-แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา                          

-แผนงานเคหะและชุมชน      

-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

-กองชาง 

-หนวยงานท่ีรับ

เงินอุดหนุน 

-สํานักปลัด       

-กองคลัง        

-กองการศึกษา 

รวม 6  ยุทธศาสตร 4 ดาน 12 แผนงาน 4  สํานัก/กอง  
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แบบ ผ 01

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตรดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26 6,355,500 22 5,948,500 10 3,174,500 6 1,625,000 7 1,720,000 71 18,823,500

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,150,000 1 1,350,000 -                -                3 550,000 1 150,000 7 3,200,000

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -                -                -                -                -                -                1 50,000 -                -                1 50,000

รวม 28 7,505,500 23 7,298,500 10 3,174,500 10 2,225,000 8 1,870,000 79 22,073,500

2.) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร 3 30,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 3 30,000 15 150,000

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   2 40,000 2 40,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 7 110,000

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 400,000 1 100,000 1 300,000 1 500,000 4 1,300,000

รวม 6 470,000 5 70,000 5 140,000 5 340,000 5 540,000 26 1,560,000

3.) ยุทธศาสตรดานสังคมและสาธารณสุข

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

3.2 แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน 7 120,000 8 110,000 6 100,000 6 80,000 6 80,000 33 490,000

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  2 22,000 2 22,000 2 22,000 2 22,000 2 22,000 10 110,000

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน -                -                -                -                -                -                1 10,000 2 1,010,000 3 1,020,000

3.6 แผนงานสาธารณสุข           12 233,000 12 233,000 12 238,000 12 238,000 12 238,000 60 1,180,000

3.7 แผนงานงบกลาง 5 9,113,200 5 8,228,400 5 8,974,800 5 8,974,800 5 8,974,800 25 44,266,000

3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

รวม 28 9,548,200 29 8,653,400 27 9,394,800 28 9,384,800 29 10,384,800 141 47,366,000

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

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



แบบ ผ 01

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

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

4.) ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหารจัดการ

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 867,000 9 567,000 9 562,000 9 562,000 9 562,000 46 3,120,000

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 5 15,000

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 60,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000 15 260,000

4.4 แผนงานงบกลาง 2 503,500 2 503,500 2 503,500 2 503,500 2 503,500 10 2,517,500

4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 270,000 8 270,000 8 270,000 8 270,000 8 270,000 40 1,350,000

4.6 แผนงานสาธารณสุข -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

รวม 25 2,203,500 24 1,893,500 24 1,888,500 24 1,888,500 24 1,888,500 121 9,762,500

5.) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา       14 1,806,950 14 1,806,950 14 1,806,950 14 1,806,950 14 1,806,950 70 9,034,750

5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนากา 8 295,000 8 295,000 8 300,000 8 300,000 8 300,000 40 1,490,000

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

รวม 22 2,101,950 22 2,101,950 22 2,106,950 22 2,106,950 22 2,106,950 110 10,524,750



แบบ ผ 01

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

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

6.) ยุทธศาสตรดานแหลงน้ําสิ่งแวดลอม

และการทองเที่ยว

6.1 แผนงานการเกษตร             3 25,000 3 25,000 3 25,000 3 25,000 3 25,000 15 125,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   9 2,606,000 2 550,000 6 1,613,000 7 2,086,000 4 1,784,000 28 8,639,000

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน  1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 1 260,000 5 1,300,000

6.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

รวม 13 2,891,000 6 835,000 10 1,898,000 11 2,371,000 8 2,069,000 48 10,064,000

รวมทั้งสิ้น 122 24,720,150 109 20,852,350 98 18,602,750 100 18,316,250 96 18,859,250 525 101,350,750



แบบ ผ 01

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

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

โครงการที่เกินศักยภาพขององคการปกครองสวนทองถิ่น

1.) ยุทธศาสตรดานคมนาคม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 65,229,000 15 65,229,000 15 65,229,000 15 65,229,000 15 65,229,000 75 326,145,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

รวม 15 65,229,000 15 65,229,000 15 65,229,000 15 65,229,000 15 65,229,000 75 326,145,000

5.) ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5.1 แผนงานการศึกษา       -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนากา -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 6,100,000   2 6,100,000   2 6,100,000   2 6,100,000   2 6,100,000   10             30,500,000 

รวม 2 6,100,000 2 6,100,000 2 6,100,000 2 6,100,000 2 6,100,000 10 30,500,000

6.) ยุทธศาสตรดานแหลงน้ําสิ่งแวดลอม

และการทองเที่ยว

6.1 แผนงานการเกษตร             5 12,500,000 5 12,500,000 5 12,500,000 5 12,500,000 5 12,500,000 25 62,500,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   27 124,274,000 27 124,274,000 27 124,274,000 27 124,274,000 27 124,274,000 135 621,370,000

6.4 แผนงานเคหะและชุมชน  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

6.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป     -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

รวม 32 136,774,000 32 136,774,000 32 136,774,000 32 136,774,000 32 136,774,000 160 683,870,000

รวมทั้งสิ้น 49 208,103,000 49 208,103,000 49 208,103,000 49 208,103,000 49 208,103,000 245 1,040,515,000
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๓๗ 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                            รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 1            

1 กอสรางถนน คสล.สายหลัง
วัดทุงสวางอารมณ  

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 
 

กอสรางถนนโดยการ
ลงหินคลุก  
กวาง 4 ม.             
ยาว 70 ม.      
หนา 0.15 ม.  

385000 385000 385000 385000 - อบต.มีถนน 
สําหรับ
คมนาคมได
อยาสะดวก
รอยละ 60 
ขึ้นไป 

ประชาชนมี
ถนนเพ่ือการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

2 โครงการลงหินคลุกถนนสาย
รองทราย 2 หมู 1 เช่ือม  
หมู 5 
               

เพ่ือซอมแซมถนน
หินคลุกเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร โดยการ
ลงหินคลุก จํานวน 
1 สาย 

กอสรางถนนโดยการ
ลงหินคลุก  
กวาง 4 ม.             
ยาว 3,000 ม.     
หนา 0.10 ม.  

- 200,000 200,000 - - ประชาชน 
รอยละ 60 
ของหมูบาน
ไดใช
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

3 โครงการลงหินคลุกถนนทาย
หนองโคมแยกไปบานสันปู
เลย ม.5 

เพ่ือซอมแซมถนน
หินคลุกเขาสูพ้ืนท่ี
การเกษตร โดยการ
ลงหินคลุก  

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

หนา 10 ซม. 

- - - 130,000 - ประชาชน 

รอยละ 60 

ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองชาง 

4 กอสรางถนน คสล.สวน
เกษตร (ตอจาก คสล.จดุเดิม) 
อบต.บานดาย หมู 1  
บานดาย 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 197 เมตร  
หนา 15 ซม. 

- 440,000 - - - ประชาชน 

รอยละ 60 

ของหมูบานได

ใชประโยชน 

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๓๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

  
 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 11/1 สุดสายทาง บาน
ดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 45 ม. 

หนา 15 ซม. 

66,000 

 
- - - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

6 โครงการขยายสะพานรอง
ทราย ขางบานนายดํา  
ใสเมืองยอง บานดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกวาง  
1.8 x 1.8 เมตร 

ยาว 6 เมตร 

- - - - 250,000 
 

ประชาชน รอย

ละ 60 ใช

คมนาคมและ

ระบายน้าํได

รวดเร็ว 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

รวดเร็วในการ

เดินทางและน้ําไม

ทวมขัง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
โดยการลงหินคลุกทางเขาวัดครูบา 
หมู 1 ถึง ถนนคอนกรีตสายบาน
ดงปาสักเชื่อมบานสันทรายนอย  
หมู 4  

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

ผิวจราจรกวาง 4 ม. 
ยาว 1370 เมตร 

หนา 10 ซม. 

- - - - 180,000 ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานยายพร เจียงงาม
บานดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 15 ซม. 

- 100,000 

 
- - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายสดุใจ เช้ือเมือง
พาน บานดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 15 ซม. 

- - 200,000 
 

- - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

10 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายวันชัย แกว
นาติ๊บ บานดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 15 ซม. 

- - - - 100,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

11 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานแมบาง อุนเรือนพิง
บานดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 40 ม. 

หนา 15 ซม. 

- - - 70,000 
 

- ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยขางบานนายภักดี สมบัติ
ใหม บานดาย หมู 1 

เพ่ือใหประชาชนมี
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 100 ม. 
หนา 15 ซม. 

- - - 200,000 
 

- ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

13 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
บานนายสี นางพา ยอดวงศ บาน
ดาย หมู 1 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 30 ม. 

หนา 15 ซม. 

50,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

- - - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกหนาสนามกีฬา ถึงนานาย
บุญชม เสารคํา บานดาย หมู 1 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

หนา 10 ซม. 

- 120,000 - - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง
หินคลุกทายหนองโคม ถึง นานาย
สม ดางสนม บานดาย หมู 1 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร  
หนา 10 ซม. 

- 130,000 - - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 2           

16 โครงการซอมแซมถนน 
คสล.ซอย3 เชื่อมซอย 4 
บานก่ิวพราว หมู 2   

เพื่อซอมแซม ถนน  
คสล. ซอย 3 เช่ือม 
ซอย 4  

ปรับปรุงถนน  คสล. 
จํานวน  1 สาย    
ความกวาง  4 ม.     
ความยาว 120 ม. 
ความหนา 0.10 ม.      
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
480 ตารางเมตร  

270,000 - - - - ประชาชนไดรับ 
ประโยชน จาก
โครงการ  รอย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชาง 

17 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ขางบานนายจันทร 
สองเมือง  

เพื่อกอสราง ถนน 
คสล. ขางบาน 
นายจันทร สองเมือง  

กอสรางถนน คสล.
ความกวาง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 หรือพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 210 ตรม. 

- - 115,000 - - ประชาชนไดรับ 
ประโยชน จาก
โครงการ  รอย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชาง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

18 โครงการขยายไหลทางทาง
หลวงทองถิ่น ชร.ถ.83-005 
บานกิ่วพราว หมู 2 

เพื่อใหประชาชนไดใช
ถนนในการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว 

ขางละ 2 เมตร  
ยาว 80 เมตร  
หนา 15 ซม. 

- 200,000 - - - ประชาชนไดรับ 
ประโยชน จาก
โครงการ  รอย
ละ 60 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 3            

19 กอสราง ถนน คสล.  
ซอยหลังวัดสันธาตุถึงสวน
ปาลม  
หมู 3 บานดงปาสัก 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมขนสงพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก
และปลอดภยั 

กวาง 5 เมตร  
ยาว 450 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. 

300,000 300,000 400,000   อบต.มีถนน 
สําหรับ
คมนาคมไดอยา
สะดวกรอยละ 
50 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวก 

กองชาง 

20 กอสราง ถนน คสล.  
ทางเขาฝายรองธาตุ  
หมู 3 บานดงปาสัก 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมขนสงพืชผล
ทางการเกษตรสะดวก
และปลอดภยั 

กวาง 5 เมตร  
ยาว 145 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 725 
ตร.ม. 

- 400,000 - - - อบต.มีถนน 
สําหรับ
คมนาคมไดอยา
สะดวกรอยละ 
50 ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาและขนสง
พืชผลทางการ
เกษตรสะดวก  

กองชาง 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

21 โครงการกอสรางการดเรล  
ถนนคอนกรีต ม. 3  
เชื่อม   ม .6 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทอง
ถนนกับประชาชนผู
สัญจรไปมา  

ติดตั้งการดเรล 
จํานวน 1 จุด 

 

100,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 50 ขึ้นไป 
ไดรับประโยชน
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

22 โครงการกอสรางทอลอด
เหล่ียม บริเวณหัวนา 
นายไพทูลย คําภีระ  
บานดงปาสัก หมู 3  

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
และระบายนํ้าไดดี
ยิ่งขึ้น 

ขนาดกวาง 1.8 x 1.8 
เมตร 

ยาว 6 เมตร 

250,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 60 ใช
คมนาคมและ
ระบายนํ้าได
รวดเร็ว 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทางและนํ้าไม
ทวมขัง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 4            

23 กอสรางถนน คสล. ซอย 
13 หมูที่ 4            

เพื่อกอสราง ถนน คสล.
ซอย 13 หมูที่ 4 และ
ใหประชาชนไดใชถนน
ในการคมนาคมและ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
หนา 15 ซม. 

หรือคิดเปนพื้นที่รวมไม
นอยกวา 400 ตร.ม. 

 

- 220,000 - - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้
 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวก 
 

กองชาง 
 

24 กอสราง Box culvert ขางบาน
นายเจริญ จิตวิลัย   

เพื่อสราง Box culvert 
ขางบานนายเจริญ  จิต
วิลัย  จํานวน 1 จุด 

ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร 

- - - - 
 
 

250,000 
 

เกษตรกร รอย
ละ 80 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้าํสะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

25 สรางรางระบายนํ้าเสยี ขาง
บานนายอินผล ปวนศักดิ์ 
– นายสุชาติ ไชยเตกุล  
หมูท่ี 4 บานสันทรายนอย 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 

ความยาว 50 เมตร  
ความกวาง 1 เมตร 

- 200,000 - - - ประชาชนได
สัญจรไปมาได
สะดวกรอยละ 
๑๐๐ 

ประชาชน
เดินทาง สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชาง 

26 โครงการปรับปรุงผิวถนน
โดยการลงหินคลุกสายนา
นายเกษม ใจสุก หมู 4 
บานสันทรายนอย 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

ความยาว 1,000 เมตร  
ความกวาง 4 เมตร 
ความหนา 10 ซม. 

