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จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนละระบบโลจสิติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จงัหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และGMS
1.1 แผนงำนอสุำหกรรมและกำรโยธำ  -  - 83              23,276,500      334            262,549,900    335            262,749,900    335            263,029,900    1,087          811,606,200    
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน  -  -  -  - 4                11,000,000      4                11,000,000      4                11,000,000      12              33,000,000      

รวม  -  - 83             23,276,500     338           273,549,900   339           273,749,900   339           274,029,900   1,099         844,606,200   

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ
และกำรท่องเที่ยว
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ  -  -  -  - 2                20,000            -  -  -  - 2                20,000            
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  - 21              467,500          21              490,000          21              509,000          63              1,466,500        

2.3 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร

 -  -  -  - 15              282,000          15              292,000          15              302,000          45              876,000          

รวม  -  -  -  - 38             769,500         36             782,000         36             811,000         110           2,362,500      

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำและ
กำรสำธำรณสุข
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  -  - 2                1,000,000       13              3,493,000       13              3,634,000       13              3,815,000       41              11,942,000      
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข  -  - 4                336,700          13              2,479,400       13              2,449,700       13              2,449,700       44              7,715,500        

รวม  -  - 6              1,336,700      26             5,972,400      26             6,083,700      26             6,264,700      85             19,657,500     
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รวม 5 ปี

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ 
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ   
(บำท)

ปี 2561
ยุทธศำสตร์

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และกำรป้องกนับรรเทำสำธำรณภัย
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  -  -  -  - 3 42000 3 42000 3 42000 9 126,000          
4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  -  -  -  - 14              580,000          14              580,000          14              580,000          42              1,740,000        
4.3 แผนงำนกำรศึกำ  -  -  -  - 2                60,000           2                70,000           2                80,000           6                210,000          
4.4 แผนงำนสำธำรณสุข  -  -  -  - 4                350,000          4                350,000          4                350,000          12              1,050,000        
4.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  - 11              197,000          9                147,000          9                147,000          29              491,000          

4.6 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร  -  -  -  - 2                200,000          2                150,000          2                150,000          6                500,000          
4.7 แผนงำนงบกลำง  -  - 1                600,000          4                10,929,600      4                10,936,000      4                10,941,000      13              33,406,600      

รวม  -  - 1              600,000         40             12,358,600     38             12,275,000     38             12,290,000     117           37,523,600     

5) ยุทธศำตร์กำรบริหำรจดักำรมรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ย่ังยืน
5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน  -  -  -  - 11              270,000          11              275,000          11              275,000          33              820,000          
5.2 แผนงำนกำรเกษตร  -  -  -  - 7                105,000          7                105,000          7                105,000          21              315,000          
5.3 แผนงำนสำธำรณสุข  -  -  -  - 2                100,000          2                100,000          2                100,000          6                300,000          

รวม  -  -  -  - 20             475,000         20             480,000         20             480,000         60             1,435,000      

6) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  -  -  -  - 8                1,623,000       7                1,582,000       7                1,582,000       22              4,787,000        
6.2 แผนงำนกำรเกษตร  -  -  -  - 1                20,000           1                20,000           1                20,000           3                60,000            
6.3 แผนงำนสำธำรณสุข  -  -  -  - 2                1,040,000       2                1,040,000       2                1,040,000       6                3,120,000        

รวม  -  -  -  - 11             2,683,000      10             2,642,000      10             2,642,000      31             7,967,000      
รวมทัง้สิน้  -  - 90             25,213,200     473           295,808,400   469           296,012,600   469           296,517,600   1,502         913,551,800   
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพือ่วาง
ทอ่ระบบประปาภูเขา บา้น
เชียงเค่ียน หมู่ที ่1

เพือ่ใหน้้า้ประปาไหลได้
สะดวก

ปริมาณงาน  วางทอ่ Pvc 
ยาว 971 เมตร  จากโค้งเจ้า
พอ่เชียงเค่ียน  ถึงบา้นนาย
บญุนาค ยะอินต๊ะ  พกิัดเร่ิม 
 605134, 2169306 พกิัด
ส้ินสุด 604465, 2169226 
รายละเอียfตามแบบแปลน
ของทต.เชียงเค่ียนก้าหนด

 -       212,000        212,000        212,000        212,000 ระบบ
ประปาภูเขา
 1 หมู่บา้น

สามารถระบายน้า้
ได้เร็วและสะดวก

กองช่าง
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แบบ ผ.02
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานละระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานละระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บา้นเชียง
เค่ียน หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการพกัขยะทัว่ไป
ในการทีจ่ะน้าไปก้าจัดโดย
วิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม.
 สูง  3.00  ม.

 -  -        500,000        500,000        500,000 อาคารอเนก
 ประสงค์   

1 หลัง

มีสถานทีก่้าจัด
ขยะทัว่ไป

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกสระน้า้โปง่
ค่างบา้นเชียงเค่ียน หมู่ที ่1

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 120.00 ม. ยาว 
120.00 ม.  ลึก 3.00 ม.

 -  -        500,000        500,000        500,000      สระน้า้ 
     1 สระ

สามารถระบายน้า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย บอ่ขยะ บา้นเชียงเค่ียน
 หมู่ที ่1

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
ทัว่ไป

กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.50 
ม. หนา 0.08 ม.

 -  -        400,000        400,000        400,000 ถนนคสล.  
 1 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

5 โครงการลงหนิคลุกถนน
การเกษตรสายหนองหล่ม
เชื่อมโปง่ตัน บา้นเชียงเค่ียน
 หมู่ที ่1

เพือ่ความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางการเกษตร

กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000 ม.
  หนา 0.10 ม.

  -         70,000          70,000          70,000          70,000 ถนนหนิคลุก
 1 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย ใน
การขนย้าย
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างประตูปดิ-
เปดิน้า้สายน้า้ลอย บา้นเชียง
เค่ียน หมู่ที ่1

เพือ่ใช้กักเก็บน้า้และระบาย
น้า้

ประตูกว้าง 1.50 ม. สูง 1.00
 ม.

  -          50,000          50,000          50,000          50,000 ประตูปดิ-
เปดิน้า้  1  

แหง่

ระบบการระบาย
น้า้ทีส่ะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

7 โครงการขุดสระหนองหล่ม บ้าน
เชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง 15.00 ม. ยาว 15.00 ม. ลึก
 3.00 ม.

  -             30,000             30,000             30,000            30,000 ขุดสระหนอง
หล่ม 1 หมู่

ประชาชนในพื้นที่มี
น้้าส้าหรับท้า
การเกษตร

กองช่าง

8 โครงการเทดาดคอนกรีตคลองส่ง
น้้าห้วยน้้าลอย บ้านเชียงเค่ียน 
หมูท่ี่ 1

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง 2.00 ม.  ยาว 200 ม. ลึก 
0.05 ม.

  -             50,000             50,000             50,000            50,000 คลองส่งน้้า  1
 สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าร่อง
ส้มป่อย บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อลดการต้ืนเขินของคลองส่งน้้า
 ,น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 
0.50 ม.

  -            60,000             60,000             60,000            60,000 คลองส่งน้้า  1
 สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย
 1 บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชนทั่วไป

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 120.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.08 ม.
 หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
480.00 ตรม. พกิดัเร่ิมต้น 
604437,2169434 (หน้าบ้านนาย
บุญส่ง ชอบเค่ียน) พกิดัส้ินสุด 
604108,2169450 (หลังวัดภูเขา
แกว้) รายละเอยีดตามแบบแปลน
ของ ทต.เชียงเค่ียนกา้หนด

 -          173,000           173,000           173,000           173,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

 กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

11 โครงการขุดลอกร่องน้้า บ้านเชียง
เค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อลดการต้ืนเขินของร่องน้้า 
และน้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขุดลอกห้วยป่าห้า บริเวณ
นานายค้ารณ วรรณเพ็ญศรี ถึง
เชิงดอย ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 
1.50  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 197 ม. 
ลึกเฉล่ีย .50 ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 118 ลบ.ม.  พิกดั 
เร่ิมต้น 0602033 , 2168489  
ส้ินสุด 0602001 , 2168878

 -            67,000             67,000             67,000            67,000 ขุดลอกร่องน้้า 
 11 จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จดุที่ 2 ขุดลอกห้วยป่าห้า บริเวณ
นานางอ้านวย มานะการ ถึงนานา
งอมรรัตน์ ปะละโน  ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย 1.00 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 701 ม. ลึกเฉล่ีย .30 ม.
 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
178 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0602092 , 2168502  ส้ินสุด 
0602469 , 2168636
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 3 ขุดลอกร่องน้้า บริเวณ
นานางจงจติร์ ไชยลังกา ถึงคลอง
ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉล่ีย
 2.50  ม. ยาวไม่น้อยกว่า 629 ม.
 ลึกเฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 231 ลบ.ม. 
พิกดั เร่ิมต้น 0602613 , 
2168652  ส้ินสุด 0601848 , 
2168470

จดุที่ 4 ขุดลอกร่องน้้า สายก้านัน
ดา  อนิทร์ชนบริเวณนานายต๋ัน 
ต๊ิบหน่อ ถึงนานางเกษมศรี  สักลอ
 ขนาด ปากกว้างเฉล่ีย 0.80  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 409 ม. ลึกเฉล่ีย .
50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 122 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น  
0603355 , 2168731  ส้ินสุด 
0602948 , 2168740
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 5 ขุดลอกร่องน้้า สายโป่ง
ตันบริเวณนานายผัด จนัต๊ะนาเขต
 ถึงนานายเป็ง เทพมนถี ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย 0.80  ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 482 ม. ลึกเฉล่ีย.50 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
144 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0603592 , 2169151  ส้ินสุด 
0603142 , 2169079

จดุที่ 6 ขุดลอกร่องน้้า สายทุ่งย่า
ไทบริเวณนานายค้า วัฒนา ถึง
สวนล้าไยนายประสิทธิ ปะละโน  
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.50  ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 276 ม. ลึกเฉล่ีย .50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 165 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0602991 , 2169584  ส้ินสุด 
0602850 , 2169351
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 7 ขุดลอกร่องน้้า สายห้วย
น้้าลอยบริเวณนานายสมจติ แกว้
สอน ถึงนานายโรจน์  ต๊ิบหน่อ 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย  1.50  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 246 ม. ลึกเฉล่ีย .
50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 97 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0604023 , 216936  ส้ินสุด 
0603897 , 2168704

จดุที่ 8 ขุดลอกร่องน้้า สายห้วย
น้้าลอยบริเวณสวนนายสมศักด์ิ  
วิศิษฎ์ลานนท์ ถึงห้วยน้้าลอย 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.50  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 205 ม. ลึกเฉล่ีย .
30 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 81 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0603947 , 2168761  ส้ินสุด 
0603750 , 2168828
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 9 ขุดลอกร่องน้้าสายห้วย
เจา้พ่อ บริเวณสวนนางออ่นแกว้ 
ปูกา๋ ถึงร่องน้้าลอย ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย 1.00 ม.ยาวไม่
น้อยกว่า 30 ม.ลึกเฉล่ีย .30 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7
 ลบ.ม. พิกดัเร่ิมต้น 0604232 , 
2169130  ส้ินสุด 0604197 , 
2169130

จดุที่ 10 ขุดลอกร่องน้้าสายอบจ. 
ถึงหนองหล่ม บริเวณบ้านนาง
เกษมศรี สักลอ ถึงนานายเสาร์
แกว้ สิริสาร ขนาดปากกว้างเฉล่ีย
 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,210 ม.
 ลึกเฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 309 ลบ.ม.  
พิกดั เร่ิมต้น 0604251 , 
2169268  ส้ินสุด 0603287 , 
2169763
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 11 ขุดลอกร่องน้้าสาย อบจ.
 ถึงหนองหล่ม บริเวณนานาย
เสาร์แกว้ สิริสาร ถึงนานายเชิด 
พรมชุมสา ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 
1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 750 ม. 
ลึกเฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 365 ลบ.ม.  พิกดั 
เร่ิมต้น  0603287 , 2169763    
 ส้ินสุด 0602708 , 2169097 
และถมทับไว้บนตล่ิงพร้อมปรับ
เกล่ีย

12 โครงการขุดลอกสระเกบ็น้้าหนอง
หล่ม บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการเกษตร ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 27.40  ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 43 ม. ลึกเฉล่ีย 3
 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,913 ลบ.ม. พิกดั  
06024665 , 2168823 และถม
ทับไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

 -            71,000             71,000             71,000            71,000 สระเกบ็น้้า  1 
 สระ

มีสระกกัเกบ็น้้าไว้ใช้
ส้าหรับท้า
การเกษตรของ
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

13 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายจ้า
ออ้ บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1 เชื่อม
 บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1  -  1.2  ม.  ยาว  960  
ม.  ลึก  0.50   ม. ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 360 ม.

  -            13,400             13,400             13,400            13,400 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

14 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายทุ่ง
ช้าง บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1 
เชื่อมบ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1.5-2 ม. ยาว  1,400 ม. 
หนา 0.5 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 875 ลบ.ม.

  -             32,600             32,600             32,600            32,600 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

15 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองสายฟาร์มหมู บ้านเชียง
เค่ียน หมูท่ี่ 1 เชื่อมบ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง 2.00 ม.  ยาวไม่น้อยกว่า 
60.00  ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.

  -          560,000           560,000           560,000           560,000 ดาดคอนกรีต 
 1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างปั้มน้้ามันหยอด
เหรียญ บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ กว้าง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง  
3.00 ม.

 -          500,000           500,000           500,000           500,000 ปั้มน้้ามัน
หยอดเหรียญ 

 1  จดุ

มีปั้มน้้ามันไว้บริการ
ประชาชน

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมประจ้าหมูบ่้าน บ้าน
เชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อปรับปรุงหอประชุมที่ช้ารุด กว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 
 3.00 ม.

 -          400,000           400,000           400,000           400,000 หอประชุม
ประจ้าหมูบ่้าน

 1  หมู่

มีอาคารที่แข็งแรง
และมัน่คงขึ้น

กองช่าง

18 โครงการขุดลอกคลองส่งน้้าทุก
สาย บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย  1.50-2.50  ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตรม. ลึก
เฉล่ีย  0.50 ม. ดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,400.00 ตรม.

 -          100,000           100,000           100,000           100,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านเชียงเค่ียน 
หมูท่ี่ 1

เพื่อใช้เป็นสถานที่ จดักจิกรรม ขนาดกว้าง  8.00 ม.  ยาว  16.00
 ม.  สูง 3.50 ม.

 -          750,000           750,000           750,000           750,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีอาคารส้าหรับจดั
กจิกรรมเพิ่มขึ้น

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

20 โครงการกอ่สร้างตลาดนัดชุมชน 
บ้านเชียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อใช้เป็นสถานที่จ้าหน่ายสินค้า กว้าง 6.00 ม.  ยาว  12.00 ม.  
สูง  3.00 ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 ตลาดนัดชุมชน
  1  แห่ง

ประชาชนมีสถานที่
จ้าหน่ายสินค้าของ
หมูบ่้าน

กองช่าง

21 โครงการสร้างประตูบานเหล็ก 
เปิด-ปิด บริเวณหนองจิ้น บ้านสัน
ชุม หมูท่ี่  2

เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้้า บานประตูเหล็ก ขนาดกว้าง  0.95
 ม. สูง  1.20 ม. บริเวณหนองจิ้น
 พิกดั E 0600712 N 2167557

 -  -             19,000             19,000            19,000 ประตูปิด-เปิด
น้้า  1  แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.รอบ
หนองจิ้นซอย 1 เชื่อมซอย 2 
บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อให้การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง  4.0 ม.  ยาว  40.00
 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  160.00 ตรม.
 พิกดัเร่ิมต้น 0600751,   
2167547(หน้าบ้านครูนพ) ส้ินสุด
  0600712, 2167557 (บริเวณ
ท่อระบายน้้าหนองจิ้น)

 -          103,000           103,000           103,000            13,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

24 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์  บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม
ของทางหมูบ่้าน

กว้าง 12.00 ม.  ยาว 24.00 ม.  
สูง 3.50 ม.

  -           200,000           200,000           200,000           200,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่จดักจิกรรม
ของหมูบ่้าน

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

25 โครงการเทลานรอบอาคาร
เอนกประสงค์  บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อใช้เป็นลานจดักจิกรรมของ
ทางหมูบ่้าน

กว้าง 5.00 ม.  ยาว 12.00 ม.  สูง
 3.50 ม.

  -           300,000           300,000           300,000           300,000 ลานรอบ
อาคาร

อเนกประสงค์ 
 1  แห่ง

มีลานส้าหรับจดั
กจิกรรม

กองช่าง

26 โครงการขยายไฟกิง่ที่ตกค้างใน
หมูบ่้าน บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อให้การสัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย

จ้านวน  30  จดุ   -             50,000             50,000             50,000            50,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกล้าเหมืองไส้ไกทุ่ก
เส้นในหมูบ่้าน บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ขนาดกว้างเฉล่ีย  1.50-2.00 ม.  
ยาวไม่น้อยกว่า  2,000.00 ม.  ลึก
เฉล่ีย  0.50 ม.

  -            60,000             60,000             60,000            60,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
จิ้นและขุดลอกล้าเหมือง บ้านสัน
ชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและลดการต้ืน
เขินของล้าเหมือง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหนอง
จิ้น กว้าง 4.00 ม.  ยาวไม่น้อย
กว่า  650.00 ม.

  -          400,000           400,000             40,000           400,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

29 โครงการขุดลอกล้าเหมือง บ้าน
สันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ขุดลอกร่องน้า้ร่องผักสาบ บริเวณ
นานายมิตร นรรัตน์ ถึงหนองจิน้ 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 2  ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 570 ม. ลึกเฉล่ีย .50 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
456 ลบ.ม. พกิดั เร่ิมต้น 
0601335, 2167686 ส้ินสุด 
0600766 , 2167784และถมทับ
ไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

 -            17,000             17,000             17,000            17,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

30 โครงการสร้างถนน คสล.ซอย 9 
บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ปริมาณงาน ชนาดกว้าง  3.00 ม.  
ยาว 53.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 159.00
 ตรม. พกิดัเร่ิมต้น 600582, 
2166728 (หน้าบ้านนางละออ ใจ
ลุน) พกิดัส้ินสุด 600592, 
2166776 (บริเวณบ้านนางมี วงค์
ป้อมหล้า) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของ ทต.เชียงเค่ียน

 -          101,000           101,000           101,000           101,000 ถนนคสล. ทุก
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงอาคารธนาคาร
ขยะ(หลังคาทรงสูง) บ้านสันชุม 
หมูท่ี่ 2

เพื่อใช้ในการจดัซ้ือขยะในหมูบ่้าน กว้าง  4.00 ม.  ยาว  8.00 ม.     
    สูง  3.00  ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 อาคาร
ธนาคารขยะ  

1  แห่ง

มีอาคารส้าหรับ
จดัซ้ือขยะประจ้า
หมูบ่้าน

กองช่าง

32 โครงการขุดลอกหลงโค้ง บ้านสัน
ชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  15.00 - 20.00 ม.  ยาว  
700.00 ม.  ลึก  3.00 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

33 โครงการถมลูกรัง ซอย 5 ข้างวัด
สันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อใช้ในการขนพืชผลทาง
การเกษตร

กว้าง  4.00 ม.  ยาว  100.00 ม.  -  -             50,000             50,000            50,000 ถนนลูกรัง  1 
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
5 บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ปริมาณงานขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 
ม. ยาว 53.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิงจราจรไม่น้อยกว่า 
159.00 ตรม. พกิดัเร่ิมต้น 603734
 ,2167778 (บริเวณหน้าปากซอย 
5) พกิดัส้ินสุด 603743 , 2167819
 (บริเวณหลังบ้านนายสมพร ใจกลุ)
 รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 
ทต.เชียงเค่ียนกา้หนด

 -          101,000           101,000           101,000           101,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

35 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

36 โครงการเทลานคอนกรีตป่าสุสาน
 บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3 และบ้านกอ๊ใต้ 
หมูท่ี่ 11

เพื่อใช้เป็นลานในการจดักจิกรรม บริเวณป่าสุสาน หมูท่ี่ 3 กว้าง 
30.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 
0.10 ม.

 -                  -             550,000           550,000           550,000 ลานคอนกรีต
ป่าสุสาน 1  

แห่ง

มีลานส้าหรับจดั
กจิกรรม

กองช่าง

37 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้้าห้วยลึก
 บ้านกอ๊ หมูท่ี่  3

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้้าไหลได้
สะดวก

บริเวณอา่งเกบ็น้้าห้วยลึก ขนาด
กว้าง 25.00 ม. ยาว 115.00 ม.  
ลึก 2.50 ม.

  -   -           250,000           250,000           250,000 ขุดลอกอา่ง
เกบ็น้้า  1  อา่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ทางเข้าบ่อขยะ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่
11  และบ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  4.00 ม.  ยาว  140.00 ม. 
 หนา  0.15 ม.

 -  -           380,000           380,000           380,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

39 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ที่
ช้ารุดในหมูบ่้าน บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ช้ารุด กว้าง 4.00 ม.  ยาว 200 ม.  หนา
 0.15 ม.

  -           150,000           150,000           150,000           150,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

40 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย
 2 จ้านวน 2 จดุ บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 40.00 ม.  
หนา 0.15 ม.

  -           100,000           100,000           100,000           100,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกสู่การเกษตรสายห้วยลึก
 ซอย 4 ห้วยไม้เกต๊ บ้านกอ๊ หมูท่ี่
 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 2,000 ม.  
หนาเฉล่ีย  0.05 ม.

  -           200,000           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
6 บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 960 ม.   -           680,000           680,000           680,000           680,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

43 โครงการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง
สายจ้าเยียง บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3 
เชื่อมบ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ยาว 8,000.00 ม.  - 500000 500000 500000 500000 ถนนลงหิน
คลุก 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

44 โครงการเทดาดคอนกรีตราง
ระบายน้้าซอย 2 และซอย 4 บ้าน
กอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง 0.50 ม  ยาว 640 ม.  ลึก 
0.50 ม.

  -          463,000           463,000           463,000           463,000 ดาดคอนกรีต  
 2  สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่้าน
 บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ยาว  1,500 ม.   -          400,000           400,000           400,000           400,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงหอประชุม
ประจ้าหมูบ่้าน บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อปรับปรุงหอประชุมที่ช้ารด กว้าง  15.00 ม.  ยาว 30.00 ม. 
 สูง  3.00 ม.

  -           200,000           200,000           200,000           200,000 หอประชุม
ประจ้าหมูบ่้าน

 1  หมู่

มีอาคารที่แข็งแรง
และมัน่คงขึ้น

กองช่าง

47 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ประจ้าหมูบ่้าน บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อน้้าไหลได้สะดวก วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 2 นิว้  ยาว 1,000.00 ม.

  -             50,000             50,000             50,000            50,000 ระบบประปา
ภูเขา 1 หมูบ่้าน

สามารถระบายน้้าได้
ได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

48 โครงการเทดาดคอนกรีตราง
ระบายน้้าซอย 4 บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง 4.00 ม.  ยาว 200 ม. หนา
 0.15 ม.

  -           600,000           600,000           600,000           600,000 ดาดคอนกรีต 
 1  สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

51



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

49 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองสายป่าออ้-ทุ่งช้าง บ้านกอ๊ 
หมูท่ี่ 3

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง 1.50 ม  ยาว 700 ม.  หนา
 0.15 ม.

  -           500,000           500,000           500,000           500,000 ดาดคอนกรีต 
 1  สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

50 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นพร้อม
ขุดลอกห้วยลึก บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในครัวเรือน กว้าง 4.00 ม.  ยาว 100 ม.   -           300,000           300,000           300,000           300,000 ฝายน้้าล้น  1 
 แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้้า
และระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

51 โครงการขุดลอกล้าเหมืองห้วยไม้
เกต็ บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง  1.50 ม.  ยาว  
500.00 ม.  ลึก  0.50 ม.

  -           100,000           100,000           100,000           100,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

52 โครงการขุดลอกร่องน้้า บ้านกอ๊ 
หมูท่ี่ 3 ถึงบ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขุดลอกร่องน้้าหมูท่ี่ 3 
บริเวณนานางปราณี ใจกว้าง ถึง
นานายหน่อค้า เกีย๋งเมืองใจ  
ขนาดปาก กว้างเฉล่ีย .50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 218 ม. ลึกเฉล่ีย .20 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 17 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0603153 , 2168306  ส้ินสุด 
0603336 , 2168410

 -            45,000             45,000             45,000            45,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  6 จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

52



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 2 ขุดลอกร่องน้้าสายห้วยต้น
เปา หมูท่ี่ 11 บริเวณห้วยต้นเปา 
หมูท่ี่ 11 ถึงล้าเหมืองจ้าออ้เหนือ 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.20 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 880 ม. ลึกเฉล่ีย .50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 440 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0604111 , 2164024  ส้ินสุด 
0603225 , 2167004

กองช่าง

จดุที่ 3 ขุดลอกร่องน้้าสายร่อง
ปลาหวาย หมูท่ี่ 11 บริเวณสวน
นายบุญมา นันชัยอดุ ถึงคลอง
ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉล่ีย
 1.50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,306 ม.
 ลึกเฉล่ีย .30 ม. หรือมี ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 517 ลบ.ม. 
พิกดั เร่ิมต้น 0603652 , 
2165850  ส้ินสุด 0602700 , 
2166442

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 4 ขุดลอกร่องน้้าหมูท่ี่ 11 
บริเวณโค้งต้นมุน้ ถึงคลอง
ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉล่ีย
 1 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 493 ม. ลึก
เฉล่ีย.30 ม. หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พิกดั 
เร่ิมต้น 0602398 , 2167831  
ส้ินสุด 0602108 , 2167543

กองช่าง

จดุที่ 5 ขุดลอกร่องน้้าสายนาปง 
หมูท่ี่ 11  บริเวณนานางทองใบ 
ใจกลุ ถึงล้าเหมืองร่องพระเจา้ 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 529 ม. ลึกเฉล่ีย .20 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 42 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0603357 , 2168193  ส้ินสุด 
0602977 , 2167993

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 6 ขุดลอกร่องน้้าสายจ้าออ้
เหนือ หมูท่ี่ 11 บริเวณจ้าออ้เหนือ
 ถึงนานายสมจติ จนัทร์สงเคราะห์
 ขนาดปาก กว้างเฉล่ีย 1.20 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 206 ม. ลึกเฉล่ีย .
40 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 82 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น   
0603532, 2166703  ส้ินสุด 
0603718 , 2166721 และถมทับ
ไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

กองช่าง

53 โครงการวางท่อประปาภูเขาจาก
อา่งห้วยลึก บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อน้าน้้ามาใช้ในครัวเรือนและ
ทางการเกษตร

ระยะทาง ยาว  3,000 ม.  -  -           480,000           480,000           480,000 วางท่อประปา
ภูเขา  1  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายห้วย
ลึก บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อใช้ในชีวิต ประจ้าวันของ
ประชาชน

ระยะทาง ยาว  1,500 ม.   -  -           200,000           200,000           200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

55 โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณ
หน้าหอประชุม บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม กว้าง  20.00 ม.  ยาว  30.00 ม. 
 หนา  0.15 ม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ลานคอนกรีต
บริเวณหน้า

หอประชุม  1 
 แห่ง

มีสถานที่รองรับการ
จดักจิกรรม

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

56 โครงการถมไหล่ถนนในหมูบ่้าน 
บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  0.50 ม.  ยาว  1,000  ม. 
 หนา  0.15 ม.

 -  -             50,000             50,000            50,000 ถมไหล่ถนน
ในหมูบ่้าน  1 

 หมู่

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

57 โครงการวางท่อประปาภูเขาของ
ต้าบลเข้าสู่หมูบ่้าน บ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อน้าน้้ามาใช้ในครัวเรือนและ
ทางการเกษตร

บริเวณฝายเชียงเค่ียน ระยะทาง
ยาว 4,000 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 วางท่อประปา
ภูเขา  1  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

58 โครงการปรับปรุงที่เกบ็ของ
แม่บ้าน บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อปรับปรุงที่เกบ็ของของ
แม่บ้านที่ช้ารุด

บริเวณหอประชุมหมูบ่้าน 
ขนาดกว้ง 7.00 ม.ยาว 12.00ม. 
พิกดั E 601566 N 2166270

 -  -           104,100           104,100           104,100 ที่เกบ็ของ
แม่บ้าน  1  

แห่ง

มีอาคารที่แข็งแรง
และมัน่คงขึ้น

กองช่าง

59 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านสันปูเลย หมูท่ี่
 4

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงโรงน้้าด่ืม บ้าน
สันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อปรับปรุงโรงน้้าด่ืมที่ช้ารุด ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.
 สูง  3.00 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 โรงน้้าด่ืม  1  
แห่ง

มีโรงน้้าด่ืมที่สะอาด
และปลอดภัย

กองช่าง

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใน
การท้าการเกษตร

บริเวณจากซอยหน้าโรงเรียนสันปู
เลย ถึงซอย 1 ระยะทาง  3,000 
ม.