- 150,000 - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๔๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

27 โครงการซอมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุกสายนา 
นายเฮือน เลิศวารี จากนานาย
ประเวทย มะโนเสาร ถึงนานาย
ศุภเดช ปวนศักด์ิ บานสันทราย
นอย หมู 4  

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกวาง 3 ม. 
ยาว 900 เมตร 
หนา 10 ซม. 

110,000 - - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

28 โครงการซอมแซมถนน คสล. 
ซอย 8  
บานสันทรายนอย หมู 4 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกวาง 4 ม. 
ยาว 130 เมตร 
หนา 15 ซม. 

- 200,000 - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

29 โครงการกอสรางทอเหล่ียมขาง
นานายเจริญ - นายรัฐภูม ิ 
บานสันทรายนอย หมู 4 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ขนาด 1.8 x 1.8  
จํานวน 2 ชอง  
ยาว 6 เมตร 

400,000 - - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางทอเหล่ียม 
หัวนานายอินตา ต๋ันโย 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ขนาด 1.8 x 1.8  
จํานวน 2 ชอง  
ยาว 6 เมตร 

400,000 - - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 7 บานนางบวัไล ริน
ตะพาน บานสันทรายนอย  
หมู 4 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กวาง 2.5 เมตร 
ยาว 25 เมตร 
หนา 15 ซม. 

40,000 - - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

32 โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซายบานนายสนัน่ 
คําปุ บานสันทรายนอย 
หมู 4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมท่ี
สะดวกข้ึน 

กวาง 2.5 เมตร 
ยาว 26 เมตร 
หนา 15 ซม. 

40,000 - - - - จํานวนครัวเรือน
ที่มีการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว 

 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

33 กอสรางถนน คสล. ซอย 
12/2 ขางบานนายโสภณ 
กันทะ ถึงบาน นายธนกฤต  
ภัชรกฤตสกุล 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการคมนาคม
ใหกับประชาชนผู
สัญจรไปมา 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

หนา 15 ซม. 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชนรอย
ละ 20 ขึ้นไป 
ไดรับประโยชน
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

34 โครงการปรับปรุงถนนดวย
หินคลุก ซอยขางวัดสันทราย
นอย 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคมใหกับ
ประชาชนผูสัญจรไป
มา 

กวาง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
หนา 10 ซม. 

- - - - 250,000 ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบาน ไดใช

ประโยชนจาก

โครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองชาง 

35 โครงการจางเหมาติดต้ัง 
การดเรล ถนนหมู 4 เชื่อม 
หมู 5 ติดทางหลวงชนบท
หมายเลข 1042 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทอง
ถนนกับประชาชนผู
สัญจรไปมา  

ขางละ 15 เมตร 
จํานวน 2 ขาง 

 

100,000 - - - - ประชาชนรอย
ละ 50 ขึ้นไป 
ไดรับประโยชน
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

36 กอสราง Box culvert ขาง

นานางวิจิตร   ใหมคาม ิ

เพ่ือสราง Box 
culvert ขางนา         
นางวิจิตร ใหมคาม ิ
จํานวน 1 จุด 

ขนาด 1.8 x 1.8  
จํานวน 2 ชอง 

- - 400,000 - - เกษตรกร รอย
ละ 80 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้าํสะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

37 โครงการกอสรางราง

ระบายนํ้ารูปตัวยู ซอย 8  

ขางบาน นายจักรภพ  

จีระยา 

เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และระบายนํ้าไดด ี

ยาว 100 เมตร 

กวาง 80 เมตร 

- - - - 250,000 ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบาน ไดใช

ประโยชนจาก

โครงการนี ้

มีการระบายนํ้า

เปนอยางดี 

ในชวงฤดูฝน 

กองชาง 

38 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ

รูปตัวยูแบบมีฝาปดขางบาน

นายชูเลิศ สิทธิตัน บานสัน

ทรายนอย หมู 4 

เพ่ือใหประชาชนมี

การคมนาคมสะดวก

และระบายนํ้าไดด ี

กอสรางรางระบายนํ้า 

จํานวน 1 จุด 

ยาว 120 เมตร 

กวาง 0.40 เมตร 

- - 300,000 - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบาน ไดใช

ประโยชนจาก

โครงการนี ้

มีการระบายนํ้า

เปนอยางดี 

ในชวงฤดูฝน 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 5            

39 กอสรางถนน คสล.   ซอย 3 
บานสันปูเลย 

เพื่อใหประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

กวาง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 
หนา 15 ซม. 

130,000  - - - ประชาชน รอย
ละ 60 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในการเดินทาง 

กองชาง 

40 โครงการกอสรางการดเรล 
จํานวน 1 จุด 
-จุดที่ 1 ถนนคอนกรีต ม. 5 
โคงนานางทองเพชร แกวราก
มุก เชื่อม ม.8 

เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุทางทองถนน
กับประชาชนผูสัญจรไป
มา  

ความยาวขางละ 15 
เมตร 

จํานวน 2 ขาง 
 

- 100,000 - - - ประชาชนรอย
ละ 50 ขึ้นไป 
ไดรับประโยชน
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ซอย 11/2 สุดสายทางบานสัน
ปูเลย หมู 5 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ผิวจราจรกวาง 4 ม. 
ยาว 39 เมตร 
หนา 15 ซม. 

76,ooo - - - - จํานวนครัวเรอืนที่
มีการคมนาคม
สะดวก รวดเรว็ 
 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเรว็ในการ
เดินทาง 

กองชาง 

42 เทลานคอนกรีตในปาชา 
บานสันปูเลย หมู 5 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ขนาด 800 ตร.ม. 
หนา 10 ซม. 

- 300,000 - - - จํานวนครัวเรอืนที่
มีการคมนาคม
สะดวก รวดเรว็ 
 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเรว็ในการ
เดินทาง 

กองชาง 

43 กอสรางถนนโดยการลงหินคลุก
สายปาชาแยกไปทางทิศ
ตะวันตกถึงนานายประสงค 
บานสันปูเลย หมู 5 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ความยาว 1,500 เมตร 
กวาง 4 เมตร 
หนา 10 ซม. 

- 200,000 - - - จํานวนครัวเรอืนที่
มีการคมนาคม
สะดวก รวดเรว็ 
 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเรว็ในการ
เดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 6            

44 ซอมแซมถนนเขาพื้นที่
การเกษตร โดยการลงหินคลุก
สายพายัพ หมู 6 บานปาบง
งาม 

เพื่อซอมแซมถนนหิน
คลุกเขาสูพื้นที่
การเกษตร โดยการลง
หินคลุก หรือลูกรัง 
จํานวน 1 สาย 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 

หนา 10 ซม. 

400,000 - - - - ประชาชน รอย

ละ 60 ของ

หมูบานไดใช

ประโยชนจาก

โครงการนี ้

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัยใน

การเดินทาง 

กองชาง 

45 กอสรางถนนคสล. ระหวางบาน
นายวิเชยีร  ถึงบานนายอนันต  
หมู 6 บานปาบงงาม 

เพื่อใหประชาชนไดใช
ถนนในการคมนาคม
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

กวาง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม.       
จํานวน 1 สาย 

500,000 - - - - ประชาชน รอย
ละ 80 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

46 โครงการกอสรางถนนโดยการ
ลงหินคลุกถนนเลียบลําเหมือง
กลางบาน หมู 6 บานปาบงงาม 

เพื่อใหประชาชนไดใช
ถนนในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

หนา 10 ซม. 

330,000 - - - - ประชาชน รอย
ละ 60 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

47 โครงการกอสรางถนนโดยการ
ลงหินคลุกถนนเลียบลําเหมือง
ตะวันตกเชื่อมเสนเหลาเตจา 
หมู 6 บานปาบงงาม 

เพื่อใหประชาชนไดใช
ถนนในการคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

กวาง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
หนา 10 ซม. 

65,000 - - - - ประชาชน รอย
ละ 60 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 

48 กอสรางทอเหล่ียม บริเวณ  
นาเหลาเตจา จํานวน 2 จุด      
หมู 6 บานปาบงงาม 
 

กอสรางทอเหล่ียม 
บริเวณนาเหลาเตจา 
ขนาด 1 เมตร  จํานวน 
2 จุด เพื่อใหประชาชน
มีการคมนาคมสะดวก
และระบายน้ําไดดี 

ขนาด 1.8 x 1.8  
จํานวน 2 ชอง  
ยาว 6 เมตร 

- - - 400,000 - ประชาชน รอย
ละ 80 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๕๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 7           

49 กอสรางถนน คสล.  
ซอย 4 ( ตอน 1-3 )       
(เสนอโดยประชาคม  หมู 7 ) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการคมนาคมใหกับ
ประชาชนผูสัญจร 
ไปมา 

กวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 15 ซม. 

350,000 350,000 400,000 - - ประชาชนรอย
ละ 50 ขึ้นไป 
ไดรับประโยชน
จากโครงการนี ้

ประชาชนมีสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 หมู 8           
50 กอสรางถนน โดยการลงหินคลุก 

หมู 8  
บานปากอย ซอย 1 

เพ่ือใหประชาชนมกีาร
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กอสรางถนนโดยการลงหิน
คลุก ความกวาง 3.50 ม. 
ยาว 2,000 ม.หนา 7 ซม. 

329,500 329,500 - - - มีถนน สําหรับ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรอยละ 60 

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

51 กอสรางถนน โดยการลงหินคลุก 
หมู 8  
บานปากอย ซอย 6 

เพ่ือใหประชาชนมกีาร
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กอสรางถนนโดยการลงหิน
คลุก ความกวาง 3.50 ม. 
ยาว 700 ม.หนา 7 ซม. 

234,000 - - - - มีถนน สําหรับ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรอยละ 60 

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

52 กอสรางถนน โดยการลงหินคลุก 
หมู 8 บานปากอย ซอย 3 (ตลาด
ชุมชน) 

เพ่ือใหประชาชนมกีาร
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กอสรางถนนโดยการลงหิน
คลุก ความกวาง 3.50 ม. 
ยาว 700 ม.หนา 7 ซม. 

- 234,000 - - - มีถนน สําหรับ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรอยละ 60 

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

53 กอสรางถนน โดยการลงหินคลุก 
หมู 8 บานปากอย ซอยลําเหมอืง
ตอน 6 

เพ่ือใหประชาชนมกีาร
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กอสรางถนนโดยการลงหิน
คลุก ความกวาง 3.50 ม. 
ยาว 1,000 ม.หนา 7 ซม. 

- - 334,500 - - มีถนน สําหรับ
คมนาคมไดอยาง
สะดวกรอยละ 60 

ประชาชนมีถนนเพ่ือ
การสัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

54 กอสรางทอเหล่ียม ขามถนน 
ตอน 2  
บานปากอย หมู 8 

กอสรางทอเหล่ียม 
จํานวน 2 ชอง 

กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 
เมตร 
ขนาด 2 ชอง 
 

300,000 - - - - ประชาชน รอยละ 
80 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองชาง 

55 กอสรางทอเหล่ียม ขามถนน 
ตอน 3  
บานปากอย หมู 8 

กอสรางทอเหล่ียม 
จํานวน 2 ชอง 

กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 
เมตร 
ขนาด 2 ชอง 
 

300,000 - - - - ประชาชน รอยละ 
80 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองชาง 

56 กอสรางทอเหล่ียม ขามถนน 
ตอน 4  
บานปากอย หมู 8 

กอสรางทอเหล่ียม 
จํานวน 2 ชอง 

กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 
เมตร 
ขนาด 2 ชอง 
 

300,000 - - - - ประชาชน รอยละ 
80 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองชาง 

57 กอสรางทอเหล่ียม หัวนานาย
บุญเปง ยาวิชัย 
บานปากอย หมู 8 

กอสรางทอเหล่ียม 
จํานวน 2 ชอง 

กวาง 1.8 เมตร ยาว 1.8 
เมตร 
ขนาด 2 ชอง  
ยาว 6 เมตร 

- 450,000 - - - ประชาชน รอยละ 
80 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

58 โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กปาสุสาน บานปากอย  
หมู 8 

เพื่อใหประชาชนมีถนน
สําหรับใชในการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

กวาง 30 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
หนา 0.12 เมตร 

- 500,000 - - - จํานวนครัวเรอืนที่
มีการคมนาคม
สะดวก รวดเรว็ 

 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเรว็ในการ
เดินทาง 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

59 โครงการติดต้ังไฟสองสวาง
โซลา เซลล 
ซอย 11 จํานวน 5 จุด 
ซอย 12 จํานวน 5 จุด 
ซอย 7/1 ขางบาน นาย
สมศักด์ิ จํานวน 2 จุด 
ซอย 5 จํานวน 3 จุด 
ซอย 6 จํานวน 3 จุด 
ซอย 4 จํานวน 5 จุด 
ซอย 3 จํานวน 3 จุด 
ซอย 2 จํานวน 4 จุด 

เพื่อใหประชาชนมี
แสงสวางในการ
สัญจรและปลอดภยั
ตอชีวิตและทรัพยสิน 

ไฟสองสวางโซลาเซลล 
จํานวน 30 จุด 

1,000,000 - - - - ประชาชนรอย

ละ 80 มีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรและชีวิต

และทรัพยสิน 

ประชาชนสัญจร

บนทองถนน

ปลอดภัยและใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

60 โครงการติดต้ังไฟกิ่งสอง
สวาง หลังวัดไชยสถาน 
จํานวน 30 จุด บานปากอย 
หมู 8 

เพื่อใหประชาชนมี
แสงสวางในการ
สัญจรและปลอดภยั
ตอชีวิตและทรัพยสิน 

ไฟสองสวางโซลาเซลล 
จํานวน 30 จุด 

- 1,350,000 - - - ประชาชนรอย

ละ 80 มีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรและชีวิต

และทรัพยสิน 

ประชาชนสัญจร

บนทองถนน

ปลอดภัยและใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

61 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเชียงแสน  โครงการ
ติดต้ังไฟฟาสองสวาง ซอย 2 
เชื่อมบานนายสมปอง จี้ปก  
บานดาย หมูที่ 1 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
 

- - - 150,000 - ประชาชนได
สัญจรไปมาได
สะดวกรอยละ 
๑๐๐ 

มีไฟฟาสอง  สวาง
ใหกับประชาชน 

กองชาง/การ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาคอาํเภอ  
เชียงแสน   

62 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเชียงแสน  โครงการ
ติดต้ังไฟฟาสองสวางซอยหลังวัด
เชื่อมหนาโรงเรียนบานดายเทพฯ 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
 

- - - 200,000 - ประชาชนได
สัญจรไปมาได
สะดวกรอยละ 
๑๐๐ 

มีไฟฟาสอง  สวาง
ใหกับประชาชน 

กองชาง/การ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาคอาํเภอ  
เชียงแสน   

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

63 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเชียงแสน  โครงการ
ติดต้ังไฟฟาสองสวางจุดบาน
นายไพโรจน หลวงเปงยา ถึง
บานนายสิงหทอง โพธิ บานกิว่
พราว หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขต อบต. 
 