 -  -           800,000           800,000           800,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท้า
การเกษตร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จาก
ชลประทานถึงหนองจ้าออ้ บ้าน
สันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขากชลประทานถึงจ้าอเ้หนือ 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000  
ม. หนา  0.15 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

กองช่าง

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 
11 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ปริมาณงานขนาดกว้าง  4.00 ม.  
ยาว 20.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตรม.
 พิกดัเร่ิมต้น 601839, 2165676 
(บริเวณต่อจากถนน คสล.เดิม) พิกดั
ส้ินสุด 601325,2167357 (บริเวณ
ท่อลอดเหล่ียม) รายละเอยีดตาม
แบบแปลยของ ทต.เชียงเค่ียนก้าหนด

  -             52,000             52,000             52,000            52,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

64 โครงการรางระบายน้้าคอนกรีตใน
ซอย ทุกซอย  บ้านสันปูเลย หมูท่ี่
 4

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.30 ม.  ระยะทาง  100.00 ม.

  -           200,000           200,000           200,000           200,000 รางระบายน้้า
คอนกรีต 1 หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อ
การเกษตรถนนเข้าป่าสุสานเดิม  
บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  4.00 ม.  ยาว  650.00 ม. 
 หนา  0.15 ม.

  -    -           800,000           800,000           800,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหนิคลุก
สายเลียบคลองส่งน้้าสายบ้านร่อง
เปา-บ้านสันทราย  หมู่ที่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  
10,000 ม.  หนาเฉล่ีย  0.05 ม.

  -           500,000           500,000           500,000           500,000 ลงหินคลุก
ถนน  1  สาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการขนย้าย
ผลผลิต

กองช่าง

67 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบ่้าน บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้ใช้
งานได้สมบูรณ์

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว้-4 นิว้  
ระยะทาง  1,500 ม.

  -            200,000           200,000           200,000           200,000 ระบบประปา
ภูเขา 1 หมูบ่้าน

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

68 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร ระยะทาง  2,000 ม.   -           500,000           500,000           500,000           500,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

69 โครงการกอ่สร้างโรงสีข้าวกล้อง
ชุมชน  บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดัต้ังโรงสีข้าว
กล้อง

ขนาดกว้าง  6.00 ม.  ยาว  8.00
 ม.  สูง  3.00 ม.

  -          100,000           100,000           100,000           100,000 โรงสีข้าว  1  
โรง

มีโรงสีข้าวกล้อง
ประจ้าหมูบ่้าน

กองช่าง

70 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายล้าเหมืองกลาง 
บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4 เชื่อมบ้าน
ป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร ระยะทาง  2,500 ม.   -           500,000           500,000           500,000           500,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
ห้องน้้าหอประชุม บ้านสันปูเลย 
หมูท่ี่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว  4.00
 ม.  สูง  3.00 ม.

  -          150,000           150,000           150,000           150,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความปลอดภัยใน
ชีวิต

กองช่าง

72 โครงการกอ่สร้างศาลาป่าสุสาน 
บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม
ของประชาชน

ขนาดกว้าง  8.00 ม.  ยาว  16.00
 ม.  สูง  3.00 ม.

  -           200,000           200,000           200,000           200,000 ศาลาป่าสุสาน 
 1  หมู่

มีสถานที่รองรับ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรม

กองช่าง

73 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียม คสล.
ซอย 7 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  1.80 ม. สูง  1.80 ม.
  ยาว  4.50 ม.  1  ช่องทาง

  -          300,000           300,000           300,000           300,000 ท่อเหล่ียน 
คสล. 1 หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

74 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองทุกสาย บ้านสันปูเลย หมูท่ี่
 4

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้างเฉล่ีย  1.50 - 2.50 ม. ยาว 
 1,500.00 ม. ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.

  -           300,000           300,000           300,000           300,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมือง  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

75 โครงการเทรางคอนกรีตต้ังแต่ม่อน
เกา้ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11 เชื่อม
บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7, บ้านสันชุม
หมูท่ี่ 2 ,บ้านใหม้สันชุม หมูท่ี่ 12
 และบ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้างเฉล่ีย  1.50 - 2.50 ม. ยาว 
 5,000.00 ม. ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.

  -           500,000           500,000           500,000           500,000 รางคอนกรีต  
5  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

76 โครงการขุดลอกล้าเหมืองไส้ไก ่
เส้นที่ 1 ม.7 เชื่อม ม.4  ม.9 เส้น
ที่ 2 สามแยกหมูท่ี่ 7 ถึงบวกบัว 
หมูท่ี่ 1,12,4,9 ถึงร่องบง หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1.00 - 1.50 ม.  ยาว  
2,000  ม.  ลึกเฉล่ีย  0.50 - 1.00
 ม.

  -           300,000           300,000           300,000           300,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  2  เส้น

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

77 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาย
เหมืองกลาง/สายหนองบัว-ร่องบง
 หมูท่ี่ 7 เชื่อม หมูท่ี่ 9 สายสัน
มะเค็ด-ล้าเหมืองกลาง หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย  1.00 - 2.00 ม.  ยาว 
 2,000  ม. ลึกเฉล่ียน  0.50 - 
1.00  ม.

  -           300,000           300,000           300,000           300,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

78 โครงการขุดลอกล้าเหมืองไส้ไก่
สายคลองส่งน้้าถึงป่าสุสานบ้าน
สันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1.00 - 2.00 ม.  ยาว 
400.00  ม.  ลึกเฉล่ีย  0.50 - 
1.00  ม.

  -             60,000             60,000             60,000            60,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

79 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
กลางบ้านจากคลองชลประทาน-
จ้าออ้ บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  2.50 ม.  ยาว 2,000 ม.  
ลึก 0.50 ม.

  -           120,000           120,000           120,000           120,000 ขุดลอกล้า
เหมือง 1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

80 โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชน บ้าน
สันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   -             20,000             20,000             20,000            20,000 ปรับภูมิทัศน์
ชุมชน  1  หมู่

มีสถานที่เรียนรู้ใน
หมูบ่้าน

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 
10 เชื่อม ซอย 11 บ้านสันปูเลย
หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม.  ลึก
 0.15 ม.

 -          104,000           104,000           104,000           104,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

82 โครงการขุดลอกร่องน้้า บ้านสันปู
เลย หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 4  
บริเวณนาพ่อหลวงตา ปูกา๋ ถึง
ร้านค้าชุมชน ม.4 ขนาดปากกว้าง
เฉล่ีย 1 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,497 
ม. ลึกเฉล่ีย .50 ม. หรือปริมาณ
งานดินขุดไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม.
 พิกดั เร่ิมต้น 0601512, 
2167579 ส้ินสุด 0601586 , 
2166155

 -            76,000             76,000             76,000            76,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  9 จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จดุที่ 2 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 4 
บริเวณนานายเงิน เชื้อเมืองพาน 
ถึงบวกปลานายเวียง บุญเป็ง 
ขนาด ปากกว้างเฉล่ีย .50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 132 ม. ลึกเฉล่ีย .30 
ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อย
กว่า 15 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น   
0601977 , 216377  ส้ินสุด 
0601799 , 2166310

60



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 3 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 4  
บริเวณนานายสมศักด์ิ มัฆวาล ถึง
นานายอิน่ค้า ใจอา้ย ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย .80 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 1,260 ม. ลึกเฉล่ีย .50 ม. 
หรือปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า
 378 ลบ. พิกดั เร่ิมต้น 0602348
 , 2166238  ส้ินสุด 0602237 , 
2164960

จดุที่ 4 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 4 
บริเวณนานายอิน่ค้า ใจอา้ย ถึง
ร่องละโว้ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 2 
ม.ยาวไม่น้อยกว่า 144 ม. ลึก
เฉล่ีย .50 ม. หรือปริมาณงานดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 115 ลบ.ม. พิกดั 
เร่ิมต้น 0602337 , 2164960  
ส้ินสุด 0602234 , 2164818
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 5 ขุดลอกร่องน้า้ หมู่ที่ 4  
บริเวณนานายพศิ กติิมา ถึงคลอง
ชลประทาน ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1
 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 195 ม. ลึก
เฉล่ีย .40 ม.หรือปริมาณงานดินขุด
ไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. พกิดั เร่ิมต้น
 0602419 , 2165580  ส้ินสุด 
0602618 , 2165562

จดุที่ 6 ขุดลอกร่องน้า้ หมู่ที่ 4 
บริเวณม่อนผักละ ถึงล้าเหมือง
กลาง ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .80 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 597 ม. ลึกเฉล่ีย .
50 ม. หรือปริมาณงานดินขุดไม่
น้อยกว่า 179 ลบ.ม. พกิดั เร่ิมต้น 
0602608 , 2166295  ส้ินสุด 
0602026 , 2166170

จดุที่ 7 ขุดลอกร่องน้า้ หมู่ที่ 4 
บริเวณนานายอุน่ ใจอา้ย ถึงล้า
เหมืองกลาง ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .
50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 440 ม. ลึก
เฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณงานดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พกิดั
เร่ิมต้น 0602616 , 2166906  
ส้ินสุด 0602135 , 2166819
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 8 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 4 
บริเวณบวกบัว  ถึงบวกปลาดุก
นายอดุลย์ ทิพย์ขัน ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย 1 ม. ยาวไม่น้อย
กว่า 2,120 ม. ลึกเฉล่ีย .40 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
720.00 ลบ.ม.พิกดั เร่ิมต้น 
0600957, 2166721 ส้ินสุด 
0600805 , 2165074

กองช่าง

จดุที่ 9 ขุดลอกร่องน้้าหมูท่ี่ 4 
บริเวณนานายมมัส นรรัตน์  ถึง
นานายประเสริฐ วงค์ดาว ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย .60 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 150  ม. ลึกเฉล่ีย .30  
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า22.00 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0600491 , 2165457 ส้ินสุด 
0600463 , 2165603 และถมทับ
ไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

กองช่าง

83 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านสันปู
เลย หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  2.50-3.00 ม.  ยาว  
3,000.00 ม.  หนาเฉล่ีย  0.05 ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนเพื่อ
การเกษตร  1 

 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

84 โครงกอ่สร้างศาลาพักศพบริเวณ
ป่าสุสาน บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่พักศพ กว้าง  6.00 ม.  ยาว  8.00 ม.  
สูง  3.50 ม.

 -  -           270,000           270,000           270,000 ศาลาพักศพ
บริเวณป่า

สุสาน  1  แห่ง

มีสถานที่พักศพ
ประจ้าหมูบ่้าน

กองช่าง

85 โครงการเทลานคอนกรีตรอบ
ประปาหมูบ่้าน บ้านสันปูเลย หมู่
ที่ 4

เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา กว้าง  25.00 ม.  ยาว  30.00 ม. 
 หนา  0.10 ม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ลานคอนกรีต
รอบประปา  1

  หมู่

สะดวกในการด้าเนิน
กจิการและความ
สะอาด

กองช่าง

86 โครงการขุดลอกหนองสระ บ้าน
สันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  10.00 ม.  ยาว  150.00 
ม.  ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.

 -  -           260,000           260,000           260,000 ขุดลอกสระ  1
  สระ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

87 โครงการวางท่อประปาภูเขา บ้าน
สันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อจะได้มีน้้าใช้ในการเกษตร ท่อ PE  ขนาด 3 นิว้ ยาว  
5,000.00 ม.

 -  -           700,000           700,000           700,000 วางท่อประปา
ภูเขา  1  หมู่

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

88 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าทุก
ซอยในหมูบ่้าน บ้านสันปูเลยหมูท่ี่
 4

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  0.50 ม.  ยาว  
2,000.00 ม.  ลึก  0.50 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 รางระบายน้้า
ในหมูบ่้าน 1 

หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

89 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
วางท่อระบายน้้าข้างถนนทาง
หลวงชนบท บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อให้ถนนกว้างขึ้นสะดวกในการ
สัญจรไปมา

วางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.60 ม.  ยาว  1,000.00 ม.

 -  -           900,000           900,000           900,000 ปรับภูมิทัศน์
พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า  1 

 หมู่

มีถนนสะอาดและ
สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

90 โครงการขุดลอกกัน้น้้าที่ป่าช้าเกา่
บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1.00 - 1.50 ม.  ยาว  
1,000  ม.  ลึกเฉล่ีย  0.50 - 1.00
 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

91 โครงการเทลานคอนกรีตโรงปุ๋ย
หมักหมูบ่้าน บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตากปุ๋ยหมัก กว้าง  30.00 ม.  ยาว  35.00  ม.
  หนา   0.10  ม.

 -  -           420,000           420,000           420,000 ลานคอนกรีต
โรงปุ๋ยหมัก 1 

แห่ง

มีสถานที่ตากปุ๋ยหมัก กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างรางประตูเปิด-
ปิดน้้าหนองแซะ บ้านสันปูเลย 
หมูท่ี่ 4

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก บานประตูเหล็กกว้าง 0.95 ม.  สูง
 1.20 ม. จ้านวน 2 บานพร้อมท่อ

  -    -           200,000           200,000           200,000 ประตูปิด-เปิด
น้้า  1  แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.รอบ
คันสระหนองแซะพร้อมปรับภูมิ
ทัศน์รอบคันสระ บ้านสันปูเลย 
หมูท่ี่ 4

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  3.00 ม.  ยาว 100.00 ม. 
 หนา  0.15 ซม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

94 โครงการกอ่สร้างประตูบานเหล็ก
ปิด-เปิดน้้าบริเวณร่องบง บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้้า บานประตูเหล็ก ขนาดกว้าง 0.95
 ม. สูง 1.20 ม. พิกดั 0600536, 
2170073

  -    -             75,000             75,000            75,000 บานประตู
เหล็กปิด-เปิด
น้้า 1 แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

95 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 7
  บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว  40.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
160.00 ตรม. พิกดัเร่ิมต้น 
600935, 2168732 (บริเวณบ้าน
นายสมัคร ราชสีมา) พิกดั ส้ินสุด 
600895,2168741 (บริเวณนา
นายท่วง หมัน้เหมาะ) 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ 
ทต.เขียงเค่ียนก้าหนด

 -          104,000           104,000           104,000           104,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

96 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

97 โครงการลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตรสายข้างบ้านหนาน
สมบรูณ์ถึงสวนนายวิทยา บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  3.00 ม.  ยาว  800.00 ม.   -    -            150,000           150,000           150,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

98 โครงการท้าถนนบดอดัหินคลุก
ระหว่างบ้านสารภี หมูท่ี่ 5 ถึงบ้าน
โป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  2.50 ม.  ยาว  2,100.00 ม.   -    -            300,000           300,000           300,000 ถนนบดอดัหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

99 โครงการวางท่อประปาภูเขาจาก
หมูท่ี่ 10 ถึง บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อจะได้มีน้้าใช้ในครัวเรือนและ
การเกษตร

ท่อ PE  ยาว  3,800.00 ม.   -    -            500,000           500,000           500,000 วางท่อประปา
ภูเขา  1  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

100 โครงการติดต้ังไฟกิง่ทุกซอยใน
หมูบ่้าน  บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต จ้านวน  40  จดุ   -   -            300,000           300,000           300,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

101 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ถนน 
การเกษตรซอยล้าเหมือง ข้าง
บ้านพ่อหนานสมบรูณ์ ปัญญาถึง
สวนนายวิทยา กนัทะวิชัย  บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน
ภาคเกษตร

ระยะทางยาว  1,500 ม.   -    -           500,000           500,000           500,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

102 โครงการเทลานตากผลผลิตกลุ่ม
ปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อเป็นสถานที่ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง  15.00 ม.  ยาว 15.00 ม. 
 หนา 0.15 ซม.

  -   -           100,000           100,000           100,000 ลานตาก
ผลผลิต 1  แห่ง

มีสถานที่ตากผลผลิต
ของกลุ่มปุ๋ยหมัก

กองช่าง

103 โครงการต่อเติมอาคารเกบ็ของ
กลุ่มพัฒนาสตรี  บ้านสารภี หมูท่ี่
 5

เพื่อใช้เป็นสถานที่เกบ็ของของ
หมูบ่้าน

กว้าง  7.00 ม.  ยาว 12.00 ม. สูง
  3.00 ม.

  -   -           150,000           150,000           150,000 อาคารเกบ็ของ
  1  แห่ง

มีสถานที่เกบ็ของ
ของแม่บ้านเพิ่มขึ้น

กองช่าง

104 โครงการขุดลอกหลงโค้งแกม้ลิง 
บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,000 ม.  ลึก
 1.00 ม.

  -   -           500,000           500,000           500,000 ขุดลอกหลง
โค้งแกม้ลิง  1 

 แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

105 โครงการสร้างฝายน้้าล้นแม่พุง
พร้อมประตูระบายน้้าทราย บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง  30.00 ม. สูง 3.50 ม.   -   -           500,000           500,000           500,000 ฝายน้้าล้นแม่
พุง  1  แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

106 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นสาย
บ้านโป่งสัก  บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง  3.00 ม. สูง 1.50 ม.   -   -             20,000             20,000            20,000 ฝายน้้าล้นแม่
พุง  1  แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้้าไว้
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

107 โครงการขุดลอกฝ่ังหมิน่  บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 8.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 
1.00 ม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ขุดลอกฝ่ังหมืน่
  1 สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

108 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้้า 
คสล. บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมขัง จดุที่  1  ร้ือถอนท่อระบายน้้า 
คศล. เดิม ขนาด 0.8 ม.  5  ท่อน
  จดุที่  2  ท้าการวางท่อระบาย
น้้า คศล. เดิมขนาด 0.8  ม.    2 
 ท่อน และเพิ่มท่อระบายน้้า(ท่อ
ใหม่)ขนาด 0.80 ม. 5 ท่อน

  -   -             18,400             18,400            18,400 ท่อระบายน้้า 
คสล. 1 สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

109 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาย
บ้านโป่งสักถึงหลงโค้ง บ้านสารภี
 หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1.5  ม. ยาว  1,670  ม. 
ลึก  0.50   ม.  ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า  814  ลบ.ม.

  -   -             30,300             30,300            30,300 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

110 โครงการขุดลอกร่องน้้า บ้านสารภี
 หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 5 
บริเวณไร่องุ่น ถึงนานายยอด เชื้อ
เมืองพาน ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1
 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 588 ม. ลึก
เฉล่ีย .50 ม. หรือมีปริมาณงาน
ดินขุดไม่น้อยกว่า 227 ลบ.ม. 
พิกดั เร่ิมต้น 0601768 , 
2170364 ส้ินสุด 0601542 , 
2170665

 -            64,000             64,000             64,000            64,000 ขุดลอกร่องน้้า
 3  จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จดุที่ 2 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 5 
บริเวณคลองชลประทาน ถึงหลง
โค้ง ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.50 
ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,522 ม. ลึก
เฉล่ีย .50 ม. หรือปริมาณงานดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 931 ลบ.ม. พิกดั 
เร่ิมต้น 0601034 , 216983 
ส้ินสุด 0600604 , 2168836
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 3 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 5 
บริเวณนาพ่อหลวงแดง ต้ังตัว ถึง
หลงออ้ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 
1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 929 ม. 
ลึกเฉล่ีย .50 ม. หรือมีปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 557 ลบ.พิกดั 
เร่ิมต้น 0601619 , 2168471 
ส้ินสุด 0601073 , 2168468 
และถมทับไว้บนตล่ิงพร้อมปรับ
เกล่ีย

111 โครงการขุดลอกสระน้้าโป่งสัก 
บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  30.00 ม.  ยาว  40.00 ม. 
 ลึกเฉล่ีย 1.50  ม.

 -  -             80,000             80,000            80,000 ขุดลอกสระน้้า
  1  สระ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

112 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
ซอย 9 จากบ้านพ่อหนานสมถึง
บ้านนายมา ฟองสมุทร บ้านสารภี
 หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  4.00 ม.  ยาว  100.00 ม. 
 หนา  15 ซม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

113 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
หมูบ่้าน บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกฬีาของ
หมูบ่้าน

กว้าง  40.00 ม.  ยาว  50.00 ม. 
 หนา  0.12  ม.

 -  -           800,000           800,000           800,000 สนามกฬีา 1  
แห่ง

มีสนามกฬีาประจ้า
หมูบ่้าน

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

114 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสมัครถึงล้าน้้าพุง บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้างเฉล่ีย  2.00 - 2.50 ม.  ยาว 
 1,000  ม.  หนา  15  ซม.

 -  -           900,000           900,000           900,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

115 โครงการซ่อมแซมโรงเกบ็ชอง
หมูบ่้าน บ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อโรงเกบ็ของใช้การได้ตามปกติ ขนาดกว้าง 6.00 ม.  ยาว  8.00 
ม.  สูง  3.00 ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 โรงเกบ็ของ
หมูบ่้าน 1 หมู่

มีโรงเกบ็ของที่ใช้การ
ได้ และมีความ
ปลอดภัยปลอดภัย

กองช่าง

116 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
5  บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตรม. 
พิกดัเร่ิม E 0600893 N 
2171998(หน้าย้านนายสมเกยีรติ)
 สุด E 0600854 N 2172013 
(หน้าสนามกฬีาหมูบ่้าน)

 -  -           103,000           103,000           103,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

117 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

118 โครงการเทลานคอนกรีตตาก
พืชผลทางการเกษตรสนามกฬีา 
บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

บริเวณสนามกฬีาประจ้าหมูบ่้าน
ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 40.00
 ม. หนา 0.10 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตรม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ลานตาก
ผลผลิต 1  แห่ง

มีสถานที่ตาก
ผลผลิตทางเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

119 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
เอนกประสงค์ บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม กว้าง  8.00 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 
 3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 สนามกฬีา 1  
แห่ง

มีสถานที่จดักจิรรม กองช่าง

120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกคันคลองส่งน้้าบ้านโป่ง
ช้าง หมูท่ี่ 6 ถึงบ้านสารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้
งานได้

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 
2,500.00 ม. หนา  0.50  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกสายเลียบ คลองส่งน้้า
สายร่องเปา-บ้านสันทราย หมูท่ี่ 6

เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้
งานได้

ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว  
10,000.00 ม.  หนาเฉล่ีย  0.05 
ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

122 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย1
 , ซอย 5 และซอย 7  บ้านโป่ง
ช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว  
300.00 ม.  หนาเฉล่ีย  0.15 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ถนนคสล.    3
  เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

123 โครงการลงหินคลุกถนน
การเกษตร สายบ้านโป่งสักและ
บ่อขยะ  บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิต

ขนาดกว้าง  3.00  ม.  ยาว  
2,500.00 ม.  หนาเฉล่ีย  0.05 ม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

124 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้้า
จาก บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6 ถึงบ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 ม.  ความยาว  2,100.00 ม.

 -  -           800,000           800,000           800,000 ท่อระบายน้้า 
คสล. 1 สาย

ระบบการระบายน้้า
ไหลสะดวกขึ้น

กองช่าง

125 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย 6-
ป่าสุสาน บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ระยะทางยาว  300.00 ม.  -  -           200,000           200,000           200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

126 โครงการเปล่ียนท่อประปา
หมูบ่้านและประปาภูเขา บ้านโป่ง
ช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อให้ระบบประปาใช้งานได้
อย่างมีคุณภาพ

ขนาดท่อ PE และท่อ PVC 2-3 
นิว้ ยาว 10 กม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ท่อประปา
หมูบ่้านและ

ประปาภูเขา  
1 หมู่

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนสาย
โป่งสัก หมูท่ี่ 6 ถึงสายบ้านสารภี 
 หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ระยะทางยาว  1,000 ม  -  -  500,00  500,00  500,00 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตแบะ
ทรัพย์

กองช่าง

128 โตรงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร ซอย 6 ถมหินคลุก  
บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิต

กว้าง 2.50 ม.  ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.20 ม.

 -  -  500,00  500,00  500,00 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

129 โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ ประจ้าหมูบ่้าน 
บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม กว้าง  8.00  ม.  ยาว  16.00  ม. 
 สูง  3.50  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ศาลา
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่จดักจิกรรม
ประจ้าหมูบ่้าน

กองช่าง

130 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
5 เชื่อม ซอย 7 บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่
 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 500 ม.  หนา
 0.15 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

131 โครงการปรับปรุงระบบน้้าบาดาล
 พร้อมเคร่ืองสูบ  บ้านโป่งช้าง 
หมูท่ี่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง  2 
 นิว้  ระยะ  300.00 ม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ระบบน้้า
บาดาล  1 บ่อ

น้้าไหลได้สะดวก กองช่าง

132 โครงการเสริมคันพร้อมเทดาด
คอนกรีตฝายกัน้น้้าห้วยเอีย้ง  
บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อชะลอการไหลของน้้าและไว้
กกัเกบ็ไว้ใช้ในการ เกษตร

เสริมคันกว้าง  3.00 ม.  ยาว  
20.00 ม.  สูง  3.00 ม. พร้อมเท
ดาดคอนกรีต

 -  -           200,000           200,000           200,000 ดาดและฝาย
กัน้น้้า  1  จดุ

มีระบบกกัเกบ็น้้า
และปล่อยน้้าทีมี
คุณภาพ

กองช่าง

133 โครงการขุดลอกร่องบง-ปากทาง
หมูบ่้าน บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  8.00   ม. ยาว  850    ม. 
 ลึก  2.00   ม.

 -  -           350,000           350,000           350,000 ขุดลอกร่องบง 
 1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

134 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้้าห้วย
ย่าสม บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าไว้การเกษตร กว้าง  5.00   ม.  สูง  3.00 ม.  -  -           120,000           120,000           120,000 ฝายกัน้น้้าห้วย
ย่าสม  1  แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้้าไว้
ท้าการเกษตร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

135 โครงการขุดลอกห้วยย่าสม บ้าน
โป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 บริเวณถนน ลาดยาง ถึง
หลังบ้านพ่อจนัทร์  พรมมะ  
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 7 ม.ยาวไม่
น้อยกว่า 100 ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
438 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0600733 , 2172451  ส้ินสุด 
0600653 , 2172517

 -            54,000             54,000             54,000            54,000 ขุดลอกห้วยย่า
สม  2 จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จดุที่ 2 บริเวณหลังบ้านพ่อจนัทร์ 
 พรมมะ  ถึงหลังบ้านพ่อกวน 
โคตรภูธร ขนาดปาก กว้างเฉล่ีย 
14 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 118 ม. ลึก
เฉล่ีย .80 ม. หรือปริมาณงานดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.พิกดั 
เร่ิมต้น 0600653 , 2172517 
ส้ินสุด 0600605 , 2172607

136 โครงการขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 
 บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อลดการต้ืนเขินของสระน้้า
สาธารณะท้าให้น้้าไหลได้สะดวก

ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 25 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 54 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 1,660 ลบ. พิกดั   0600654 , 
2171983 และถมทับไว้บนตล่ิง
พร้อมปรับเกล่ีย

 -            61,000             61,000             61,000            61,000 ขุดลอกสระน้้า
สาธารณะ 1 

สระ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
กัน้น้้าห้วยเอีย้ง บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่
 6

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง 12.00  ม.  ยาว   ม. สูง 
1.50  ม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ฝายกัน้น้้าห้วย
เอีย้ง  1  แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้้าไว้
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

138 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน 
คสล.ซอย 4 บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง  4.00 ม.  ยาว  50.00 ม.  
หนา  15 ซม.

 -  -           150,000           150,000           150,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

139 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็น้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งช้าง 
หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าประปาไว้ใช้ใน
การจดักจิกรรม

ปริมาณงานขนาดกว้าง  5.40 ม. 
 ยาว  5.60 ม.  สูง  2.00 ม. พิกดั
 601275, 2171976 (หน้าป่า
สุสาน) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของ ทต.เชียงเค่ียนก้าหนด

 -          208,000           208,000           208,000           208,000 แทงค์เกบ็
น้้าประปาภูเขา

 1 แห่ง

มีสถานที่กกัเกบ็น้้า
ส้าหรับใช้ในการจดั
กจิกรรม

กองช่าง

140 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
สนามกฬีาให้เป็นลานกจิกรรม 
บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้เป็นลานจดักจิกรรมของ
หมูบ่้าน

ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว  45.00
 ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ลานกจิกรรม  
1  แห่ง

มีสถานที่จดักจิกรรม
ของหมูบ่้าน

กองช่าง

141 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
3 แยก 1 บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง  4.00  ม.  ยาว  50.00  ม. 
 หนา  15  ซม.

 -  -           150,000           150,000           150,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

142 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคัน
คลองห้วยย่าสม บ้านโป่งช้าง หมู่
ที่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง  2.50 - 3.00 ม.  -  -           100,000           100,000           100,000 ถนนลูกรัง  1 
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

143 โครงการเสริมถนนลูกรัง ซอย 1 
บ้านโป่งช้าง หมูท่ี่ 6

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง  2.50 - 3.00 ม.  -  -             50,000             50,000            50,000 ถนนลูกรัง  1 
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

144 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 3
 บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
160.00 ตรม.พิกดัเร่ิม 601290 , 
2167365 (หน้าบ้านนายอนันต์  
นรรัตน)์พิกดัส้ินสุด 601325, 
2167357 (หน้าบ้านนายทอง  
เขื่อนค้า) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของ ทต.เชียงเค่ียนก้าหนด

 -          104,000           104,000           104,000           104,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

145 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมูบ่้าน บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวกและสะอาด วางท่อ pvc ขนาด 3 นิว้ ยาว 
1,100 ม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ประปาหมูบ่้าน
  1  แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

146 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 1
  บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้างเฉล่ีย  3.00 - 4.00 ม.  ยาว 
 30.00 ม.  หนา  15 ซม.