- - - - 150,000 ประชาชนได
สัญจรไปมาได
สะดวกรอยละ 

๑๐๐ 

มีไฟฟาสอง  สวาง
ใหกับประชาชน 

กองชาง/การ
ไฟฟาสวน

ภูมิภาคอาํเภอ  
เชียงแสน   

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

64 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเชียงแสนขยายเขตไฟฟา
ระบบประปาบานดงปาสัก  
หมู 3 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตอบต. 
หมูที่ 3 จํานวน 1 แหง 

150,000 - - - - ประชาชนได
สัญจรไปมาได
สะดวกรอยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองชาง 

65 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเชียงแสนขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ เขาสุสานบานสันปู
เลย หมู 5  
 

เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขต อบต. 
หมูที่ 5 จาํนวน 1 แหง 

- - - 200,000 - ประชาชนได

สัญจรไปมาได

สะดวกรอยละ 

๑๐๐ 

ประชาชนเดินทาง 

สะดวกรวดเร็ว 

ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

66 โครงการติดตั้งกระจกโคง เพื่อสรางความปลอดภยั

ลดอันตรายบนทองถนน 
จุดเสีย่งอันตรายใน

ตําบลบานดาย 

- - - 50,000 - ติดตั้งกระจก

โคงพรอมขา

ตั้งจํานวน     

6 จุด 

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

ในการสัญจรบน

ทองถนน 

สํานักงาน

ปลัด 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
          1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 โครงการกอสรางพลังงาน

ทดแทนแผงโซลาเซลล ณ โรง

บรรจุผักปลอดสารพิษ บานดง

ปาสัก หมู 3  

เพื่อชวยลดคาใชจาย 

คาไฟฟาและชวยลด

ความรอนหลังคา 

ชุดแผงโซลาเซลล จํานวน 
1 ชุด 

400,000 - - - - คาไฟฟาลดลง 

รอยละ 60  

ชวยประหยัดคา

ไฟฟาและความ

รอนหลังคา 

กองชาง 

2 โครงการกอสรางซุมปลูกผัก

ปลอดสารพิษ ณ โรงบรรจุผัก

ปลอดสารพิษ บานดงปาสัก  

หมู 3 

เพื่อเปนการขยายการ

ผลิตผักปลอดสารพิษ 

ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

- - 

 

100,000 - - ผลผลิตเพิ่มขึ้น

รอยละ 80  

ผักปลอดสารพิษมี

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการกอสรางโรงเรือน

สําหรับเก็บฟางอัดกอน 

บานสันทรายนอย หมู 4 

สําหรับเก็บฟางอัดกอน

ของกลุมรักถิ่นเกิด

เกษตรทฤษฎีใหม 

โรงเรือนสําหรับเก็บฟาง
อัดกอน 1 แหง 

- - - 300,000 - ผลผลิตเพิ่มขึ้น

รอยละ 80  

สรางงานสราง

อาชีพ เพิ่มรายได

ใหสมาชิกกลุม 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๖๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  2  การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
          2.1 แผนงานการเกษตร  
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

4 โครงการสงเสริมการลดตนทุน 
การผลิต 

เพื่อสงเสริมให
เกษตรกรลดตนทุนการ
ผลิต ดังนี ้
1.อบรมผลิตปุยอินทรีย 
2. อบรมผลิตน้ําหมัก
ชีวภาพ 

เกษตรกรจํานวน  
50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ประชาชนมี
ความรูและ
นําไปใช
ประโยชนได 

สํานักงานปลัด 

5 สงเสริมการปลูกผักปลอดภยั
ภายใตมาตรฐาน จีเอพ ี

เพื่อใหเกษตรกรได
บริโภคผักที่ปลอดภัย 
ไดรับมาตรฐาน 

หมูที่ 1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ประชาชนมี
ความรูและ
นําไปใช
ประโยชนได 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
ผลิตทางการเกษตรและสราง
มูลคาเพิ่มภายใตเกษตรปลอดภัย
และยั่งยืน  

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
มูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรพา 

หมูที่ 1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ประชาชนมี
ความรูและ
นําไปใช
ประโยชนได 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๗๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

    ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 2  การสงเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินคาเกษตรเชิงสรางสรรค ภายใตแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
          2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

7 กอสรางลานตากขาว 
บานสันปูเลย หมู 5 

เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร 

เพ่ือใหเกษตรกรมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

- - - - 500,000 1 แหง เกษตรกรมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๗๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
      2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
          2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

8 โครงการสงเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สงเสริมใหประชาชนมี
ความตระหนักในการ
ดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บานดาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 50 ของ
ผูเขารวม
โครงการมีความ
เขาใจและดําเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมีความ
ตระหนักและพรอม
ที่จะดําเนินชีวิต
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 

9 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุม
อาชีพในตําบล 

เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ดานการจัดกลุมอาชีพ
ภายในชุมชน 

กลุมอาชีพในตําบลบาน
ดาย 

30,000 
 

30,000 
 

- - - 1 คร้ัง/ป กลุมอาชีพในตําบล 
มีการพัฒนาและม ี
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๗๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 โครงการฝกอาชีพคนพกิาร 
ในชุมชน 
 

 

ผูสูงอายุและผูพกิารมี
ความรูและเขาใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ และ
รับทราบสิทธิของตน 

กลุมผูสูงอายุ และผู
พิการ 
 

 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

- - 1 ครั้ง/ป 
 

 

ผูสูงอายุและผู
พิการเกิดความรู 
และเขาใจในการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ และ 
สิทธิประโยชน  

สํานักงานปลัด 
 
 

2 โครงการจิตอาสา เราทําความดี

ดวยหวัใจ  

 

เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี

ใหแกประชาชนในพื้นที ่

จิตอาสาในพื้นที่ตําบล

บานดาย  

10,000 

 

10,000 

 

- - - จัดทําโครงการ 

1 คร้ัง/ป 

จิตอาสาไดทํา

กิจกรรมความดี

รวมกัน  

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๗๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

3 โครงการปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมี
ความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ 

เพื่อใหราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

หมูที่ 1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กําหนดไวทุก
ประการ 

ชาติไทยมีความ
มั่นคงเปนปกแผน 

สํานักงานปลัด 
 

4 โครงการควบคุมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เพื่อลดปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ 

เด็ก เยาวชน กลุมเส่ียง
ภายในตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง / ป ลดปญหายาเสพติด สํานักงานปลัด 

5 โครงการสงเสริมความรักและ
ความอบอุนในครอบครัว 

เพื่อสงเสริมความสําคัญ
ของสถาบันครอบครัว 

ประชาชนในตําบลบาน
ดาย 

- 10,000 - 10,000 10,000 1 คร้ัง/ป สรางความรักความ
อบอุนในครอบครัว 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๗๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

6 โครงการเพิ่มศักยภาพผูพิการ 
ผูดอยโอกาส และผูไรที่พึ่ง 

เพื่อพัฒนาสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหกบัผู
พิการ ผูดอยโอกาส 
และผูไรที่พึ่ง 

ผูพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูไรที่พึ่ง ในตําบลบานดาย 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
1 ครั้ง/ป ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และผู
ไรที่พึ่ง ในตําบล
บานดาย มีคุณภาพ
ชีวิตคามเปนอยูที่ดี
ยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ของผูสูงอาย ุ

เพื่อสงเสริมการให
ความรูศึกษาดูงานของ
ผูสูงอาย ุ

กลุมผูสูงอายุ ในตําบล 30,000 

 
10,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
1 ครั้ง/ป ผูสูงอายุไดรับ

ความรูเพื่อ
ประยุกตใช 

สํานักงานปลัด 
 

8 โครงการรณรงคการคัดแยก
ขยะจากตนทาง (3Rs) 

เพื่อเปนการสงเสริมการ
คัดแยกขยะใหถูกวิธ ี
ปลูกจิตสํานึกในการ
รักษาส่ิงแวดลอม 

ประชาชนในตําบลบาน
ดาย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จัดทําโครงการ 
1 ครั้ง/ป 

มีการคัดแยกขยะ
ในพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๗๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

9 โครงการฝกอบรมการ
ฝกอาชีพใหกับราษฎรใน
ตําบลบานดาย 

เพ่ือเปนการสราง
อาชีพและสราง
รายไดใหกับราษฎร
ในตําบล 

ประชาชนในตําบล
บานดาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรอย
ละ 60 มีการ

สรางอาชีพสราง
รายไดเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีอาชพี
เสริมและสราง
รายไดชวยลด
รายจายใน
ครัวเรือน 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๗๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
และลดอุบัติเหตุบนทองถนน
และใหบริการประชาชนชวง
เทศกาล  

เพื่อใหบริการดานความ
ปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในพื้นที่
ในชวงเทศกาลสําคัญ 
เชน เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต 

ชวงเทศกาลสําคัญ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยไดทันทวงท ี

ประชาชนไดรับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

สํานักปลัด 
 

11 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อใหความรูในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ผูบริหาร พนักงาน ผูนํา
ชุมชน ประชาชน อปพร. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 ของ

ประชาชนเขา

รวมโครงการ 

สามารถลดความ
เส่ียงในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

สํานักปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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๗๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

12 โครงการสงเสริมการจัดส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการ 

จัดทําส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหกบัผูพิการ 
ตามหนังสือกรมสงเสริม
ฯ ที่ มท 0891.3/ว 
445  ลว.13 ก.พ.56 
เร่ือง การสนับสนุน
มาตรการผลักดันการ
จัดทําส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหคนพิการฯ 

พื้นที่ในตําบลบานดาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมผูพิการ ผูพิการไดรับความ
สะดวกสบาย 

สํานักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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๗๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

13 สรางอาคารเอนกประสงค
หมูบาน 
หมู 5 บานสันปูเลย 

เพ่ือใชเปนท่ีสาธารณะ
ของหมูบาน 

ขนาด 3,000 ตร.ม. - - - - 1,000,000 จํานวน 1 
อาคาร 

ประชาชนไดใช
ประโยชนในท่ี
สาธารณะ 

กองชาง 

แบบ ผ.02 
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๗๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.5 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

14 ปรับปรุง/ซอมแซม หอ
กระจายขาวของตําบล 
บานดาย 
 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับขอมลูขาวสาร
ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

จํานวน 8 หมูบาน - - - 10,000 
 

10,000 
 

จํานวน 8 
หมูบาน 

ประชาชน
สามารถไดรับ
ขอมูลขาวสารได
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

กองชาง 

แบบ ผ.02 
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๘๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.6 แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

15 โครงการควบคุมโรคติดตอและ
ไมติดตอในพื้นที่ตําบลบานดาย  
 

เพื่อปองกันโรคติดตอ
และสรางมาตรฐาน
ความปลอดภยั 

โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส  
ไขเลือดออก โรคทองรวง 
เอดส ฯลฯ 

20,000   
 

20,000   
 

20,000   
 

20,000   
 

20,000   
 

จํานวน 8 
หมูบาน 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง
และความเปนอยูที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

16 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุสําหรับ
ฉีดวัคซีนปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

สุนัข/แมว ในพื้นที่ตําบล
บานดาย ไดรับการฉีด
วัคซีน 

30,000 
 

30,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

1 คร้ัง/ป พื้นที่ตําบลบาน
ดายปลอดโรคพิษ
สุนัขบา 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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๘๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.6 แผนงานสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

17 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพ
กาญจนาอุปถัมป โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติด และอบายมุข 