 -  -             88,000             88,000            88,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

147 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย  
5   บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้างเฉล่ีย  3.00 - 4.00 ม.  ยาว 
 25.00 ม.  หนา  15 ซม.

 -  -             66,000             66,000            66,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

148 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย  
7  บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้างเฉล่ีย  3.00 - 4.00 ม.  ยาว 
 28.00 ม.  หนา  15 ซม.

 -  -             77,000             77,000            77,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

149 โครงการลงหินคลุกเลียบถนนสาย
คลองส่งน้้าสายร่องเปา ถึงบ้าน
สันทราย หมูท่ี่ 9  บ้านป่ากุก๊ หมู่
ที่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง  2.00 - 3.00 ม.  ยาว 
2,000  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

150 โครงการลงหินคลุกถนนเลียบ
คลองชลประทานจากหกแยกไป
ทางบ้านสารภี หมูท่ี่ 5  ฝ่ัง
ตะวันตกและสายหกแยกฝ่ัง
ตะวันตก-ทิศใต้  บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่
 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง  3.00 ม.  ยาว 3,600.00  
 ม.  หนาเฉล่ีย  0.05  ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

151 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
คลองส่งน้้าพร้อมติดต้ังประตูบาน
เหล็กเปิด-ปิดน้้า บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่
 7

เพื่อน้้าไหลได้สะดวกและระบาย
ได้ดีขึ้น

ขนาดกว้าง  1.80x1.80 ม.  ยาว 
6.00   ม.  ชนิด 2 ช่อง

 -  -           500,000           500,000           500,000 ท่อลอด
เหล่ียมคลอง
ส่งน้้าพร้อม

บานประตูปิด-
เปิด  1  แห่ง

ระบายน้้าได้เร็วและ
สะดวก

กองช่าง

152 โครงการลงหินคลุกถนน
การเกษตรสายล้าเหมืองโค้ง บ้าน
ป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิต

กว้าง 2.50  ม.  ยาว 1,000  ม.  
หนา  0.05 ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

153 โครงการต่อเติมหอประชุมประจ้า
หมูบ่้าน บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจดั
กจิกรรม

กว้าง  12.00 ม.  ยาว 24.00  ม. 
  สูง  3.50  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 หอประชุม
ประจ้าหมูบ่้าน

 1  หมู่

มีสถานที่จดักจิกรรม
ของหมูบ่้านเพิ่มขึ้น

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสาม
แยกเข้าคลองส่งน้้าสายร่องเปาถึง
หมูท่ี่ 9   บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ระยะทาง  3,400.00  ม.  -  -           350,000           350,000           350,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการท้า
การเกษตร

กองช่าง

155 โครงการล้อมร้ัวคอนกรีตลานตาก
ข้าวหอประชุม  บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อแสดงแนวเขตให้ชัดเจน ยาว  200 ม.  -  -           100,000           100,000           100,000 ร้ัวคอนกรีต
ลานตากข้าว  

1  แห่ง

มีร้ัวล้อมรอบลาน
ตากผลผลิต

กองช่าง

156 โครงการเทลานคอนกรีตที่ต้ัง
ประปาหมูบ่้าน  บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อความสะดวกในการด้าเนิน 
งานการประปา

กว้าง  20.00 ม.  ยาว 20.00 ม. 
 หนา  15 ซม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ลานคอนกรีต 
 1  แห่ง

สะดวกในการด้าเนิน
กจิการ

กองช่าง

157 โครงการลงหินคลุกถนนสายหก
แยกไปทางหม่อนโป่ง บ้านป่ากุก๊ 
หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง 2.50  ม.  ยาว  700  ม.   
 หนา 0.05 ม.

 -  -             50,000             50,000            50,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

158 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองสายเหมืองโค้งมาถึงหน้า
บ้านนายสมบรูณ์ ใจอา้ย  บ้านป่า
กุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง  2.50 ม.  ยาว 400 ม.  ลึก
เฉล่ีย  1.00 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมือง  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

159 โครงการเทรางคอนกรีตล้าเหมือง
จากหกแยก บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7 
ถึงบ้านสันชุม หมูท่ี่  2

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง 2.50  ม.  ยาว  1,100.00 
 ม.    ลึก 1.00  ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 รางคอนกรีต  
1  สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

80



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

160 โครงการวางท่อส่งน้้าจากสาม
แยกป่ากุก๊ท่อลอดถนนหน้าบ้าน
นางบัวค้า ต้ังตัว บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่
 7

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ท่อซีเมนต์   100  ซม. ยาว 200 
ม.

 -  -             30,000             30,000            30,000 วางท่อส่งน้้า
ในหมูบ่้าน  1 

 หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

161 โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า  บ้าน
ป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ระยะทาง  2,500.00 ม.  -  -           250,000           250,000           250,000 สูบน้้าด้วยไฟฟ้า ใช้พลังานไฟฟ้าใน
การเกษตร

กองช่าง

162 โครงการเทดาดคอนกรีตจาก
คลองส่งน้้าล้าเหมืองหนองจิ้น  
บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง  2.50 ม.  ยาว  1,400.00 
ม.  ลึก  1.00 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ดาดคอนกรีต
คลองส่งน้้า  1 

 สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

163 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองสายบัวบก  บ้านป่ากุก๊ หมู่
ที่ 7

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง  2.00  ม.  ยาว  800.00 ม.
  ลึก  0.80 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมือง  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

164 โครงการเทรางคอนกรีตล้าเหมือง
ไส้ไกจ่ากคลองชลประทานข้างนา
นายวีรพล ค้าเตยไปถึงล้าเหมือง
ร่องผักสาบ บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง 2.00  ม.  ยาว 700  ม.  ลึก
  1.00 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 รางคอนกรีตล้า
เหมืองไส้ไก ่ 1

  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

165 โครงการขุดลอกสระน้้าประจ้า
หมูบ่้าน  บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินของร่องน้้า
สาธารณะท้าให้น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  30.00  ม.  ยาว  40.00 ม.
   ลึกเฉล่ีย  1.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ขุดลอกสระน้้า
  1  สระ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

166 โครงการขุดลอกล้าเหมืองเรียบ
ถนนหกแยกถึงเหมืองโค้ง บ้านป่า
กุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง
ท้าน้้าไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย  2.50  ม.  ยาว  
1,200.00 ม.   ลึกเฉล่ีย  0.50  ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

167 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
ระบายน้้า คสล. บริเวณเลียบ
คลองส่งน้้า บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วม วางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 
0.60 ม. จ้านวน 8 ท่อน 2 แถว

 -  -             32,600             32,600            32,600 ท่อระบายน้้า 
คสล. 1 สาย

ระบบการระบาย
น้้าดีย่ิงขึ้น

กองช่าง

168 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายนา
นาย วีรพล –ร่องผักสาบ  บ้านป่า
กุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 1.50-2.00 ม.  ยาว 413 ม.
 ลึก 0.50 ม.ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 201 ลบ.

 -  -             32,600             32,600            32,600 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

169 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
3 บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง 4.00  ม. ยาว 40.00  ม. 
หนา 0.15  ม.

 -          104,000           104,000           104,000           104,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

170 โครงการขุดลอกล้าเหมือง  บ้าน
ป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง
ท้าให้น้้าไหลได้สะดวก

ขุดลอกล้าเหมืองบริเวณนานาย
วีรพล ค้าเตย ถึงร่องผักสาบ 
ขนาดปาก กว้างเฉล่ีย 1.50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 413 ม. ลึกเฉล่ีย .50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 201 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0601889 , 2167912 ส้ินสุด 
0601485 , 2167895 และถมทับ
ไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

 -              7,500               7,500               7,500              7,500 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

171 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากสาม
แยกบ้านป่ากุก๊ถึงพื้นที่การเกษตร
ในหมูบ่้าน บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร

ระยะทาง  2,000.00 ม.  -  -           500,000           500,000           500,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

172 โครงการกอ่สร้างโรงเกบ็ของ
แม่บ้าน บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อใช้เป็นสถานที่เกบ็ของของ
แม่บ้าน

ขนาดกว้าง  6.00 ม.  ยาว  12.00
 ม.  สูง  3.50 ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 โรงเกบ็ของ
หมูบ่้าน 1 หมู่

มีสถานที่เกบ็ของ
ของแม่บ้าน

กองช่าง

173 โครงการเทดาดคอนกรีตล้าเหมือง
ร่องผักสาบจากนาพ่อหลวง
ทองแดง ไปถึงร่องผักสาบบ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5  หมูท่ี่ 7

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว  
1,200.00 ม.  ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมือง  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

174 โครงการขุดลอกล้าเหมืองโค้ง
บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4 ถึงบ้านป่า
กุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว  
800.00 ม.  ลึก  0.50 ม.

 -  -             40,000             40,000            40,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

175 โครงการขุดลอกล้าเหมืองล่อจาก
หกแยกบ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7 ถึง
บ้านสันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  2.50 ม. ยาว 1,100.00 ม.  -  -             40,000             40,000            40,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

176 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

177 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 1
 บ้านภูเขาแกว้  หมูท่ี่ 8

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ปริมาณงานขนาดกว้าง  4.00 ม. 
ยาว  60.00 ม. หนา  0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
240.00 ตรม. พิกดัเร่ิมต้น 
604052,2170160 (บริเวณสระ
น้้าหมูบ่้าน) พิกดัส้ินสุด 604077,
 2170216 (บริเวณนานายพิทักษ์ 
 ติยะถะ) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของ ทต.เชียงเค่ียนก้าหนด

  -           155,000           155,000           155,000           155,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

มีระบบคมนาคมที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

178 โครงการเปล่ียนระบบท่อประปา
ภายในหมูบ่้านในหมูบ่้าน บ้าน
ภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก วางท่อ  PE  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  2-4 นิว้  
ระยะทาง  5,000.00 ม.

 -  -           600,000           600,000           600,000 ระบบปรปา
หมูบ่้าน  1 หมู่

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

179 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรสาย อบจ. บ้านภูเขา
แกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อให้น้้าระบายได้สะดวก ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว  
2,000.00 ม.  ลึก  0.30  ม.

 -  -             50,000             50,000            50,000 คลองส่งน้้า  1
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

180 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร ลงหินคลุก ทุกเส้น
บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง  2.50 ม.  ยาว  
4,000.00 ม.  หนา  0.50  ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

181 โครงการขุดลอกและเรียงหินห้วย
มะน๊อดถึงห้วยกา้งปู บ้านภูเขา
แกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  8.00 ม.  ยาว  800 ม. ลึก 
 2.00 ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ขุดลอกและ
เรียงหิน  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

182 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ
การเกษตรห้วยค้า/กอ๊ดกา้งปลา/
ห้วยปงออ้/ทุ่งแม่ไทย/ห้วยออ้ม/
สวนยางพารา  บ้านภูเขาแกว้ หมู่
ที่ 8

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  
10,000.00 ม.  หนา  0.50  ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

183 โครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วย
ค้า  บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อใช้รองรับสะพาน ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  6.00
 ม.

 -  -           150,000           150,000           150,000 คอสะพาน  1 
 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

184 โครงการสร้างถนนลูกรัง
การเกษตรเชื่อมต่อบ้านเชียงเค่ียน
 หมูท่ี่ 1 ถึงบ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อความสะดวกในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกว้าง  3.00 ม.  ยาว  
500.00 ม.  หนา  0.30  ม.

  -          100,000           100,000           100,000           100,000 ถนนลูกรัง  1 
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผผลผลิต
การเกษตร

กองช่าง

185 โครงการสร้างท่อลอดเหล่ียมถนน
สายห้วยค้า  บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาด  1.80 x1.80 ม.  จ้านวน  
2  ช่อง

  -          500,000           500,000           500,000           500,000 ท่อลอด
เหล่ียมถนน

สายห้วยค้า  1
  แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

186 โครงการขุดลอกห้วยค้าฝ่ังซ้าย-
ฝ่ังขวา-กอ็ดกา้งปลา/ห้วยปงออ้
และสร้างท้านบกัน้น้้าเป็นจดุๆไป
 บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  5.00 - 10.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
 2.50 - 3.00 ม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  4  จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

187 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้้าบ้าน
นายสุกจิ เหล็กกล้า ถึงที่นานาย
จนัทร์ แกว้มูล บ้านภูเขาแกว้ หมู่
ที่ 8

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง  1.50 ม.  ยาว  1,200 ม. 
ลึก  0.50 ม.

  -    -            200,000           200,000           200,000 คลองส่งน้้า  1
 สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

188 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
ห้วยปงออ้และห้วยกา้งปลา บ้าน
ภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาด  1.80 x1.80 ม.  จ้านวน  
2  ช่อง

  -    -            300,000           300,000           300,000 ท่อลอดเหล่ียม
  2  สาย

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

189 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาประจ้า
หมูบ่้าน บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกฬีาประจ้า
หมูบ่้าน

กว้าง  50.00 ม.  ยาว  50.00 ม. 
 หนา  15 ซม.

  -    -            500,000           500,000           500,000 ลานกฬีา
หมูบ่้าน 1 แห่ง

มีสถานที่ออกก้าลัง
และเล่นกฬีา

กองช่าง

190 โครงการซ่อมแซมฝายห้วยค้า
พร้อมขุดลอก  บ้านภูเขาแกว้ หมู่
ที่ 8

เพื่อกกัเกบ็น้้าและลดการต้ืนเขิน ขนาดกว้าง  6.00  ม.  สูง  1.50 
ม.

  -    -            300,000           300,000           300,000 ฝายห้วยค้า  1
 แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

191 โครงการกอ่สร้างเรียงหินยาแนว
ห้วยกา้งปู บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อป้องกนัการกดัเซาะของน้้า
และป้องกนัการพังทลายของดิน

กว้าง  3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 
48.00 ม. หนา 0.15-0.30 ม.