เพื่อใหนักเรียนหางไกล
ยาเสพติดและอบายมุข 

นักเรียนโรงเรียนบานดาย
เทพกาญจนาอุปถัมภ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การดําเนิน
โครงการของ
โรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค 
รอยละ 100 
 

นักเรียนโรงเรียน
บานดายเทพ
กาญจนาอุปถัมภ  
มีความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันยาเสพติด
และอบายมุข 

สํานักปลัด/
โรงเรียนบาน

ดายเทพ
กาญจนา
อุปถัมป 

แบบ ผ.02 
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๘๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.6 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

18 อุดหนุนสํานักงานปศสุัตว
จังหวัดเชียงราย โครงการ
ผาตัดทําหมันเพ่ือลด
จํานวนสุนัขและแมว  

เพ่ือควบคุมจํานวน
สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ีตําบลบานดาย
ดาย 

ลดจํานวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีตําบลบาน
ดาย 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

สุนัขและแมว
ในพ้ืนท่ีตําบล
บานดายมี
จํานวนลดลง 

ลดการแพรพันธุ
ของสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี
ตําบลบานดาย  

สํานักปลดั 
สนง.ปศุสัตว
จังหวัด
เชียงราย 

แบบ ผ.02 
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๘๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

 3.6 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานดาย  
หมู 1  

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 1 
/คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 1 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานกิว่พราว 
หมู 2  

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 2 
/คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 2 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานดงปาสัก 
หมู 3 

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 3 
/คณะกรรมการพัฒนา

หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 3 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๘๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

 3.6 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานสันทราย
นอย หมู 4  

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 4 
/คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 4 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานสันปูเลย 
หมู 5 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 5 
/คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 5 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานปาบง
งาม หมู 6 

เพื่ออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 6 
/คณะกรรมการพัฒนา

หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 6 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๘๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 
3.6 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570   
(บาท ) 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานสันสลี 
หมู 7 

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 7 
/คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 7 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
โครงการพระราชดําริ 
ดานสารธารณสุข บานปากอย 
หมู 8 

เพ่ืออุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลบานดาย 

ประชาชน หมู 8 
/คณะกรรมการพัฒนา
หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ประชาชนในชุมชน
ตําบลบานดาย
ไดรับการพัฒนา
ดานสาธารณสุข
อยางทั่วถึง 

สํานักปลัด/ 
คณะกรรม 
การหมูบาน 

หมู 8 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๘๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.7 แผนงานงบกลาง  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

27 สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ
 

เพ่ือสราง
หลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอาย ุ

ประมาณ 
944 คน 

 

7,000,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

6,366,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

7,170,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

7,170,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

7,170,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผูสูงอายุที่ย่ืน
คําขอรับเบ้ีย
ไดรับเบ้ียยัง
ชีพทุกคน 
และไดรับ
ภายในวันที่
ระเบียบ
กฎหมาย
กําหนด 

สรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ 

สํานักปลดั 

28 สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

เพ่ือเสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ประมาณ 
157 คน 

 

1,507,200 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,382,400 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1324,800 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1324,800 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

1324,800 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพที่
ย่ืนคําขอรับ
เบ้ียไดรับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน
และไดรับ
ภายในวันที่
ระเบียบ
กฎหมาย
กําหนด 

เสริมสราง
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

 

สํานักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๘๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.7 แผนงานงบกลาง  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

29 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 
 

เพ่ือเสรมิสราง
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูปวยเอดส 

ประมาณ 
35 คน 

336,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

210,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

210,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

210,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

210,000 

(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผูปวยเอดส
ที่ยื่นคํา
ขอรับเบี้ย
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน
และไดรับ
ภายในวันที่
ระเบียบ
กฎหมาย
กําหนด 

เสริมสราง
สวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูปวย
เอดส 

สํานักปลัด 

30 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
บานดาย  
(สปสช.อบต.บานดาย) 
งบกลาง 

เพ่ือสนับสนุน
โครงการกิจกรรม
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บาน
ดาย 

กองทุนฯ 250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

250,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

การสมทบ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ
กําหนด 

สปสช.อบต.บาน
ดายไดจัดโครงการ
กิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอตําบล 

สํานักปลัด 
รพ.สต. 

หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ 

 
 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๘๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
      3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

3.7 แผนงานงบกลาง  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

31 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อสรางหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชน
ฐานรากและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน
และสังคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กองทุนฯ 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เกิดระบบ
การออม
เพื่อสราง
หลักประกัน
ความมั่นคง
ของชุมชน 

ประชาชนในตําบล
ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๘๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสาธารณสุข 

           4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

32 อุดหนุน อปท.โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรบริหารสวนทองถิ่น 
อําเภอแมสาย  
(สถานที่กลาง) 

เพื่อเปนศูนยกลางของ 
อปท.ในการบริการ
ประชาชนในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ประชาชนในอําเภอ 
แมสาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรอย
ละ 60 ไดรับ
การบริการผาน
ศูนยปฏิบัติการ
รวม 

ประชาชนในอําเภอ
มีชองทางรับ
บริการผานศูนย
ปฏิบัติการรวม 

สํานักปลัด 
อบต.หวยไคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๙๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค     
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   

       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบกฎหมายทองถ่ินของ
ผูบริหารและสมาชิกสภา 

เพ่ือเสรมิสราง
ความรูความเขาใจ
ดานระเบียบ
กฎหมายทองถ่ิน 

ผูบริหารและสมาชิก
สภา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 80 
ของผูบริหาร
และสมาชิก
สภามีความรู
ความเขาใจ 

นําความรูมา
พัฒนาทองถิ่น 

สํานักปลดั 

2 คาใชจายในการสํารวจความ
พึงพอใจ 

เพื่อเปนสํารวจความพึง
พอใจของผูมารับ
บริการปฏิบัติงานของ 
อบต.บานดาย 

พ้ืนท่ีตําบล 
บานดาย 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

อบต.บานดาย
ผานเกณฑ
ประเมินทุก
ดานที่ประเมิน 

ทราบความพึง
พอใจของผูมารับ
บริการที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.บานดาย 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๙๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

3 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผูบรหิาร 
สมาชิกสภาฯพนักงาน 
พนักงานจาง 

เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถแกผู
เขารับการฝกอบรม 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน พนักงาน
จาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน 
พนักงานจาง
ไดรับการพัฒนา 

นําความรูมา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน  

สํานักปลดั 

4 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี  

เพ่ือพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ในพื้นที ่
อบต.บานดาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดเก็บภาษี
ไดเพิ่มมาก
ข้ึน 

การจัดเก็บ
ภาษีไดตาม
เปาหมาย 

กองคลัง 

5 โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน 
อบต.บานดาย 

เพื่อพัฒนา
เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน 
ของ อบต.บานดาย 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละ 100 
ของผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
และพนักงาน 
ของ อบต.บาน
ดาย ไดรับการ
พัฒนา 

นําความรูมา
พัฒนา
ทองถ่ิน  

สํานักปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 
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๙๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

6 โครงการติดตั้งกลอง CCTV 
บริเวณจุดเสี่ยง 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

พ้ืนท่ีตําบลบานดาย 50,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(อบต.) 
งบโดยประมาณ 

อยางนอย    
1 จุด 

สามารถลด
ความเสีย่งตอ
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

สํานักปลดั 

7 คาใชจายในการ 
รับเสด็จฯ 

เพ่ือผูบริหาร 
พนักงาน ผูนําชุมชน 
ประชาชนท่ัวไปรวม
เขารับเสด็จฯ 

ผูบริหาร พนักงาน 
ผูนําชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

35,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

รอยละ 80 
ของประชาชน

เขารวม
โครงการ 

ผูบริหาร 
พนักงาน ผูนํา
ชุมชน ประชาชน
ท่ัวไปไดเขารวม
รับเสด็จ 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๙๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

8 คาใชจายในการตรวจสอบ
ที่ดิน/รังวัดที่ดิน 

เพื่อตรวจสอบที่ดิน/
รังวัดที่ดิน 

ทุกสวนงาน  
หมู 1-8 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

9 คาใชจายในการเลือกต้ัง เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกต้ัง 

ทุกสวนงาน  
หมู 1-8 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๙๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

10 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาใน
ตําบลและเปนการบริการ
สาธารณะใหกบัประชาชน 

เพื่อสรางศักยภาพตาม
โครงการถายโอน
ภารกิจ 

บานดงปาสัก หมู 3 300,000 - - - - จัดซ้ือที่ดิน
จํานวน 1 แปลง 

เพื่อรองรับ
โครงการสําหรับ
บริการสาธารณะ
ใหกับประชาชน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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๙๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

11 โครงการรณรงคปองกัน
ไฟปาและหมอกควัน 

เพื่อรณรงคปองกัน
ไฟปาและหมอก
ควัน 

1 คร้ัง/ป 3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

รอยละ 80 ของ
ประชาชนเขา
รวมโครงการ 

ประชาชนมีความรู
และนําไปใช
ประโยชนได 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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๙๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.3 แผนงานเคหะและชุมชน   

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานดาย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บานดาย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จํานวน 1 แหง เพิ่มประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่ทํา

การองคการบริหารสวนตําบล

บานดาย 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให

มีความสวยงาม 

เรียบรอย 

ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน 

อบต.บานดายใหมีความ

เรียบรอย  

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 แหง ภูมิทัศนโดยรอบที่

ทําการ อบต.บาน

ดาย เปนไปดวย

ความเรียบรอยและ

สวยงาม 

กองชาง 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะหนองโคม  

เพื่อใหสวนสาธารณะ
หนองโคมเปน
สวนสาธารณะที่มีความ
สวยงามเหมาะสมกับ
การทองเที่ยวและออก
กําลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน
สวนสาธารณะหนองโคม  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน 1 แหง สวนสาธารณะ
หนองโคมเปน
สวนสาธารณะที่มี
ความสวยงาม
เหมาะสมกับการ
ทองเที่ยวและออก
กําลังกาย 

กองชาง 

แบบ ผ.02 
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๙๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.4 แผนงานงบกลาง   

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

15 เงินสํารองจาย เพื่อจายในโครงการ
ชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาทีห่รือ
ในกรณีจําเปนฉุกเฉินไม
สามารถคาดการณ
ลวงหนาได  

อบต.บานดาย 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เบิกจายเงิน
ชวยเหลือ
ประชาชนเปนไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตองครบถวน 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือและ
บรรเทาทกุขจาก 
อบต.ไดอยางมี
ประสิทธภิาพและ
ทันทวงท ี

สํานักปลัด 
กองคลัง  
กองชาง  

กองการศึกษา 

16 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเปนเงินสมทบ

กองทุนเงินทดแทน

ประกันสังคมใหกัน

พนักงานจาง 

 สมทบกองทุนเงินทดแทน 

1 คร้ัง/ป 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 จายเงินสมทบ

กองทุนเงิน

ทดแทน  

1 ครั้ง/ป 

สมทบกองทุนเงิน

ทดแทนประกนัสังคม

ใหกันพนกังานจาง 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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๙๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

                 4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

17 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลบานดาย 

เพื่อเพิ่มความรูใหกับ
กลุมพัฒนาสตรีตําบล
บานดาย 

กลุมพัฒนาสตรี 
ตําบลบานดาย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่ 

กําหนดไว 

กลุมพัฒนาสตรี
ตําบลบานดายมี
ความรูสามารถ
นําไปใชประโยชน 

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 
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๙๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

            4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุปรงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

18 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน
ผูสูงอายุ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหกลุมผูสูงอายุ  

ผูสูงอายุ ในพื้นที่ตําบล
บานดาย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

กลุมผูสูงอายุมี
ความรูสามารถ
นําไปใชประโยชน
ได  

สํานักปลัด 

19 โครงการปองกันการทุจริต เพื่อสรางจิตสํานึกใน
การปองกันการทุกจริต 

ผูบริหาร พนักงาน ผูนํา
ชุมชน ประชาชนทัว่ไป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง / ป ประชาชนทุกภาค
สวนมีจิตสํานึกใน
การตอตานทุจริต 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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๑๐๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

                     4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

20 การฝกอบรมการเรียนรู
ประสบการณการประยุกตใช
แนวพระราชดําริ โครงการรอย
ใจรักษ  

เพื่อเรียนรูประสบการณ
การประยกุตใชแนว
พระราชดําริโครงการ
รอยใจรักษในการแกไข
ปญหายาเสพติด ใน
พื้นที่  

สวนราชการประจําตําบล 
/คณะผูบริหาร/สมาชิก

สภา อบต./แกนนํา
หมูบาน  /ขาราชการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผูเขารับ
การศึกษาดูงาน
และฝกปฏบิัติ มี
ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
โครงการรอยใจ
รักษมากขึ้น  

ทุกหนวยงานใน
พื้นที่รวมกันพัฒนา
ทางเลือกดวย
ศาสตรพระราชา 
ตามแนวทาง
โครงการรอยใจ
รักษ เพื่อใหราษฎร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลด ละ เลิก ยาเสพติด  

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

                     4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

21 โครงการสงเสริมเยาวชนขับขี่

ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลด

ความเส่ียงอุบัติเหตุ 

เพื่อสงเสริมการขับขี่

ปลอดภัย ถกูกฎจราจร

ใหกับเยาวชน 

เยาวชนมีความรูดานกฎ

จราจรในการขับขี่   

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

จัดทําโครงการ 

1 คร้ัง/ป 

ลดความเส่ียงการ

เกิดอุบัติเหตุในการ

ขับขี ่

สํานักปลัด 

22 อุดหนุนศูนยปฏบิัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อําเภอแมสาย (ศป.ปส.อ. แมสาย)  

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

ศป.ปส.อ.แมสาย 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปญหายาเสพติด
ในทองถิ่น ทองที่
ลดลง 

ลดการแพรระบาด
ของยาเสพติด 

สน.ปลัด/ 
ศป.ปส. 