 -          154,000           154,000           154,000           154,000 เรียงหินยา
แนวห้วยกา้งปู

  1  แห่ง

ตล่ิงห้วยกา้งปูมี
ความคงทนและ
แข็งแรงขึ้น

กองช่าง

192 โครงการขุดลอกล้าเหมือง  บ้าน
ภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 บริเวณสวนนายชอน ทะ
ลือชัย ถึงสวนยาง ขนาดปากกว้าง
เฉล่ีย 12 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 270 
ม. ลึกเฉล่ีย 1 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,970 ลบ.ม. 
พิกดั เร่ิมต้น 0604228 , 
2170436  ส้ินสุด 0604091 , 
2170334

 -          140,000           140,000           140,000           140,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  4  จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 2 บริเวณป้ายเขียว ถึงป่าสัก
 ขนาดปาก กว้างเฉล่ีย .80 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 300 ม. ลึกเฉล่ีย .50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 90 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0604091 , 2170334  ส้ินสุด 
0603870 , 2170203

จดุที่ 3 ขุดลอกห้วยค้าฝ่ังขวา 
บริเวณนานายสมเพชร ไชยชนะ 
ถึงนานายวิสุทธ์ิ ต๊ิบหน่อ  ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม.ยาวไม่
น้อยกว่า 1,090 ม. ลึกเฉล่ีย .50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 654 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0603442 , 2170994  ส้ินสุด 
0640228 , 2170436
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 4  ขุดลอกห้วยค้าฝ่ังซ้าย 
บริเวณนานายวิสุทธ์ิ ต๊ิบหน่อ  
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 100 ม. ลึกเฉล่ีย .40 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 49 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0603125 , 2170743  ส้ินสุด 
0603193 , 2170665 และถมทับ
ไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

193 โครงการขยายระบบท่อประปา
ภูเขาจากอา่งเกบ็น้้าเชียงเค่ียน 
ถึงบ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวกและเร็วขึ้น ท่อ PE   หนา  3  นิว้  ระยะทาง
3,000.00 ม.

  -  -           200,000           200,000           200,000 ระบบท่อ
ประปาภูเขา  

1  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะดวก

กองช่าง

194 โครงการขยายไฟกิง่ในซอย บ้าน
ภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ระยะทาง  1,500.00  ม.  -  -           200,000           200,000           200,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

195 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
เชื่อมต่อระหว่างบ้านภูเขาแกว้ 
หมูท่ี่ 8 ถึงบ้านเขียงเค่ียน หมูท่ี่ 1

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว  
550.00 ม.  หนา  0.15 ม.

 -  -           950,000           950,000           950,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

195 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้้าห้วย
ตะเคียน บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อกกัเกบ็น้้าไว้ใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง  2.50 ม. สูง  2.50 ม.  -  -           700,000           700,000           700,000 ฝายกัน้น้้าห้วย
ตะเคียน  1  

แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้้าไว้
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

197 โครงการเทลานคอนกรีต
หอประชุมหมูบ่้าน บ้านภูเขาแกว้
หมูท่ี่ 8

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดักจิกรรม ขนาดกว้าง  7.00 ม.  ยาว  40.00
 ม.  หนา  0.10 ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 ลานคอนกรีต
หอประชุม  1 

 แห่ง

มีสถานที่จดักจิกรรม กองช่าง

198 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านภูเขาแกว้ หมู่
ที่ 8

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

199 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
 6  บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
160.00 ตรม.พิกดัเร่ิม 601562, 
2165191(หน้าบ้านนายทวีวัฒน์ 
วงค์ษา) พิกดัส้ินสุด 601520, 
2165189(ไปแยกศูนย์เรียนรู้
ชุมชน) รายละเอยีดตามแบบ
แปลนของ ทต.ก้าหนด

         104,000           104,000           104,000           104,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

200 โครงการปรับปรุงระบบประปา
พร้อมวางท่อประปาในหมูบ่้าน 
บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวกและเร็วขึ้น    -  -           100,000           100,000           100,000 ระบบปรา
พร้อมวางท่อ  

1  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
เร็วและสะอาดและ
ปลอดภัยขึ้น

กองช่าง
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   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

201 โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนใน
หมูบ่้าน บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้ถนนในหมูบ่้านสะอาดและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  
6,500.00 ม.

 -  -           300,000           300,000           300,000 ปรับภูมิทัศน์
ถนนในหมูบ่้าน

  1  หมู่

มีถนนที่สะอาด น่า
มองและถนนที่กว้าง
ขึ้น

กองช่าง

202 โครงการกอ่สร้างท่อเหล่ียมพร้อม
ท้าประตูเปิด-ปิดร่องละโว้ บ้าน
สันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก  ขนาด 1.80x1.80 ม.  จ้านวน  1
 ช่อง

 -  -           800,000           800,000           800,000 ท่อลอด
เหล่ียมพร้อม
ท้าประตูปิด-

เปิดร่องละโว้ 1
 หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

203 โครงการขุดลอกล้าเหมืองร่อง
เค่ียน พร้อมท้าประตูเปิด-ปิด 
บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ขนาด กว้าง 2.00 ม. ยาว 
2,500.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.

 -  -           150,000           150,000           150,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

204 โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อ
การเกษตรม่อนน้อยพรม/หนอง
ยาว/คันคลองชลประทาน/ป่าช้า
เกา่/ร่องเค่ียน/หนองแซะ  บ้าน
สันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางการเกษตร

ขนาดกว้าง  2.50 ม.  ยาว  
3,500.00 ม.  หนา  0.05 ม.

  -           500,000           500,000           500,000           500,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

205 โครงการถมดินลูกรังถนนเพื่อ
การเกษตรสายป่าช้าเกา่ถึงร่องบง
 บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางการเกษตร

กว้าง  2.50 ม.  ยาว  1,20.00 ม.
  หนา  0.20 ม.

  -   -             30,000             30,000            30,000 ถนนลูกรัง  1 
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในกาขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

206 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าทุก
ซอยในหมูบ่้าน บ้านสันทราย หมู่
ที่ 9

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง  0.50 ม.  ยาว 150.00 ม. 
ลึก  0.80  ม.

  -   -           300,000           300,000           300,000 รางระบายน้้า
ในหมูบ่้าน 1 

หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

207 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
5 บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 4.00  ม. ยาว 1,000  ม. 
หนา 0.15  ม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

208 โครงการขยายเขตเขตไฟฟ้า
การเกษตรในหมูบ่้าน บ้านสัน
ทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร

ระยะทาง  1,500.00 ม.   -   -           500,000           500,000           500,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

209 โครงการกอ่สร้างศาลาพักญาติป่า
สุสานอาคารชั้นเดียว  บ้านสัน
ทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ร่วมงาน ขนาดกว้าง  6.00 ม.  ยาว  8.00
 ม.  สูง  3.00 ม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ศาลาพักศพ
บริเวณป่า

สุสาน  1  แห่ง

มีสถานที่พักญาติ
เวลาจดักจิกรรมใน
ป่าสุสาน

กองช่าง
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   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

210 โครงการวางท่อล้าเหมืองทางป่า
ช้าเกา่ถึงร่องบงควบคุมพื้นที่
2,500 ไร่ ในหมูบ่้าน บ้านสัน
ทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวกและใช้ใน
การเกษตร

วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง  
0.80 นิว้  ระยะ  60.00 ม.

  -   -           150,000           150,000           150,000 วางท่อล้า
เหมืองใน

หมูบ่้าน 1 หมู่

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

211 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองหนองไส้ไกส่ายม่อนน้อย
สอง /หลงยาว/ร่องบง/บวกกา๋ว 
บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก เทดาด 1 จดุ   กว้าง  1.20 ม. 
ยาว  3,000 ม.  ลึก  1.00 ม.

  -   -           200,000           200,000           200,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมืองไส้ไก ่

 1  หมู่

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

212 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
ร่องละโว้-ร่องเค่ียน พร้อมประตู
เปิด-ปิดน้้า บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง  5.00  ม.  ยาว  6.00 ม.  
สูง  1.80  ม.

  -   -           400,000           400,000           400,000 ท่อลอดเหล่ียม
ร่องละโว้-ร่อง
เคียน พร้อม

ประตูปิด-เปิด 
1  หมู่

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

213 โครงการขุดลอกล้าเหมืองไส้ไก ่
บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  1.20 ม.  ยาว  3,000 ม. 
ลึก  1.00 ม.

  -   -             40,000             40,000            40,000 ขุดลอกล้า
เหมืองไส้ไก ่ 1

  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

214 โครงการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ 
การเกษตร บ้านสันทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อน้าน้้ามาใช้ในการเกษตร ลึก  100  ม.   -   -           400,000           400,000           400,000 เจาะบ่อบาดาล
  1  หมู่

มีน้้าส้าหรับใช้ในการ
การเกษตร

กองช่าง
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   (บาท)
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(บาท)
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(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

215 โครงการขุดลอกร่องน้้า  บ้านสัน
ทราย หมูท่ี่ 9

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 9 
บริเวณ ซอย 2 ถึงหน้าวัดสันปูเลย
  ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 238 ม. ลึกเฉล่ีย .30 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 28 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0601396 , 2166745 ส้ินสุด 
0601417 , 2166517

 -            49,000             49,000             49,000            49,000 ขุดลอกร่องน้้า 
 6 จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จดุที่ 2  ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 9 
บริเวณซอยข้างวัดสันปูเลย ถึงป่า
ช้าใหม่  ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .50
 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 200 ม. ลึก
เฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. พิกดั 
เร่ิมต้น 0601403, 2166502 
ส้ินสุด 0601198 , 2166524

จดุที่ 3 ขุดลอกร่องน้้า หมู่ที่ 9 
บริเวณป่าช้าใหม่ ถึงนาลุงเลา  สุริยะ
ศักด์ิ ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.50 ม.
ยาวไม่น้อยกว่า 1,370 ม. ลึกเฉล่ีย .
50 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 822 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0601198 , 2166524 ส้ินสุด 
0601116 , 2165268
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 4  ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 9 
บริเวณนาลุงเลา สุริยะศักด์ิ ถึงนา
ลุงหล้า นรรัตน์  ขนาดปากกว้าง
เฉล่ีย .50 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 173 
ม. ลึกเฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. พิกดั 
เร่ิมต้น 0601070 , 2165253 
ส้ินสุด 0601046 , 2165110

จดุที่ 5 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 9 
บริเวณข้างวัดสันปูเลย ถึงกองผี 
ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .50 ม. ยาว
ไม่น้อยกว่า 285 ม. ลึกเฉล่ีย .50 
ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 57 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0601319 , 2166225 ส้ินสุด 
0601303 , 2165734
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 6  ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 9 
บริเวณกองผี ถึงนานายสงกรานต์ 
 อนิถาขนาดปากกว้างเฉล่ีย 1.80
 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 510 ม. ลึก
เฉล่ีย .50 ม. หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 382 ลบ.ม. พิกดั 
เร่ิมต้น 0601282 , 2166521 
ส้ินสุด 0601314 , 2166229 
และถมทับไว้บนตล่ิงพร้อมปรับ
เกล่ีย

216 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านสันทราย หมูท่ี่
 9

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

217 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย
 3 บ้านเชียงทองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  4.00 ม.  
ยาว  135.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.08 ม.
 หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
540.00 ตรม. และท้าการขยายไหล่
ทางกว้างเฉล่ีย 0.15-0.80 ม.หนา
เฉล่ีย 0.08 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 33.00 ตรม. พิกดัเร่ิมต้น  
604437, 2169434 (ปากซอย 3) 
พิกดัส้ินสุด 604495,2169552 (หน้า
บ้านนายสนิท  อนิชน) รายละเอยีด
ตามแบบแปลนของ ทต.เชียงเค่ียน
ก้าหนด

  -          195,000           195,000           195,000           195,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

218 โครงการเทรางระบายน้้ารอบสระ
น้้า  บ้านเชียงทองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  0.50 ม.  ยาว  
110.00 ม. ลึก  0.50 ม.

 -   -           230,000           230,000           230,000 รางระบายน้้า 
 1  แห่ง

น้้าไหลได้สะดวก กองช่าง

219 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย 
หมูท่ี่ 10

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

220 โครงการกอ่สร้างถังเกบ็
น้้าประปาพร้อมท่อระบบไฟบน
พระธาตุจอมแกว้มณี บ้านเชียง
ทองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้า ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง
 3.00 ม. พร้อมวางท่อประปา pe 
ขนาด 2 นิ้ว ถึงหอประชุมหมู่บ้าน

 -  -              400,000              400,000             400,000 ถังเกบ็
น้้าประปาพร้อม
วางท่อระบบไฟ 

 1  แหง่

มีสถานที่กกัเกบ็น้้า
ส้าหรับใช้ในการจดั
กจิกรรม

กองช่าง

221 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านเชียงทองไทย 
หมูท่ี่ 10

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจดั
กจิกรรม

ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 12.00 
ม.  สูง  3.00 ม.

 -  -           250,000           250,000           250,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่จดักจิกรรม กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

222 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้้า
อา่งเกบ็น้้าเชียงเค่ียน  บ้านเชียง
ทองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว  10.00
 ม. ลึก  1.00 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 รางระบายน้้า
อา่งเกบ็น้้า

เชียงเค่ียน  1 
 แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

223 โครงการลงหินคลุกถนนห้วยกา้งปู
 บ้านเชียงทองไทย หมูท่ี่ 10 เชื่อม
 บ้านภูเขาแกว้ หมูท่ี่ 8

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง  2.50 ม.  ยาว  
1,000.00 ม.  หนา  0.05 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

224 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.รอบ
สระน้้า บ้านเชียงทองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 4.00  ม.  ยาว  160  ม. 
หนา  0.15  ม.

 -  -           450,000           450,000           450,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

225 โครงการเทดาดคอนกรีตน้้าแม่
ลอย บ้านเชียงทองไทย  หมูท่ี่ 10

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง 2.50  ม. ยาว  100  ม.  -  -           120,000           120,000           120,000 ดาดคอนกรีต
น้้าแม่ลอย  1 

 แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

226 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ห้วย
กา้งพลู  บ้านเชียงทองไทย หมูท่ี่ 
10

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง 4.00  ม. ยาว  300  ม. 
หนา  0.15  ม.

 -  -           750,000           750,000           750,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

227 โครงการเรียงหินยาแนวกน้ฝาย
แม่ลอยถึงหลังบ้านนายอนิทร์ 
จนัต๊ะนาเขต และหน้าบ้านทนาย
จมุพล  แกว้กล้า  บ้านเชียงทอง
ไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวกและ
ป้องกนัการพังทลายของดิน

ขนาดกว้าง  8.00 ม.  ยาว  20.00
 ม.

 -  -           400,000           400,000           400,000 เรียงหินยา
แนวกน้ฝาย
แม่ลอย  1  

แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

228 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้้า
จากสระน้้าถึงบ้านนายสาคร  
อนิทร์ชน บ้านเชียงทองไทย หมูท่ี่
 10

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว  
350.00 ม.  ลึก  1.00 ม.