อ.แมสาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

                     4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

23 อุดหนุนศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปราม ยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงราย  
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย)  

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

ศอ.ปส.จ.เชียงราย 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ปญหายาเสพติด
ในทองถิ่น ทองที่
ลดนอยลง 

ลดการแพรระบาด
ของยาเสพติด 

สน.ปลัด 
ศอ.ปส. 

จ.เชียงราย 

24 โครงการอบรมการประดิษฐ
ของใชจากวัสดุเหลือใช  
 

เพื่อสงเสริมความรูและ
ใชประโยชนจากวัสดุ
เหลือใช 

ประชาชนทั่วไป  15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

วัสดุเหลือใชมี
จํานวนลดลง  

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการ
ประดิษฐของใช
จากวัสดุเหลือใช  

สํานักปลัด 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาดานการบานเมืองการบริหาร   
       4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารจัดการ 

           4.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

25 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย ดังนี ้
1. ตัวหนอนหนาอาคารเรียน 
2. ประตูร้ัวเชื่อมตอสนามเด็ก
เลนเสริมสรางปญญา, 
ซอมแซมร้ัวที่ชํารุด 
3. ปรับระดับพื้นหนาหองน้ํา
เด็ก 
4. หลังคาเชื่อมตออาคารเรียน 
โรงอาหาร 
5. หลังคาเชื่อมตออาคารเรียน 
หองน้ําครู 
6. ปูหญาเทียม ลานเคร่ืองเลน
สนาม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.บานดาย 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน       
1 แหง 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน  

กองชาง 

 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับ
โรงเรียนบานดายเทพกาญจนา
อุปถัมภและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบาน
ดาย  

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คาใชจายของผูปกครอง 
สงเสริมโภชนาการที่ดี
แกเด็กนักเรียน 

โรงเรียนประมาณการไวป
ละ 200 คน 
ศพด.ประมาณการไว ปละ 
50 คน 

479,100 
 

479,100 479,100 479,100 479,100 รอยละ 
100 ของ
นักเรียน
เปาหมายที่
ไดรับอาหาร
เสริม(นม) ที่
มีคุณภาพไม
เนาเสีย 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

2 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพ
กาญจนาอุปถัมภคาอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คาใชจายของผูปกครอง
สงเสริมโภชนาการที่ดี
แกเด็กนักเรียน 

นักเรียนระดับเด็กเล็กและ
ประถมศึกษาประมาณ
การไวปละ 200 คน 
 
 
 

840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 รอยละ 
100 ของ
นักเรียน
เปาหมาย
ไดรับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๕ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 
    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

3 โครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กกอนปฐมวยั(ศพด) 
 
 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คาใชจายของผูปกครอง
สงเสริมโภชนาการที่ดี
แกเด็กนักเรียน 

นักเรียนศูนยฯ อบต. 
บานดาย ประมาณการไว 
ปละ 50 คน 

257,250 257,250 257,250 257,250 257,250 รอยละ 
100 ของ
นักเรียน
ไดรับ
ประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
คุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กองการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
-คาจัดการเรียนการสอน 
-คาหนังสือเรียน 
-คาอุปกรณการเรียน 
-คาเคร่ืองแบบนักเรียน 
-คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ความสนุกสนานจาก
แหลงเรียนรู 

นักเรียนศูนยฯอบต.บาน
ดาย  
- อายุ 2-5 ป ประมาณ
การไว ปละ 30 คน  
-อายุ 3-5 ป ประมาณ
การไว ปละ 20 คน  

107,600 107,600 107,600 107,600 107,600 รอยละ 
100 ของ
นักเรียน
ไดรับบริการ 

นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะเรียนรู
เหมาะสมตามวยั  
มีโอกาสทาง
การศึกษาที่เทา
เทียมกัน 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

5 โครงการ สงเสริม ปองกัน
สุขภาพชองปาก เด็กกอนวยั
เรียนในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 

-ลดการเกิดโรคฟนผุ 

ของเด็ก  
-สรางเสริมสุขภาพ 

อนามัยในชองปาก
ใหกับเด็ก  

- เด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเล็ก อบต.
บานดาย 

- ผูปกครองนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาน
ดาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
นักเรียนฟนไมผุ 

นักเรียนรูจักการ
แปรงฟนอยางถกู
วิธี และรักษา
สุขภาพฟนอยาง
สม่ําเสมอ  

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

6 โครงการอบรมความปลอดภัย 
ปองกันเด็กปฐมวัยจมน้ํา 

เพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูใหเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนา
ครบทุกดาน  

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   อบต.บานดาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 
ของนักเรียน
ปลอดภัยจาก
การจมน้ํา 

นักเรียนใน ศูนย
พัฒนาเด็ก
ปลอดภัยจากการ
จมน้ํา 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

7 โครงการศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ปลอดโรค 

ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง 

เด็ก มีความรูและ
ตระหนักถึง 

ความสําคัญของการ
สงเสริม สุขภาพและ
ปองกันโรค ของเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ผูปกครอง และครู
ผูดูแลเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 
ของนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียน ผูปกครอง
มีความรูและ
ตระหนักถึง 
ความสําคัญของ
การสงเสริม 
สุขภาพและปองกัน
โรค 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

8 โครงการสงเสริมพัฒนาการและ
การเรียนรูในเด็กเล็กและเด็ก
กอนวยัเรียน 

เด็กเล็ก  ผูปกครองครู  
ไดรับความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
สงเสริมและประเมิน
พัฒนาการเด็ก 

เด็กเล็ก ผูปกครอง และครู
ผูดูแลเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
นักเรียนมี
พัฒนาการที่
สมวัย 

 เด็กมีพัฒนาการที่
สมวัยทั้งดาน
รางกาย สติปญญา 
อารมณ จิตใจ และ
สังคม 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

9 โครงการสงเสริมความฉลาด
ทางอารมณในเด็กเล็กและเด็ก
กอนวยัเรียน 

ผูปกครองเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความรูดานการกระตุน
อารมณดี เพื่อใหเด็กมี
พัฒนาการดานอารมณ
ที่ดี สดใสสมวัย 

เด็กเล็ก ผูปกครอง และ
ครูผูดูแลเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ
เด็กอารมณดี 
สดใส  สมวัย 

 เด็กเล็กและเด็ก
กอนวยัเรียนไดรับ
การเฝาระวังและ
สงเสริมความฉลาด
ทางอารมณ 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

10 โครงการแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็กและเด็ก
กอนวยัเรียน 

ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก 
ไดรับความรูการดูแล
สุขภาพโภชาการอาหาร
ที่ถูกตอง 

ผูปกครอง และครูผูดูแล
เด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 
ของเด็กมีภาวะ
โภชนาการปกติ 

เด็กเล็กและเด็ก
กอนวยัเรียนมี
ภาวะโภชนาการ
ปกติ 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๐๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

11 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูในชุมชน 

เพื่อใหเด็กไดรับความรู
และประสบการณตรง
นอกเหนือกจิกรรมใน
หองเรียน 

จัดทัศนศึกษาใหแกเด็ก
นักเรียน ศพด.อบต.บาน
ดาย 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละ 100 
ของเด็กไดรับ
ประสบการณ
ตรงนอกเหนือ
กิจกรรมใน
หองเรียน 

เด็กไดรับ
ประสบการณตรง
นอกเหนือกจิกรรม
ในหองเรียน 

กองการศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
           5.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

12 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพ
กาญจนาอุปถัมภในโครงการ
ยุวชน อบต. โรงเรียนบานดาย
เทพกาญจนาอุปถัมภ 

เพื่อสงเสริมการวาง
แผนการระดมความคิด 
การทํางานเปนระบบ 
ใหแกสภายวุชน อบต. 
รร.บานดายเทพฯ 

สภายุวชน อบต. 
โรงเรียนบานดายเทพ
กาญจนาอุปถัมภ 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

รอยละ 100 
ของสภา
ยุวชน 
อบต.รร.บาน
ดายเทพฯ 

สภายุวชน อบต.รร.

บานดายเทพฯ 

มีความเขาใจซ่ึงกนั
และกนัและมกีําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที ่

โรงเรียนบาน
ดายเทพ
กาญจนา
อุปถัมภ 

13 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพ

กาญจนาอุปถัมภในโครงการ

อบรมพัฒนาทักษะความรูดาน

ดนตรีสากลสําหรับนักเรียน 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู

ดานดนตรี วงโยธวาทิต 

และดนตรีสากล 

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาจํานวน 50 

คน ไดฝกทักษะความรู

ดานดนตรี 

๒0,๐๐๐ 
 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา

จํานวน 50 

คน มีความรู

ดานดนตรี 

นักเรียนมีความ

เขาใจในทฤษฎีดนตรี

สากล 

โรงเรียนบาน
ดายเทพ
กาญจนา
อุปถัมภ 

14 อุดหนุนโรงเรียนบานดายเทพ

กาญจนาอุปถัมภในโครงการ

สงเสริมการเรียนรูแบบ New 

Normal ในภาวะวกิฤตโรค

ระบาดอยางมีประสิทธภิาพ 

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

ความเขาใจในการ

เรียนรูแบบ New 

Normal 

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาจํานวน 150 

คน  

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

๒0,๐๐๐ 

 

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา

150 คน มี

ความรูความ

เขาใจในการ

เรียนรูแบบ 

New 

Normal 

นักเรียนมีความรู

ความเขาใจใน

เคร่ืองมือที่ใชใน

การศึกษา 

โรงเรียนบาน

ดายเทพ

กาญจนา

อุปถัมภ 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

  
 

15 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ท่ีทํางานปกครองอําเภอแม
สาย กิจกรรมการจัดงาน
พอขุนเม็งรายมหาราช 

เพ่ือสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของชาว
เชียงราย 

ประชาชนในอําเภอ
แมสาย 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 

ประชาชน
รอยละ 60 
ไดสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 

ประชาชนไดสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 
อําเภอแมสาย 

16 โครงการหลอเทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา 

 

เพ่ืออนุรักษประเพณี
เขาพรรษา การฟง
เทศนฟงธรรม 

วัดในพ้ืนท่ี 
อบต.บานดาย 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 
ครั้ง /ป 

อนุรักษประเพณี
แหเทียนพรรษา
ใหคงอยู 

กองการศึกษา 
อบต. 

บานดาย 

17 โครงการจดังานวันลอย

กระทง 

เพ่ืออนุรักษประเพณี

ลอยกระทงและ

สรางการมีสวนรวม 

ประชาชนในตําบล

บานดาย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

1 
ครั้ง /ป 

อนุรักษประเพณี

ลอยกระทงและ

สรางการมีสวนรวม 

กองการศึกษา 
อบต. 

บานดาย 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

18 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
มีโอกาสทีจ่ะแสดง
ความสามารถกลา
แสดงออก 

จัดกิจกรรมการเลนเกม
ตาง ๆ และมอบรางวัลให
เด็กในการเลนเกมส 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 คร้ัง /ป นักเรียนไดรับความ
สนุกสนานและ
ไดรับประสบการณ
ตรงจากการจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา 
อบต.บานดาย 

19 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษประเพณีรด
ดําหัวผูสูงอายุ แสดง
ความกตัญูกตเวท ี

ประชาชนตําบลบานดาย 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 คร้ัง /ป ประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญของ
ผูสูงอาย ุ
ปูชนียบุคคล 

กองการศึกษา 
อบต. 

บานดาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

20 โครงการประเพณี
บวงสรวงพระบรม 
ราชานุสาวรียพระเจา
พรหมมหาราช  

เพื่ออนุรักษและ
สงเสริมประเพณี
ทองถ่ิน 

1 ครั้ง/ป 5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

จํานวน 1 
คร้ัง 

ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
โครงการ
ประเพณฯี 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

21 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอแมสาย โครงการงานรัฐ
พิธี ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีอําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย   
ตามกิจกรรม ดังนี้  
1.กิจกรรมวันคลายวัน
สวรรคต  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
13  ตุลาคม  
                  
2 กิจกรรมวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนน ีณ ลาน
อเนกประสงคพระตําหนัก  
ดอยตุง   21  ตุลาคม   
 
 

เพ่ือใหสงเสริมการจัด
งานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน
อําเภอแมสาย ตามป
ปฏิทิน  

8 ตําบล 
ในอําเภอแมสาย 

100,000 
 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 

ทุก อปท.ใน
อําเภอแม
สายมีสวน
รวมในการ
จัดกิจกรรม 

อนุรักษ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ที่ทําการ
ปกครอง

อําเภอแมสาย  
 

 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 3. กิจกรรมประกอบพิธีวันปย
มหาราช  23  ตุลาคม  
อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย  
 
4.กิจกรรมประกอบพิธีวัน
คลายวันพระราชสมภพ 
รัชกาลที่ 9  วันที่ 5  ธันวาคม   
 
5.กิจกรรมงานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง   
ตั้งไว 10,000.-บาท    
6. กิจกรรมประกอบพิธวีัน
จักรี  6 เมษายน 
อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย 

 

          

 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 7. กิจกรรมพธิีรดน้ําดําหวัพอ
ขุนเม็งรายมหาราชและรดน้ํา
ดําหัวในเทศกาลสงกรานต  
 
8. กิจกรรมประกอบพธิีวันฉัตร
มงคล  
9. กิจกรรมประกอบพธิีเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสุทิตา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี  
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

 10.กิจกรรมพิธทีานหาแมฟา
หลวง เนือ่งในวันคลายวนัสวรรคต
ของสมเด็จพระศรนีครนิทรทราบ
รมราชชนนี 18 กรกฎาคม  
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  
ณ ไรแมฟาหลวง   
 
11 กิจกรรมประกอบพิธเีนือ่งใน
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว   
วันที ่28 กรกฎาคม 
 
12 กิจกรรมประกอบพิธเีนือ่งใน
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์  พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง  
 

 

          

 

 

แบบ ผ.02 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๑๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  1 การสรางมูลคาเพ่ิมดานการทองเท่ียวเชิงสรรคโดยดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
5.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

22 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุดอยตุง 

สงเสริมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมดาน
ศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย ฯลฯ 

ประชาชนผูมีจิตศรัทธาทั้ง
จังหวัดเชียงราย 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ทุก อปท.ใน
จังหวัด
เชียงรายมี
สวนรวมสืบ
สานสาน
ประเพณี 

อนุรักษ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดี สืบไป 

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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๑๑๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 โครงการเจาะบอบาดาล 
บานดงปาสัก หมู 3 (หลัง
วัดสันธาตุ) 

เพ่ือใหมีนํ้าอุปโภค
บริโภคอยาง
เพียงพอ 

ขนาด 6 น้ิว 
ลึก 43-100 เมตร 
พรอมเครื่องสบูนํ้า 

250,000 - - - - จํานวน 1 
แหง 

มีน้ําอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

2 โครงการดาดคอนกรตีนา

นายบุญยืน บุญยืน 

บานดงปาสัก หมู 3 

เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกวาง 1 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

300,000 - - - - 1 แหง อํานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองชาง 

 

 

 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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๑๒๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

3 โครงการกอสรางปากคลองลํา
น้ําพรอมบานประตูน้ํา 
บานดงปาสัก หมู 3 

-เพื่อสงเสริมการเกษตร 
-เพื่อระบาย เศษกิ่งไม  
ใบไม ฯลฯ 
 

จํานวน 1 จุด 
ปากคลองลําน้ํายาว 12 

เมตร 
บานประตูน้ํา ขนาด 1.2 

x 1.5 เมตร 

450,000 

 
- - - 

 
- จํานวน 1 

จุด   ตอป  
-แกไขปญหาน้ํา
ทวมภัยแลง 
-เกษตรกรมีน้ํา
สําหรับเพาะปลูก
พืชผล 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง ซอมแซม 
ประตูฝายรองธาตุ  
บานดงปาสัก หมู 3 

เพื่อสงเสริมการเกษตร
แกไขปญหาน้าํทวม   
ภัยแลง 

บานประตูพรอมเคร่ืองยก 
จํานวน 3 ชุด 

กรอบบานประตูระบายน้ํา 
จํานวน 1 กรอบ  

462,000 - - - - จํานวน 1 
แหง 

ประชาชนมีน้ําใช
เพื่ออุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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๑๒๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

5 โครงการปรับปรุง, ซอมแซม
ฝายลําน้ํามะ   
บานสันปูเลย หมู 5   
 

เพื่อสงเสริมการเกษตร
แกไขปญหาน้าํทวม   
ภัยแลง 

1 แหง - - 

 
- 500,000 - จํานวน 1 

แหง 

ประชาชนมีน้ําใช
เพื่ออุปโภค บริโภค
และเพื่อการเกษตร 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

แบบ ผ.0๒ 
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๑๒๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

6 โครงการกอสรางฝายชะลอ
นํ้า สายนานายอําเภอ  

เพ่ือใชกักเก็บนํ้า
ในชวงฤดูแลง 

1 แหง - - 200,000 
 

- - 1 แหง มีนํ้าไวใชอยาง
เพียงพอ 

กองชาง  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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๑๒๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

7 กอสรางฝายรองนํ้าขาว
พรอมประตูปด-เปด  ม.6 

กอสรางฝายชลอนํ้า
พรอมประตูปด-เปด   

ขนาดกวาง 4 ม.     
ยาว 5 ม. 

120,000 
 

- - - - 1 แหง ประชาชนมีนํ้า
ใชเพ่ือ
การเกษตร 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๒๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

8 กอสราง Box culvert ลํา
เหมืองตอน 4   
จํานวน 1 จุด  

เพื่อสราง Box culvert 
ลําเหมืองตอน 4  
จํานวน 1 จุด 

1.8 x 1.8 เมตร 
2 ชอง 

- - - 200,000 
 

- เกษตรกร รอย
ละ 80 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการนี้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การเดินทาง การ
ระบายน้าํสะดวก 

กองชาง 

9 กอสรางฝายลําเหมอืงตะวันตก 
ตอน 2 เขาลําเหมืองหนา
สมเกียรติพืชไร 

กอสรางฝายลําเหมอืง
ตะวันตก ตอน 2   

กวาง 5 เมตร 
ยาว 7 เมตร 

- 250,000 - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ
การเกษตร อยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๒๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

10 กอสรางฝายน้าํลน ขางนานาย
สวัสด์ิ ดีนอย บานปากอย หมู 
8 

เพื่อใหการทํางานของ
ระบบฝายดีมากยิ่งขึ้น 

ขนาด 3 x 6 เมตร 
จํานวน 1 แหง 

 - 250,000 

 
- - 1 แหง ประชาชนมีนํ้าใช

เพ่ือการเกษตร 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

11 กอสรางฝายน้าํลน หนาบาน
นายแกวศักด์ิ ต๊ิบบะโจก บาน
ปากอย หมู 8 

เพื่อใหการทํางานของ
ระบบฝายดีมากยิ่งขึ้น  

ขนาด 5 x 6 เมตร 
จํานวน 1 แหง 

 - - 300,000 
 

- 1 แหง ประชาชนมีนํ้าใช
เพ่ือการเกษตร 
อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๒๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

12 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
พรอมประตูน้ํา หมู 6 

เพื่อพัฒนาบริหาร
จัดการแหลงน้ําเพือ่
การเกษตรใหกับ
ประชาชน 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 350,000 
 

- - จํานวน  
1 แหง 

ประชาชนในพื้นที่ได
ใชประโยชนจาก
โครงการ 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ํา โคง
ขางบานนายเจริญ นายจันทร
ตา บานดงปาสัก  
หมู 3 

เพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แหง - - - 100,000 
 

- 1 แหง ปองกันการพังทลาย
ของดิน 

กองชาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๒๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

14 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
เลียบลําน้ําแฮ (ฝายลูกที่ 2) 
สายนาแฮถึงน้ํามะ หมู 4 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- - 300,000 - - 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

15 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืงน้ํา
บอกีด ถึง น้าํมะ หมู 4 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- - - 300,000 - 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

16 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
หลังโรงเรียน ถึงน้ํามะ หมู 4 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- - - - 300,000 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

17 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
กลางบาน ถึงน้ํามะ หมู 4 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- - - - 300,000 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๒๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

18 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
เสนใหญ (ฝายลูกที ่1) 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

300,000 - - - - 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

19 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
เสียนานายคํามูล สมพล  
ถึงน้ํามะ 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- 300,000 - - - 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

20 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
นายอาํเภอ ถึงน้ํามะ 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- - 300,000 - - 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

21 โครงการขุดลอกลําน้ําเหมอืง
สายนานายสุขใจ สมพลมงคลกุล 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

พื้นที่ทําการเกษตรจํานวน 
2,480 ไร 

- - - 300,000 - 1 แหง แกไขปญหาน้าํทวม กองชาง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๒๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

22 โครงการขุดลอกลําเหมืองรอง
ทราย 4  

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 2,180 เมตร 

174,000 - - - - 1 แหง แกไขปญหานํ้า
ทวม 

กองชาง 

23 โครงการขุดลอกลําเหมืองรอง
ทราย 3 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 8,110 เมตร 

- - - - 649,000 1 แหง แกไขปญหานํ้า
ทวม 

กองชาง 

24 โครงการขุดลอกลําเหมืองหนอง
โคม 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 6,680 เมตร 

- - - 386,000 - 1 แหง แกไขปญหานํ้า
ทวม 

กองชาง 

25 โครงการขุดลอกลําเหมืองรอง
ทราย 2 

เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 4,820 เมตร 

- - 213,000 - - 1 แหง แกไขปญหานํ้า
ทวม 

กองชาง 

26 โครงการขุดลอกลําเหมืองเย็น  เพื่อกระจายน้ําสูพื้นที่
การเกษตรโดยทัว่ถึง 

กวาง 2 เมตร 
ยาว 2,670 เมตร 

- - - - 535,000 1 แหง แกไขปญหานํ้า
ทวม 

กองชาง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.2 แผนงานการเกษตร งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

27 โครงการอนุรักษพันธุปลาน้ําจืด
ในแหลงน้ําสาธารณะ 

เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พันธุปลาน้าํจืดในแหลง
น้ําสาธารณะ 

1 คร้ัง/ป 
ประชาชนในเขต อบต. 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

โครงการ
บรรลุ

วัตถุประสงค
ที่กําหนดไว 

ประชาชนมีความรู
และนําไปใช
ประโยชนได 

สํานักปลัด 

28 โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน 
ในเขตพื้นที่ของ อบต.บานดาย 

เพื่อสงเสริมการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวลดภาระโลก
รอน 

พื้นที่ ตําบลบานดาย  5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

1 คร้ัง / ป เพิ่มพื้นที่สีเขียวให
พื้นที่ อบต. 
บานดาย 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

      ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
      ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.2 แผนงานการเกษตร งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

29 โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเปนการสงเสริมการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

พื้นที่ตําบล 
บานดาย 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จัดทํา
โครงการ 
1 คร้ัง/ป 

มีจํานวนพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น และมี
การพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

      ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
      ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

30 คากําจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล 

เพื่อสงเสริมการกําจัด
ขยะอยางถูกวิธ ี

หมู 1 – 8 260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

ปริมาณขยะ
ลดลงรอย
ละ 0.5 

มีการกําจัดขยะใน
พื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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๑๓๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

      ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
      ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณและย่ังยืน   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

31 โครงการกอสรางประปาหอถัง
สูง โรงบรรจุผักปลอดสารพิษ 
บานดงปาสัก หมู 3  

เพื่อใชสําหรับอุปโภค 
บริโภคในสวนเกษตร 
อบต.บานดาย 

ถังเก็บน้ํา 4 ถัง  
สูง 6 เมตร 

100,000 - - - - ประชาชน
โรงบรรจุผัก

ปลอด
สารพิษรอย
ละ 80 มีน้ํา
ที่มีคุณภาพ 

ประชาชนโรงบรรจุ
ผักปลอดสารพิษได
อุปโภคบริโภคน้ําที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 

32 โครงการธนาคารน้ําใตดินระบบ 
ปด สูบน้ําดวยพลังงานโซลา
เซลล โรงบรรจุผักปลอดสารพิษ 
บานดงปาสัก หมู 3 

เพื่อใชสําหรับอุปโภค 
บริโภคในสวนเกษตร 
อบต.บานดาย 

บอผันน้ําลงดิน 1 บอ 
บอเก็บน้ํา 1 บอ 
ระบบโซลาเซลล 1 ระบบ 
เจาะบอบาดาล 1 บอ 

450,000     ประชาชน
โรงบรรจุผัก

ปลอด
สารพิษรอย
ละ 80 มีน้ํา
ที่มีคุณภาพ 

ประชาชนโรงบรรจุ
ผักปลอดสารพิษได
อุปโภคบริโภคน้ําที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 โครงการขยายถนนโดยการวาง
ทอลําน้ําเหมืองหนาบานนาย
ประเสริฐ  มะโนเสาร   ถึงนา
นายอาํนวย ปวนศักด์ิ  หมู 4 
บานสันทรายนอย  

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ขยายถนนโดยการวางทอ
ลําน้ําเหมือง   
จํานวน 1 สายทาง  

700,000 

 
 

700,000 

 
 

700,000 

 
 

700,000 

 
 

700,000 

 
 

ความกวาง
ของถนน 

เพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
เสนทาง 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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๑๓๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.หัว
นานายมานพ ปวนศักด์ิเชื่อม
สายนานายบุญทา ปวนศักด์ิ 
บานสันทรายนอย หมู 4  
(ชร.ถ.83-008) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชเสนทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ผิวจราจรกวาง 4 ม.  
ยาว 3,200 ม. 
หนา 15 ซม.  
หรือคิดเปนพื้นที่รวมไม
นอยกวา 12,800 ตร.ม.  

5,408,000 

 

 

5,408,000 

 

 

5,408,000 

 
 

5,408,000 

 
 

5,408,000 

 
 

จํานวน
ครัวเรือน

ประชาชนที่มี
การคมนาคมที่

สะดวก 
รวดเร็ว 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

3 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ขางทางหลวงชนบท 
บานปาบงงาม หมู 6   
(ชร.ถ.83-007) 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชเสนทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3.5 ม.  
ยาว 2,886 ม. 
หนา 15 ซม.  
หรือคิดเปนพื้นที่รวมไม
นอยกวา 10,101 ตร.ม.  