 -  -           250,000           250,000           250,000 รางระบายน้้า 
 1  แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

229 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ทางเข้าสระน้้าจ้าออ้เหนือ บ้านกอ๊
ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตรม. 
พิกดัเร่ิมต้น 603501 ,2167178 
(บริเวณปากทางเข้าสระน้้าจ้าออ้
เหนือ) พิกดัส้ินสุด 603504, 
2167179 (บริเวณสระน้้าจ้าออ้เหนือ)
 รายละเอยีดตามแบบแปลนของ ทต.
เชียงเค่ียนก้าหนด

 -          103,000           103,000           103,000           103,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

230 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ทางเข้าบ่อขยะ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 
11 ร่วมกบับ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00
 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 160 ตรม.พิกดัเร่ิม E 
602802 N 2167955 สุด E 
602792 N 2167920

 -  -           320,000           320,000           320,000 ถนนคสล.   1 
เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

231 โครงการถมดินไหล่ถนน ซอย 2 
ถึงซอย 6 บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้างเฉล่ีย  1.00 - 1.50 ม.  ยาว
เฉล่ีย  1,000 - 2,000 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ถมไหล่ถนน
ในหมูบ่้าน  1 

 หมู่

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

232 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมูบ่้านและพื้นที่การเกษตร บ้าน
กอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อความสะดวกในการท้า
การเกษตร

ระยะทาง  1,500.00 ม.  -  -           150,000           150,000           150,000 มีไฟฟ้าใช้และ
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น

มีไฟฟ้าไว้ส้าหรับ
ภาคการเกษตร

กองช่าง

233 โครงการลงหินคลุกถนน
การเกษตร สายจ้าออ้ใต้  บ้านกอ๊
ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อความสะดวกในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย  2.00 - 4.00 ม.  ยาว 
 1,000 - 2,000  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

234 โครงการขุดลอกร่องระบายน้้า 
ซอย 7 บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง  0.50 ม.  ยาว  
150.00 ม.  ลึก  0.30 ม.

 -  -           250,000           250,000           250,000 ขุดลอกร่อง
ระบายน้้า  1 

 สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

235 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายจ้าออ้เหนือ  บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 
11

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางเกษตร

กว้าง  3.00 ม.  ยาว  1,600 ม.  
หนา  0.15  ม.

 -  -           720,000           720,000           720,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

236 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายดงหลวง  บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางเกษตร

กว้าง  4.00 ม. ยาว  4,000  ม. 
หนา  0.10  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

237 โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสาย
ห้วยไม้เกต็  บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางเกษตร

กว้าง  4.00 ม. ยาว  4,000  ม. 
หนา  0.10  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

238 โครงการถมไหล่ทาง(ดินลูกรัง)
ซอย 3 และซอย 6 บ้านกอ๊ใต้ หมู่
ที่ 11 เชื่อมบ้านกอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

ขนาดกว้าง  0.50 ม.  ยาว  
500.00 ม.  ลึก  0.20 ม.

 -  -             20,000             20,000            20,000 ถมไหล่ทาง
ถนนในหมูบ่้าน

  1  หมู่

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

239 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
นาปงถึงม่อนพระเจา้บ้านกอ๊ใต้ 
หมูท่ี่11

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการขน
ย้ายผลผลิตทางเกษตร

กว้าง   ม.  ยาว  1,000  ม. หนา 
 0.10  ม.

 -  -             20,000             20,000            20,000 ถนนลูกรัง  1 
 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการขน
ย้ายผลผลิตการเกษตร

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

240 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย
จ้าออ้เหนือ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กว้าง 4.00  ม. ยาว  200  ม. 
หนา  0.15  ม.

 -  -           150,000           150,000           150,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

241 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองสายแม่ลอย  บ้านกอ๊ใต้ 
หมูท่ี่ 11

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก กว้าง  1.30 ม.  ยาว  1,500  ม. 
ลึก  1.00  ม.

 -  -           600,000           600,000           600,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมือง  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

242 โครงการขุดลอกล้าเหมืองห้วย
ข้าวหลาม 2 สาย   บ้านกอ๊ใต้ 
หมูท่ี่ 11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  2.50 ม.  ยาว  3,500  ม. 
ลึก  1.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  2  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

243 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อให้มีน้้าใช้ในการเกษตร ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิว้ 
 ลึก  40.00 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 บ่อบาดาล 1 
หมู่

มีน้้าส้าหรับ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

244 โครงการกัน้แนวคอนกรีตของสระ
จ้าออ้เหนือ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน กว้าง  3.00 ม.  ยาว  1,600 ม.  
ลึก  0.60  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 กัน้แนวสระจ้า
ออ้เหนือ 1 สระ

มีน้้าสะอาดไว้ใช้ใน
ครัวเรือน

กองช่าง

245 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสายจ้า
ออ้เหนือ  บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 900 
ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 545 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 
0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
 227 ลบ.ม.

 -  -             28,800             28,800            28,800 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

246 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาย
ม่อนพระเจา้ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 1.50-2.50 ม. ยาว 1,530 
ม. ลึก 0.50 ม. ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 946 ลบ.ม.

 -  -             35,600             35,600            35,600 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

247 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามหนอง
จ้าออ้เหนือ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อป้องกนัการบุกรุกของสัตว์ ยาวไม่น้อยกว่า  642 ม.  -            99,000             99,000             99,000            99,000 จ้านวนเมตรที่
ล้อมร้ัว

มีแนวเขตที่ชัดเจน
และป้องกนัสัตว์เล้ียง
เข้าไปบริเวณหนอง
จ าออ้

กองช่าง

248 โครงการขุดลอกล้าเหมืองห้วย
ข้าวหลาม 2 สาย ฝ่ังซ้าย และฝ่ัง
ขวา บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 1.50-2.50  ม. ยาว 1,000 
ม. ลึก 0.50 ม.

 -  -           100,000           100,000           100,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

249 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง

250 โครงการเทลานคอนกรีตป่าสุสาน
 บ้านกอ๊ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการจดั
กจิกรรม

ขนาดกว้าง  30.00 ม.  ยาว  
40.00 ม.  หนา  0.10 ม.

 -  -           450,000           450,000           450,000 ลานคอนกรีต
ป่าสุสาน 1  

แห่ง

มีสถานที่จดักจิกรรม
งานศพ

กองช่าง

251 โครงการขุดลอกจ้าออ้ใต้ บ้านกอ๊
ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  80.00 ม. ยาว 100.00 ม. 
ลึก 1.00  ม. ปริมาณดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,000  ลบ.ม.

 -  -           350,000           350,000           350,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

252 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองสายทุ่งช้าง  บ้านกอ๊ใต้ หมู่
ที่ 11

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  1.50 ม. ยาว  
1,200.00 ม. ลึก  0.80 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ดาดคอนกรีต
ล้าเหมือง  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

253 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองแหย่ง บ้านใหม่สันชุม หมูท่ี่
 12

เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4.00  ม.  ยาว  40.00
 ม. หนา   0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ปิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 
ตรม. พิกดัเร่ิม E 0600163 N 
2166725 (บริเวณถนนรอบ
หนองแหย่ง) สุด E 0600124 N 
2166726 (บริเวณถนนรองหนอง
แหย่ง)

 -  -           103,000           103,000           103,000 ถนน คสล.  1 
 เส้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง

254 โครงการกอ่สร้างพนังกัน้ตล่ิงพัง
แม่น้้าพุงหลังหอประชุม บ้านใหม่
สันชุม หมูท่ี่ 12

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน บริเวณอา่งเกบ็น้้าหนองแหย่ง 
พิกดั E 600098 N 2166729  
ระยะทาง  300.00 ม.  สูง  3.00
 ม.

 -  -           950,000           950,000           950,000 พนังกัน้ตล่ิง
แม่น้้าพุง 1 จดุ

สามารถป้องกนัการ
พังทลายของดิน

กองช่าง

255 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
หนองแหย่ง บ้านใหม่สันชุม หมูท่ี่
 12

เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  
400.00 ม.

 -  -           150,000           150,000           150,000 ปรับภูมิทัศน์
บริเวณหนอง
แหย่ง 1  หมู่

สารถใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหรือออก
ก้าลังกายได้

กองช่าง

256 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านใหม่สันชุม 
หมูท่ี่ 12

เพื่อใช้ในการพักขยะทั่วไปในการ
ที่จะน้าไปก้าจดัโดยวิธีการเผา

กว้าง  3.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง  
3.00  ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1  แห่ง

มีสถานที่ก้าจดัขยะ
ทั่วไป

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

257 โครงการลงหินคลุกเพื่อ
การเกษตรซอย 13 บ้านใหม่สัน
ชุม หมูท่ี่ 12 เชื่อมบ้านสันทราย 
หมูท่ี่ 9

เพื่อความสะดวกในการขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กว้าง  3.00 ม.  ยาวเฉล่ีย  1,000
 - 2,000  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการขนย้ายผลผลิต
การเกษตร

กองช่าง

258 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุกป่าช้าเดิมบ้านใหม่สันชุม 
หมูท่ี่ 12 เชื่อมบ้านสันทราย หมูท่ี่
 9

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของประชาชน

กว้าง  3.00 ม.  ยาวเฉล่ีย  1,000
 - 2,000  ม.

 -  -           200,000           200,000           200,000 ถนนลงหิน
คลุก  1  สาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการขนย้ายผลผลิต
การเกษตร

กองช่าง

259 โครงการติดต้ังไฟกิง่ ซอย 6,10,9 
จ้านวน 20 จดุ  บ้านใหม่สันชุม 
หมูท่ี่ 12

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ระยะทาง  500.00 ม.   -    -           200,000           200,000           200,000 ติดต้ังไฟกิง่  
20  จดุ

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์

กองช่าง

260 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่
สันชุม หมูท่ี่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าบาดาล
ส้าหรับใช้ในครัวเรือน

ปริมาณงานงานขุดเจาะบ่อบาดาล 
โดยใช้ท่อ pvc ชั้น 13.5 Ø 6  นิ้ว  
ความลึกไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือ
ปริมาณน้้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. 
พิกดั 601049,2167363 (บริเวณถัง
เกบ็น้้าประปาหมู่บ้าน(หนองแหย่ง)) 
รายละเอยีดตามแบบแปลนของ ทต.
เชียงเค่ียนก้าหนด

  -           244,000           244,000           244,000           244,000 บ่อบาลดาล    
 1  บ่อ

ประชาชนมีน้้าส้า 
หรับใช้ในครัวเรือน
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

261 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า
จากซอย 6 บ้านใหม่สันชุม หมูท่ี่ 
12  เชื่อมบ้านสันชุม หมูท่ี่ 2 ถึง
หนองแซะ หมูท่ี่ 12

เพื่อให้น้้าไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง  0.50 ม.  ยาว  
600.00 ม.  ลึก  0.50 ม.

  -    -            200,000           200,000           200,000 รางระบายน้้า 
 1  แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

262 โครงการกอ่สร้างประตูเปิด-ปิด ล้า
เหมืองร่องผักสาบพร้อมวางท่อ
บ่อพัก ต้ังแต่หมูท่ี่ 2-12  หมูท่ี่ 12

เพื่อใช้เปิด-ปิดระบายน้้า บานประตูเหล็กขนาดกว้าง  1.50
 ม.  สูง  2.00 ม.

  -    -           200,000           200,000           200,000 ประตูปิด-เปิด
น้้า  1  แห่ง

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

263 โครงการขุดลอกล้าเหมืองซอย13 
เชื่อมหมูท่ี่ 9  หมูท่ี่ 12

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง 6.00  ม. ยาว 2,300  ม. 
ลึก 1.00 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า  ลบ.ม.

  -    -            200,000           200,000           200,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

264 โครงการกอ่สร้างประตูบานเหล็ก
ปิด-เปิดน้้าบริเวณหนองแหย่ง 
หมูท่ี่ 12

เพื่อใช้เปิด-ปิดระบายน้้า กว้าง  0.95  ม.  สูง  1.20  ม.  -   -             73,000             73,000            73,000 บานประตู
เหล็กปิด-เปิด
น้้า 1 แห่ง

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

265 โครงการขุดลอกร่องน้้า บ้านใหม่
สันชุม หมูท่ี่ 12

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 12 
บริเวณซอย 9 ถึงนานายแสวง 
วงศ์ดาว  ขนาดปากกว้างเฉล่ีย .
80 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 469 ม. ลึก
เฉล่ีย .30 ม. หรือมีปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 91 ลบ.ม. พิกดั 
เร่ิมต้น 0600467 , 2166786  
ส้ินสุด 0600863 , 2166533

 -            23,000             23,000             23,000            23,000 ขุดลอกร่องน้้า
 3  จดุ

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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   (บาท)

     2562    
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     2563    
(บาท)
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

จดุที่ 2  ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 12 
บริเวณบ้านนายออ๊ด กติิมา ถึงนา
นายแสวง วงศ์ดาว ขนาด
ปากกว้างเฉล่ีย .80 ม.ยาวไม่น้อย
กว่า 307 ม. ลึกเฉล่ีย .30 ม. 
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
59 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 0600857
 , 2166528  ส้ินสุด 0600589 , 
2166716

จดุที่ 3 ขุดลอกร่องน้้า หมูท่ี่ 12 
บริเวณแยกซอย 5 หมูท่ี่ 12 ถึง
หกแยกคลองชลประทาน หมูท่ี่ 7 
 ขนาดปากกว้างเฉล่ีย 2.50 ม.ยาว
ไม่น้อยกว่า 2,095 ม. ลึกเฉล่ีย .
20 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 481 ลบ.ม. พิกดั เร่ิมต้น 
0601972 , 2167776  ส้ินสุด 
0600215 , 2166424 และถมทับ
ไว้บนตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย

266 โครงการขุดลอกหนองแหย่ง หมูท่ี่
 12

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  40.00  ม. ยาว 65.00 ม. 
ลึก 1.00 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ขุดลอกล้า
เหมือง  1  สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

267 โครงการขุดลอกหนองปลาขาว 
บ้านใหม่สันชุม หมูท่ี่ 12

เพื่อลดการต้ืนเขินของล้าเหมือง 
น้้าไหลได้สะดวก

กว้าง  3.00  ม. ยาว 1,000.00 ม.
 ลึก  0.50 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ขุดลอกหนอง
ปลาขาว  1  

สาย

สามารถระบายน้้า
เพื่อการเกษตรได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

268 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน
เทศบาลต้าบลเชียงเค่ียน

เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าที่และรองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

กว้าง  4.00  ม.  ยาว  15.00  ม. 
 สูง 3.50   ม.

 -          500,000           500,000           500,000           500,000 อาคาร
ส้านักงานเทส
บาล  1  แห่ง

มีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานกว้างขึ้น 
และสามารถรองรับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

กองช่าง

269 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเชียง
เค่ียน

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต้าบลเชียงเค่ียน

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาลต้าบล
เชียงเค่ียน ขนาดกว้าง  12.00 ม. 
 ยาว  24.00 ม.  สูง  3.50 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.เชียง
เค่ียน  1  แห่ง

เด็กเล็ก ศพด.มี
สุขภาพจดิที่ดี

กองช่าง

270 โครงการซ่อมแซมรอยร้าวอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
เชียงเค่ียน

เพื่อซ่อมแซมอาคารที่มีรอยร้าว ศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาลต้าบล
เชียงเค่ียนขนาดกว้าง  12.00 ม. 
 ยาว  24.00 ม.  สูง  3.50 ม.