4,877,000 

 
 

4,877,000 

 
 

4,877,000 

 
 

4,877,000 

 
 

4,877,000 

 
 

จํานวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช
เสนทาง 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

4 โครงการกอสรางถนน 
คสล.ขางวัดสันธาตุ หมู 3 
บานดงปาสัก เช่ือม สสุาน 
หมู 4 บานสันทรายนอย 
(ชร.ถ.83-012)   

เพ่ือใหประชาชนได
ใชเสนทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

ผิวจราจรกวาง 4 ม.  
ยาว 2,020 ม. 
หนา 12 ซม.  
หรือคิดเปนพื้นที่รวมไม
นอยกวา 8,080 ตร.ม.  

3,141,000 

 

 

3,141,000 

 

 

3,141,000 

 
 

3,141,000 

 
 

3,141,000 

 
 

จํานวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็วเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช
เสนทาง 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
          1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

5 โครงการกอสรางรางระบายน้าํ 
คสล.หมู 6 บานปาบงงาม 
(จากถนนทางหลวงชนบทไปจน
สุดซอย 1)   

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 
 

ผิวจราจรกวาง 3 ม.  
ยาว 600 ม. 

4,000,000 

 
 

4,000,000 

 
 

4,000,000 

 
 

4,000,000 

 
 

4,000,000 

 
 

จํานวน
ครัวเรือน
ประชาชนที่มี
การคมนาคมที่
สะดวก 
รวดเร็ว 
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การใชเสนทาง 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๓๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
          6.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

6 ขุดลอกหนาฝายน้าํมะ บานสัน
ปูเลย หมู 5 

เพื่อพัฒนาบริหาร
จัดการแหลงน้ําเพือ่
การเกษตรใหกับ
ประชาชนและเกษตรกร 

ขุดลอก กวาง 5 เมตร ลึก
เฉล่ียจากเดิม 2 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร 

488,000 

 

488,000 

 

488,000 

 

488,000 

 

488,000 

 
1 แหง ประชาชนมีแหลง

น้ําการเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

7 ขุดลอกหนาฝายน้าํมะ บานปา
กอย หมู 8 

เพื่อพัฒนาบริหาร
จัดการแหลงน้ําเพือ่
การเกษตรใหกับ
ประชาชนและเกษตรกร 

ขุดลอก กวาง 5 เมตร ลึก
เฉล่ียจากเดิม 2 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร 

488,000 

 

488,000 

 

488,000 

 

488,000 

 

488,000 

 
1 แหง ประชาชนมีแหลง

น้ําการเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
          6.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

  
 

8 กอสรางคันดินปองกัน
อุทกภัยและภัยแลง 

เพ่ือพัฒนาบริหาร
จัดการแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรใหกับ
ประชาชนและ
เกษตรกร 

1.ขุดขยายคันดินแมน้ํามะ 
กวาง 6 เมตร สูง 2.50 
ยาว 6,500 เมตร 
2. กอสรางทอเหล่ียม
พรอมประตูน้ําปดเปด
ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชอง จํานวน 
4 จุด 
3. เสริมผิวถนนดวยหิน
คลุก กวาง 5 เมตร ยาว 
6,500 เมตร พรอมบด
อัดแนน 

9,458,000 

 

9,458,000 

 

9,458,000 

 

9,458,000 

 

9,458,000 

 
1 แหง ประชาชนมี

แหลงนํ้า
การเกษตรท่ี
เพียงพอ 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
          6.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

9 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีต หนองโคม หมู 3 
บานดงปาสัก เชื่อม หมู 1 บาน
ดาย  

เพื่อใหมีคลองสงน้ํา
ระบายน้าํเขาพื้นที่
การเกษตร   

ขนาดกวาง 3 ม.  
ลึก 1.5 ม.  
ยาว 6,680 ม. 

14,000,000 
 

14,000,000 

 
14,000,000 

 
14,000,000 

 
14,000,000 

 
จํานวน 
1 แหง 

มีน้ําเขาพื้นที่
การเกษตรตาม
ความตองการของ
เกษตรกร 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

10 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีต รองทราย 3 หมู 
3 บานดงปาสัก เชื่อม หมู 5 
บานสันปูเลย 

เพื่อใหมีคลองสงน้ํา
ระบายน้าํเขาพื้นที่
การเกษตร   

ขนาดกวาง 2.5 ม.  
ลึก 1.2 ม.  
ยาว 8,100 ม. 

15,400,000 
 

15,400,000 

 
15,400,000 

 
15,400,000 

 
15,400,000 

 
จํานวน 
1 แหง 

มีน้ําเขาพื้นที่
การเกษตรตาม
ความตองการของ
เกษตรกร 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

11 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีต รองทราย 4 หมู 
3 บานดงปาสัก เชื่อม หมู 4 
บานสันทรายนอย 

เพื่อใหมีคลองสงน้ํา
ระบายน้าํเขาพื้นที่
การเกษตร   

ขนาดกวาง 2.5 ม.  
ลึก 1.2 ม.  
ยาว 2,180 ม. 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

4,000,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

มีน้ําเขาพื้นที่
การเกษตรตาม
ความตองการของ
เกษตรกร 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

ก ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
          6.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

12 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีต รองทราย 2 หมู 
3 บานดงปาสัก เชื่อม หมู 5 
บานสันปูเลย 

เพื่อใหมีคลองสงน้ํา
ระบายน้าํเขาพื้นที่
การเกษตร   

ขนาดกวาง 2.5 ม.  
ลึก 1.2 ม.  
ยาว 4,800 ม. 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

มีน้ําเขาพื้นที่
การเกษตรตาม
ความตองการของ
เกษตรกร 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

13 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีต รองทราย 1 หมู 
3 บานดงปาสัก เชื่อม หมู 7 
บานสันสลี 

เพื่อใหมีคลองสงน้ํา
ระบายน้าํเขาพื้นที่
การเกษตร   

ขนาดกวาง 4 ม.  
ลึก 2 ม.  
ยาว 9,500 ม. 

20,000,000 
 

20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
จํานวน 
1 แหง 

มีน้ําเขาพื้นที่
การเกษตรตาม
ความตองการของ
เกษตรกร 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

14 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 
หมู 2 บานกิว่พราว ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาด
ใหญ หมู 2 บานกิ่วพราว 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

3,250,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ 

 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
          6.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธทีค่าดวา 
จะไดรบั 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

15 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 
หมู 3บานดงปาสัก (หลังวัดสัน
ธาตุ) ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรน้าํ 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 

กอสรางระบบประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาด
ใหญ หมู 3 บานดงปาสัก 
(หลังวัดสันธาตุ) 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

2,250,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ 

 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

16 กอสรางถนน คสล. หมู 4 บาน
สันทรายนอย เชื่อม หมู 3 บาน
ดงปาสัก รหัสทาง  
(ชร.ถ83-001) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนา 10 
ซม.หรือคิดเปนพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 3,300 ตร.ม. 

1,135,000 
 

1,135,000 
 

1,135,000 
 

1,135,000 
 

1,135,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่สะดวก

ขึ้น 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

17 กอสรางถนน คสล. หมู 5 บาน
สันปูเลย เชื่อม หมู 8 บานปา
กอย รหัสทาง (ชร.ถ83-004) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,380 เมตร หนา 
10 ซม.หรือคิดเปนพื้นที่
รวมไมนอยกวา 9,520 
ตร.ม. 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่สะดวก

ขึ้น 

อบต./
อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

18 กอสรางถนน คสล. หนาโรงบรรจุ
ผักปลอดสารพิษ หมู 3 บานดงปา
สัก เชื่อม ถนนเชื่อมระหวางหมู 3 
บานดงปาสักและหมู 4 บานสัน
ทรายนอย (ชร.ถ83-004) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,690 เมตร หนา 
15 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
6,760 ตร.ม. 

3,544,000 
 

3,544,000 
 

3,544,000 
 

3,544,000 
 

3,544,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

19 กอสรางถนน คสล. สายตนโพธิ ์
หมู 6 บานปาบงงาม รหัสสายทาง 
(ชร.ถ83-018) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,950 เมตร หนา 
15 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
7,800 ตร.ม. 

4,090,000 
 

4,090,000 
 

4,090,000 
 

4,090,000 
 

4,090,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๕ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

20 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 หมู 7 
บานสันสลี เชื่อม ซอยขางวัดสันปู
เลย หมู 5 บานสันปูเลย รหัสสาย
ทาง (ชร.ถ83-016) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,460 เมตร หนา 
15 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
9,840 ตร.ม. 

5,160,000 
 

5,160,000 
 

5,160,000 
 

5,160,000 
 

5,160,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

21 กอสรางถนน คสล. นานายพายัพ 
หมู 6 บานปาบงงาม  
(ชร.ถ 83-014) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร หนา 
15 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
12,800 ตร.ม. 

6,714,000 
 

6,714,000 
 

6,714,000 
 

6,714,000 
 

6,714,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๖ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

22 กอสรางถนน คสล. สายกลางบาน 
หมุ 1 บานดาย รหัสสายทาง 
(ชร.ถ83-017) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 890 เมตร หนา 
10 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
3,560 ตร.ม. 

1,233,000 
 

1,233,000 
 

1,233,000 
 

1,233,000 
 

1,233,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

23 กอสรางถนน คสล. ซอย 2 หมู 7 
บานสันสลี เชื่อม สนามกีฬา  
หมู 1 บานดาย รหัสสายทาง  
(ชร.ถ83-015) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,240 เมตร หนา 
15 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
8,960 ตร.ม. 

4,699,000 
 

4,699,000 
 

4,699,000 
 

4,699,000 
 

4,699,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๗ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

24 กอสรางถนน คสล. ลําเหมืองตอน 
3 หมุ 8 บานปากอย เชื่อม หมู 7 
บานสันสลี เชื่อม หมู 2 บานกิ่วพราว 
รหัสสายทาง (ชร.ถ83-011) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 3.50 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 15 ซม.หรือ
คิดเปนพื้นที่รวมไมนอย
กวา 12,250 ตร.ม. 

6,489,000 
 

6,489,000 
 

6,489,000 
 

6,489,000 
 

6,489,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

25 กอสรางถนน คสล. สายสุสาน
ตะวันออก หมุ 8 บานปากอย 
รหัสสายทาง (ชร.ถ83-019) 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 1,080 เมตร หนา 
15 ซม.หรือคิดเปน
พื้นที่รวมไมนอยกวา 
4,320 ตร.ม. 

2,265,000 
 

2,265,000 
 

2,265,000 
 

2,265,000 
 

2,265,000 
 

จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

26 กอสรางถนน คสล. บานสันปูเลย 
ม.5 เชื่อม บานศรีปาสัก ซอยตน
โพธิ์ ต.ศรีเมืองชุม พรอมสะพาน 

เพื่อใหประชาชนไดใช
เสนทางคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั 

ถนน คสล. กวาง 6 ม. 
ยาว 730 ม. หนา 15 ซม. 

2,409,000 บาท 

สะพาน กวาง 6 ม. 

ยาว 50 ม. 7,500,000 บาท 

9,909,000 9,909,000 9,909,000 9,909,000 9,909,000 จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๘ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

27 โครงการกอสรางถนนเลียบ
ลํานํ้าคํา หมู 3 บานดงปาสัก 

เพ่ือใหประชาชนได
ใชเสนทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

1 สายทาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน 
1 แหง 

ประชาชนมีถนน

สําหรับใชในการ

คมนาคมที่

สะดวกขึ้น 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๔๙ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
               6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

28 โครงการกอสรางระบบกรอง

น้ําประปา หมู 1 - 8  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ 

กอสรางระบบกรอง

น้ําประปา หมู 1 - 8 

4,000,000 

 

4,000,000 

 

4,000,000 

 

4,000,000 

 

4,000,000 

 

ระบบกรอง

น้ําประปา 1 

แหง/หมูบาน  

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

29 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําใส

พรอมระบบกรองน้ําสนิมเหล็ก 

หมู 1 - 8 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ 

1. ระบบถังเก็บน้ําใส

ขนาด 100 ลบ.ม. 

2. ระบบกรองน้ําสนิม

เหล็ก 1 ระบบ 

9,600,000 

 

9,600,000 

 

9,600,000 

 

9,600,000 

 

9,600,000 

 

กอสรางถังเก็บน้ํา

ใสพรอมระบบ

กรองน้ําสนิมเหล็ก 

1 แหง/หมูบาน 

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคที่

เพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๐ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

     ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
     ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

30 โครงการปรับปรุงฝายรองธาตุ 
พรอมเรียงหินทายฝายดวยกลอง
ลวดตาขายถัก (กลองแกเบียน) 
หมู 3 

เพื่อปรับปรุงแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร ปองกัน
การกันเซาะของน้ํา 

ปรับปรุงฝาย 
รองธาตุ 
หมู 3 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ปรับปรุงฝาย 
ขนาดกวาง 

4 ม. ยาว 30ม. 
ลึก 2 ม. 

ประชาชนมี
แหลงเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

31 โครงการปรับปรุง, ซอมแซมฝาย

ลําน้ํามะ หมู 5   

 

เพื่อสงเสริมการเกษตร

แกไขปญหาน้าํทวม 

ภัยแลง 

1 แหง 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

จํานวน 1 แหง ประชาชนมีน้ําใช

เพื่ออุปโภค 

บริโภคและเพื่อ

การเกษตร อยาง

เพียงพอ 

อบต./อบจ./    

กรมสงเสรมิ ฯ 

 

 

 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
               6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

32 โครงการซอมแซมฝายลูกกลาง
ประตูเปดปด 

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําเพือ่
การเกษตรใหกับ
เกษตรกร 

ซอมแซมฝายลูกกลาง
ประตูเปดปด 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ฝายลูกกลาง
จํานวน       1 

แหง 

มีแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

33 โครงการกอสรางฝาย   มข.2527 
บานสันปูเลย ม.5 รองทราย 1   

เพื่อปรับปรุงแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร  

กอสรางฝาย   มข.
2527 จํานวน 1 จุด 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ฝายน้ําลน
จํานวน 1 แหง 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรที่
เพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
               6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

34 โครงการประตูปด-เปด ฝาย  
(ลําน้ํามะ หมู 8) 

เพื่อสงเสริมการเกษตร 1 แหง 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

1 แหง เกษตรกรมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

35 โครงการเรียงหินยาแนวบนกลอง
ลวดตาขายลําน้ําแมคํา ม.3 

เพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แหง 3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

1 แหง ปองกันการ
พังทลายของดิน 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

36 โครงการเรียงหินยาแนว/ดาด
คอนกรีต ปองกันตล่ิงพัง บริเวณ
ฝายรองธาตุ ม.3 

เพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แหง 400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 

 
1 แหง ปองกันการ

พังทลายของดิน 
อบต./อบจ./    

กรมสงเสริม ฯ 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๓ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการคา  การลงทุน การบริการ และ โลจิสติกส 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
               6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

37 โครงการเรียงหินยาแนวกลอง 
แกเบี้ยน ปองกันตล่ิงลําน้ํามะ ม.8 

เพื่อปองกันการ
พังทลายของดิน 

1 แหง 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

1 แหง ปองกันการ
พังทลายของดิน 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๔ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.2 แผนงานการเกษตร งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

38 โครงการขุดลอก 
ลําน้ําแฮ หมู 4- หมู 5 

เพื่อสงเสริมการเกษตร 1 แหง 5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
1 แหง เกษตรกรมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 
อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

39 โครงการขุดลอกลําน้ําโปง  หมู 6 เพื่อสงเสริมการเกษตร 1 แหง 3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 1 แหง เกษตรกรมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 
อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

40 โครงการขุดลอก 
ลําน้ํามะหมู 5 –ม.8 

เพื่อสงเสริมการเกษตร 1 แหง 3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

1 แหง เกษตรกรมีน้ําใช
อยางเพียงพอ 

อบต./อบจ./กรม
สงเสริม ฯ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๕ 

     รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.2 แผนงานการเกษตร งาน อนุรักษแหลงน้ําและปาไม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

41 ขุดลอกลําคลอง  ตอน  

1,2,4,6,7  หมู 7  

เพื่อประชาชนมีน้ํา

สําหรับการเกษตร 

5 แหง 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 

 

จํานวน 1 แหง ประชาชนมี

แหลงน้ําเพื่อ

การเกษตรที่

เพียงพอ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

42 โครงการขุดลอกฝายแมน้ําคําหนา

ฝายรองธาตุ  หมู 3 บานดงปาสัก  

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําเพือ่
การเกษตรใหกับ
เกษตรกร 

ขุดลอกฝายแมน้ําคํา

หนาฝายรองธาตุ หมู 3 

บานดงปาสัก 

จํานวน 1 แหง 

500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
จํานวน 1 แหง เกษตรกรมีน้ําใช

อยางเพียงพอ 
อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๖ 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

43 โครงการกอสรางคลองสงนํ้า 

คสล. จดุเริม่ตนฝายรองธาตุ 

หมู 3 จนถึงฝายนํ้ามะ หมู 8  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

ในการอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 9,700 เมตร 

ลึก 2 เมตร 

2,100,000 

 

2,100,000 

 

2,100,000 

 

2,100,000 

 

2,100,000 

 

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําอุปโภค

บริโภคไมนอย

กวารอยละ 80 

ประชาชนมีน้ํา

บริโภคและ

อุปโภคเพียงพอ 

กรมชลประทาน
หรือหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ 

44 โครงการกอสรางฝาย มข 

2527 ลํานํ้าโปง ในพ้ืนท่ี

ตําบลบานดาย  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ในการเกษตรอยาง
เพียงพอ 

1 จุด 1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

1,500,000 

 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ําอุปโภค
บริโภคไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนมีน้ําใน
การเกษตร
เพียงพอ 

กรมชลประทาน
หรือหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ 

45 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน 

(ลําเหมืองขางโรงเรียน) บาน

ปาบงงาม หมู 6  

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ในการอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 7 เมตร 

สันฝายสูง 1.2 เมตร 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ําอุปโภค
บริโภคไมนอย
กวารอยละ 80 

ประชาชนมีน้ํา
บริโภคและ
อุปโภคเพียงพอ 

กรมชลประทาน
หรือหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๕๗ 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
    ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา ส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

46 โครงการกอสรางอาคารรับน้ํา

ปองกันภัยแลง (ลําเหมืองครุทราย) 

บานสันปูเลย หมู 5   

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

ในการเกษตรอยาง

เพียงพอ 

สรางทอเหล่ียมขนาด 

1.8 x 1.8 ม. 

ชนิดชองเดียว พรอม

บานประตูระบายน้ํา 

จํานวน 1 บาน 

405,000 

 

405,000 

 

405,000 

 

405,000 

 

405,000 

 

ประชาชนใน

พื้นที่มีน้ําใน

การเกษตรไม

นอยกวารอยละ 

80 

ประชาชนมีน้ําใน

การเกษตร

เพียงพอ 

กรมชลประทาน
หรือหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ 

47 โครงการกอสรางพนังคอนกรีต

ปองกันตล่ิงจากปากซอย 2 ถึงสุด

ซอย หมู 6 บานปาบงงาม 

เพื่อปองกันการ

พังทลายของดิน 

สูง 1.2 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 1 แหง ปองกันการ

พังทลายของดิน 
อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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๑๕๘ 

      รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงเพ่ือสงเสริมสังคมสรางสรรค 

    ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 6  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่
คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

48 โครงการกอสรางสนามฟุตบอล

หญาเทียม พรอมติดต้ังอุปกรณ

ออกกาํลังกาย 

เพื่อสงเสริมกีฬาและ

การออกกําลังกายของ

เยาวชน ต.บานดาย 

ขนาด 30 x 50 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สนาม 1 แหง 

 

เยาวชน ตําบล

บานดายมี

สถานที่ออก

กําลังที่มีคุณภาพ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

49 โครงการกอสรางสนาม 

ฟุตซอลหญาเทียม พรอมติดต้ัง

อุปกรณออกกําลังกาย  

และหลังคาคุม 

เพื่อสงเสริมกีฬาและ

การออกกําลังกายของ

เยาวชน ต.บานดาย 

ขนาด 22 x 42 เมตร 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 สนาม 1 แหง 

 

เยาวชน ตําบล

บานดายมี

สถานที่ออก

กําลังที่มีคุณภาพ 

อบต./อบจ./    
กรมสงเสริม ฯ 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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๑๕๙ 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

 

 
ท่ี 
 

แผนงาน 
 

หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

1 แผนงานการศึกษา คาครุภณัฑ อ่ืน เครื่องเลนสนามกลางแจง จํานวน 5 ชุด 43,900 43,900 43,900 43,900 43,900 กอง
การศึกษา 

2 แผนงานการศึกษา คาครุภณัฑ อ่ืน พัดลมตดิผนังโรงอาหารเด็ก  
หองเรียน 6 ตัว 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง
การศึกษา 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ อ่ืน ตูทํานํ้ารอนนํ้าเย็นบรรจุถังนํ้าดานบน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 สํานักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา  
(18 หนา/นาที) 2 เครื่อง 

5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 กองคลัง 

6 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ สํานักงาน เกาอ้ีสํานักงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองชาง 

7 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ สํานักงาน ตูเหล็กเก็บเอกสารแนวนอน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง 

8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด 
Network แบบท่ี 1 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชาง 

9 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง แบบหลอคอนกรีต ทรงเหลีย่ม ขนาด 
15x15x15 ซม. จํานวน 2 ชุด 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองชาง 

10 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ อ่ืน เครื่องคิดเลขชาง จํานวน 3 เครื่อง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองชาง 

แบบ ผ.03 
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๑๖๐ 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

 
ท่ี 
 

แผนงาน 
 

หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

11 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง ตูเช่ือมเหล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชาง 

12 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง ชุดสวานไรสาย 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองชาง 

13 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง สวานกระแทกเจาะคอนกรีต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชาง 

14 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ อ่ืน โทรศัพท สมารทโฟน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง 

15 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ อ่ืน พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพ้ืน 18 น้ิว 
จํานวน 3 ตัว 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองชาง 

16 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง ชุดเครื่องมือชาง พรอมกลองเครื่องมือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง 

17 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง ตลับเมตร ขนาด 5 เมตรจํานวน 5 อัน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กองชาง 

18 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ คอมพิวเตอร สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 กองชาง 

19 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 กองชาง 

20 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ อ่ืน ตูทํานํ้ารอนนํ้าเย็นบรรจุถังนํ้าดานบน 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กองชาง 

แบบ ผ.03 



 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                                                                                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบานดาย                                                                                                                                                                                                           

 

๑๖๑ 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  

 

 

 
ท่ี 
 

แผนงาน 
 

หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณและท่ีมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท ) 

21 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง เครื่องวัดระยะเลเซอรพรอมเปารบั 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองชาง 

22 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง ชุดประแจ ไขควง 500 500 500 500 500 กองชาง 

23 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คาครุภณัฑ กอสราง เลื่อยโซสําหรับใชตัดไมหรือแปรรปูไม 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองชาง 

แบบ ผ.03 



- ๑๖๒ - 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

สวนท่ี ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํา
งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานดายตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวนตําบลบานดาย เปนการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ .ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้  
 
 
 
    



- ๑๖๓ - 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๔ - 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง    
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล  จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit    
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)        
และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล           
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องคการบริหารสวน
ตําบลบานดาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตอง
ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 



- ๑๖๘ - 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 

 

๒. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การ
วัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร 
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ี
ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิง่ท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 

 

๓. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจโครงการกิจกรรมงานตางๆ ท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ  
การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใช
การไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 

 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรปุผลในภารวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซ่ึงสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
       (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 

การวางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดาํเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

          

๒. ดานการลด
ความเหล่ือมลํ้าทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

          

๓.  ดานการพัฒนา
ดานการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

          

๔.  ดานการพัฒนา
ดานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลําดับท่ี รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (.......... โครงการ) 

คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน     

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
 

๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  ๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

      (๑.๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง  
วาตะภัย น้ําทวม อัคคีภัย ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน  
แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที   

      (๑.๒) ปญหาดานสาธารณสุข คือ ประชาชนขาดการเตรียมความพรอมท่ีรับมือตอการดําเนิน
ชีวิตในชวงภาวะวิกฤตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปญหาโรค
ระบาดท่ีเกิดจากคน เกิดจากสัตว ท่ีสงผลอันตรายหรือคราตอชีวิตประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซ่ึงไดแก โรค
ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม 
ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา   
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      (๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคนรายไดนอย มี
หนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเก่ียวกับการประกอบ
อาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดานการศึกษาโดย
การจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  
จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได   

      (๑.๔) ปญหายาเสพติดในตําบล ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบรายงาน
วามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา การรณรงคปองกัน การ
ใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

      (๑.๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
       (1.6) สงเสริมการจัดทํางบประมาณและแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือกําหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปแนวทางเดียวกัน 
                          (1.7) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมีความยุงยากมากข้ึน อาจสงผลใหประชาชน
เกิดความเบื่อหนายในการใหความรวมมือโดยเฉพาะการทําประชาคมทองถ่ิน ซ่ึงมีการดําเนินการในทุกสวน
ราชการ 
                          (1.8) ขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบางเรื่องไมสามารถทําไดทําใหปญหา
อาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด 

   
(๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

        (๒.๑)  ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหา
ท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา สาธารณสุข ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานท่ีผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค ดานทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก ซ่ึงงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
        (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  ดังนี้  
ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป 
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
        (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไข
ปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี ประชาชนมีความ
พึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา ออย ตอขาวใน



- ๑๗๕ - 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)                                                                          องคการบริหารสวนตําบลบานดาย 

 

ชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เสนทางคมนาคม
ยังไมครบ  
                    (2.4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับทุกภาคสวนดวยการทํางานแบบ
บูรณาการเนนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือใหแกไขปญหาความเดือดรอนท่ีสอดคลองตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 
 (2.5) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลังใน
การพิจารณาบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (2.6) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายให 
สามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณนั้นๆ เพ่ือกระตุนการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 
 (2.7) องคการบริหารสวนตําบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ 
ภารกิจแตละดานท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด และโอนตั้งจายรายการใหม 
 (2.8) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการใหมาก
ข้ึนเนื่องจากปญหาทองถ่ินจะมีความซับซอนมากข้ึน การแกไขปญหาจึงตองการศาสตรหลายดานเขามาบริหาร
จัดการ  
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