 -  -             40,000             40,000            40,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 ทต.เชียงเค่ียน

 1 แห่ง

อาคารได้รับการ
ซ่อมแซม

กองช่าง

271 โครงการซ่อมแซมประตู ร้ัว และ
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาล
ต้าบลเชียงเค่ียน

เพื่อให้ประตู ร้ัวและป้ายมีสภาพ
ที่แข็งแรง คงทน

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาลต้าบล
เชียงเค่ียนขนาดกว้าง  5.00 ม.   
สูง  1.50 ม.

 -  -           500,000           500,000           500,000 ประตู ร้ัว และ
ป้าย ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
 ทต.เชียงเค่ียน

ประตู ร้ัวและป้ายมี
สภาพที่แข็งแรง 
คงทน

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

272 โครงการซ่อมแซมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กล็กเทศบาลต้าบลเชียง
เค่ียน

เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่ร่ัว ศูนย์พัฒนาเด็กล็กเทศบาลต้าบล
เชียงเค่ียนขนาดกว้าง  12.00 ม. 
 ยาว  24.00 ม.  สูง  3.50 ม.

 -  -             50,000             50,000            50,000 หลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 ทต.เชียงเค่ียน

  1  แห่ง

หลังคาได้รับการ
ซ่อมแซมป้องกนัฝนร่ัว

กองช่าง

273 โครงการกอ่สร้างที่เกบ็ขยะ
อนัตรายบริเวณผาจอ้ บ้านโป่งช้าง
 หมูท่ี่ 6

เพื่อใช้เป็นสถานที่เกบ็ขยะ
อนัตรายประจ้าต้าบลเชียงเค่ียน

บริเวณบ่อขยะผาจอ้ ขนาดกว้าง  
12.00 ม.  ยาว  24.00 ม.  สูง  
3.50 ม.

 -  -           900,000           900,000           900,000 ที่เด็บขยะ
อนัตราย

บริเวณผาจอ้  
1  แห่ง

มีสถานที่ทิ้งขยะ
อนัตรายประจ้าต้าบล
เชียงเค่ียน

กองช่าง

274 โครงการกอ่สร้างอาคารสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการกอ่สร้าง
อาคารสนามเด็กเล่น

กว้าง 8.00 ม. ยาว  1,600 ม.  -  -           350,000           360,000           370,000 อาคารสนาม
เด็กเล่นศูนย์

พัฒนา  1  แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเชียง
เค่ียนมีสนามเด็กเล่น
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

275 โครงการจดัท้าฝายชะลอน้้า ใน
พื้นที่ หมูท่ี่ 1 - 12

เพื่อใช้กกัเกบ็น้้าเพื่อใช้ใน
การเกษตร

หมูท่ี่ 1 - 12   -    -              50,000           100,000           100,000 12  หมู่ ประชาชนมีน้้าไว้ใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

276 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)   บ้านเชียง
เค่ียน หมูท่ี่  1

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและ
แกป้ัญหาภัยแล้ง

จดุที่ 1 โรงเรียนบ้านเชียงเค่ียน   
 พิกดั N2169290 E604451      
       จดุที่ 2 บริเวณวัดไชยผาบ  
 พิกดั N2169083 E604242     
จดุที่ 3 บริเวณสวนล้าไยวัดไชย
ผาบ      พิกดั N2168975 
E604125

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
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เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

277 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสันชุม  
หมูท่ี่  2

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและ
แกป้ัญหาภัยแล้ง

จดุที่ 1 หอประชุมหมูท่ี่ 2       
พิกดั N 2167311 E 600662

  -    -                6,000               6,000              6,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  1 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

278 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านกอ๊  หมู่
ที่  3

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 บริเวณนาปง            
พิกดั N2168192 E603362  จดุที่
 2 ข้างหอประชุมหมูบ่้าน พิกดั 
N2168221 E603579              
    จดุที่ 3 ที่ท้าปุ๋ยหมักหมูบ่้าน 
พิกดั N2168082  E603849

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

279 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  บ้านสันปู
เลย หมูท่ี่  4

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 ที่สาธารณะกลุ่มปุ๋ย     
พิกดั N2166394   E601699     
   จดุที่ 2 สวนล้าไยโรงเรียนสันปู
เลย  พิกดั N2166253   
E600859  จดุที่ 3 บริเวณวัดสันปู
เลย พิกดั N2166547  E603849

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

280 โครงการกอ่สร้างบานประตูเหล็ก
เปิด-ปิดน้้าคลองชลประทานและ
วางท่อระบายน้้า คสล. ล้าเหมือง
กลาง บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 4

เพื่อใช้เปิด-ปิดและระบายน้้า บานประตูเหล็กขนาดกว้าง 1.80 ม. 
สูง 2.20 ม. จ้านวน 2 บาน และท้า
การวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 
0.80 ม. มี จ้านวน 3 จดุ ขนาด 1.00
 ม. มี จ้านวน 3 จดุ

  -          152,000   -    -            152,000 บานประตู
เหล็ก ปิด-เปิด 
 1  แห่ง     
วางท่อ 6  จดุ

สามารถระบายน้้าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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281 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสารถี  
หมูท่ี่  5

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่1 บริเวณข้างหอประชุมทิศ
ตะวันออก      พิกดัN2166394  
E601699    จดุที่ 2 บริเวณยุ้ง
ฉางข้าวประจ้าหมูบ่้านพิกดั   
พิกดั N2168708 E601239       
    จดุที่ 3 บริเวณตู้น้้าหยอด
เหรียญ      พิกดัN2168632  
E601329

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

282 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านโป่งช้าง 
 หมูท่ี่  6

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 หน้าวัดโป่งสัก พิกดัN 
2172145  E 600799             
จดุที่ 2 สามแยกหลังวัด         
พิกดั N 2172087  E600805   
จดุที่ 3 สุสานหมูบ่้าน            
พิกดั N 2171982 E 601285

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

283 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  บ้านป่ากุก๊ 
หมูท่ี่  7

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 หอประชุมหมูบ่้าน พิกดั 
N2167480 E 601314           
จดุที่ 2 สระประปาหมูบ่้าน   พิกดั
 N2167335   E 601406

  -    -              12,000             12,000            12,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  2 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

111



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

284 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านภูเขา
แกว้  หมูท่ี่  8

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 หลังหอประชุมหมูบ่้าน  
พิกดั N2169647    E604161  
จดุที่ 2 ประปาหมูบ่้าน             
  พิกดั N2170014    E 604056
 จดุที่ 3 หลังหอประชุมหมูบ่้าน   
   พิกดั N2169628    E604160

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

285 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านสันทราย
  หมูท่ี่  9

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 ร่องเคียน      พิกดั 
N2164976   E602003
 จดุที่ 2 ร่องละโว้     พิกดั 
N2164828   E602235
 จดุที่ 3 ร่องบง              พิกดั 
N2164728   E601101

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

286 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านเชียง
ทองไทย  หมูท่ี่  10

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 หอประชุมหมูบ่้าน    พิกดั
 N2169755   E604530
 จดุที่ 2 บ่อน้้าผู้สูงอายุ      พิกดั 
N2169747   E604429
 จดุที่ 3 ประปากรมทรัพย์        
พิกดั N2169487   E604637

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

287 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  บ้านกอ๊ใต้ 
หมูท่ี่  11

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 ประปาหมูบ่้าน           
พิกดั N 2169647  E603774
 จดุที่ 2 บริเวณข้างอาคารเกบ็น้้า
จ้าออ้เหนือ         พิกดั N 
2167169  E603508
 จดุที่ 3 เย้ืองห้าแยกทิศเหนือ   
พิกดั N 2167960  E603386

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

288 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด) บ้านใหม่สัน
ชุม  หมูท่ี่  12

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 บริเวณแม่น้้าพุงด้านเหนือ
   พิกดั N 2166684  E600085
 จดุที่ 2 บ่อน้้าผู้สูงอายุ           
พิกดั N 2166662  E600233
 จดุที่ 3 บริเวณแม่น้้าพุงด้านทิศ
ใต้ (ประปาหมูบ่้าน) พิกดั 
N6126579 E600069

  -    -              18,000             18,000            18,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  3 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

289 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  วัดสันชุม 
หมูท่ี่ 2

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 บริเวณวัดสันชุม   -    -                6,000               6,000              6,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  1 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

113



     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

290 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  โรงเรียน
บ้านสันชุม

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านสันชุม   -    -                6,000               6,000              6,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  1 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

291 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  โรงเรียน
บ้านกอ๊

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านกอ๊   -    -                6,000               6,000              6,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  1 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

292 โครงการกจิกรรมกอ่สร้างธนาคาร
น้้าใต้ดิน (ระบบปิด)  โรงเรียนบ้าน
เชียงเค่ียน

เพื่อป้องกนัปัญหาน้้าท่วมและแก้
ภัยแล้ง

จดุที่ 1 บริเวณโรงเรียนบ้านเชียง
เค่ียน

  -    -                6,000               6,000              6,000 ธนาคารน้้าใต้
ดิน  1 จดุ

ประชาชนได้รับการ
แกไ้ขปัญหาน้้าท่วม
และได้รับการแกไ้ข
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
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     2561  
   (บาท)

     2562    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)วัตถุประสงค์โครงการที่
 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

293 โครงการปรับปรุงอาคารทันต 
กรรม รพ.สต.เชียงเค่ียน

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 11.00 
ม. สูง  3.00 ม.

  -   -            105,000           105,000           105,000 อาคารทันต 
กรรม รพ.สต.

เชียงเค่ียน

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก รพ.สต.
เชียงเค่ียน

กองช่าง

294 โครงการปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
เชียงเค่ียน

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ

ปริมาณงานขนาดกว้าง  14.825 
ม. ยาว  17.50 ม.  สูง  6.35 ม.

  -   -            490,000           490,000           490,000 อาคาร รพ.สต.
เชียงเค่ียน

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก รพ.สต.
เชียงเค่ียน

กองช่าง

295 โครงการปรับปรุงห้องซักล้าง รพ.
สต.เชียงเค่ียน

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ

ปริมาณงานขนาดกว้าง  6.40  ม.
 ยาว  10.00  ม.  สูง  2.60  ม.

  -   -            300,000           300,000           300,000 ห้องซักล้าง 
รพ.สต.เชียง

เค่ียน

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก รพ.สต.
เชียงเค่ียน

กองช่าง

296 โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย
นอก รพ.สต.เชียงเค่ียน

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  8.00 ม.
 ยาว  8.40 ม.  สูง  3.00 ม.

  -   -            300,000           300,000           300,000 อาคารผู้ป่วย
นอก รพ.สต.
เชียงเค่ียน

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก รพ.สต.
เชียงเค่ียน

กองช่าง

297 โครงการเจาะบ่อบาดาลเทศบาล
ต้าบลเชียงเค่ียน

เพื่อน้าน้้ามาใช้ในส้านักงาน
เทศบาลต้าบลเชียงเค่ียน

งานขุดเจาะบ่อบาลดาลโดยใช้ท่อ
 PVC ชั้น 13.5 Ø 6 นิว้ ความลึก
ไม่น้อยกว่า 100 ม. หรือปริมาณ
น้้าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พิกดั
 2167363,601049

  -          244,000           244,000           244,000           244,000 บ่อบาดาล     
  1  บ่อ

เทศบาลมีน้้าส้าหรับ
การบริการพนักงาน
และประชาชน

กองช่าง

รวม 297  โครงการ  -  -   -   16,753,500   77,877,900   77,577,900   78,009,900  -  -  -

115



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 อดุหนุน กศน.โครงการอบรมให้
ความรู้การเล้ียงใส้เดือน

เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมี
ความรู้เร่ืองการเล้ียงใส้เดือนใน
ภาคการเกษตร

นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
ต าบลเชียงเค่ียน  จ านวน  50  คน

 -   -          10,000   -   - ร้อยละ 50 
ของนักศึกษามี

ความรู้

นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน
ได้รับความรู้

กองการศึกษา

2 อดุหนุน กศน.โครงการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ

เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและลด
รายจา่ยเพิ่มรายได้

นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
ต าบลเชียงเค่ียน  จ านวน  50  คน

 -  -          10,000   -    - ร้อยละ 50 
ของนักศึกษามี

ความรู้

นักศึกษาและประชาชน
ในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน
ได้รับความรู้

กองการศึกษา

รวม 2  โครงการ  -  -         20,000   -   - 

     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 โครงการต่อยอดกลุ่มเกษตรพัฒนา
(กลุ่มข้าว)  หมูท่ี่ 1

เพื่อจดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ไว้ใช้
ภายในกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มข้าว  ทุกคน  -   -          32,500          33,000          35,000 ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

116

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
            เป้าหมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                      2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
            เป้าหมาย            

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
(กลุ่มพริกลาบ)   หมูท่ี่  1

เพื่อจดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ ไว้ใช้
ภายในกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มพริกลาบทุกคน  -  -          20,000 22,000         23,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

3 โครงการต่อยอดกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์  หมูท่ี่ 2

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ
จดัท าดอกไม้ประดิษฐ์

สมาชิกกลุ่ม 65 คน  -   -          20,000 22,000         23,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

4 โครงการกลุ่มหน่อไม้ดอง  หมูท่ี่ 2 พัฒนาระบบบริหารจดัการของ
กลุ่ม

สมาชิกกลุ่ม 85 คน  -  -          20,000 22,000         23,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

5 โครงการต่อยอดกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์ แห้ง-สด   หมูท่ี่ 3

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ
จดัท าดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง-สด

สมาชิกกลุ่ม ดอกไม้ประดิษฐ์ 
แห้ง-สด ทุกคน

 -   -          20,000 22,000         23,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผ้าห่ม
พรมเช็ดเท้า  หมูท่ี่  4

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มทุกคน  -  -          20,000 22,000         23,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

117

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

            เป้าหมาย            
(ผลผลิตของโครงการ)



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

7 โครงการต่อยอดกลุ่มท าน้ ายา
อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 5

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มท าน้ ายา
อเนกประสงค์ทุกคน

 -   -          10,000 11,000         12,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

8 โครงการต่อยอดกลุ่มเย็บผ้า  หมูท่ี่
 6

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการเย็บ
ผ้า และเพื่อการด าเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ง

สมาชิกกลุ่มเย็บผ้าทุกคน  -  -          20,000 21,000         22,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

9 โครงการส่งเสริมการเย็บผ้านวม  
 หมูท่ี่  7

เพื่อจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ในการ
ด าเนินการของกลุ่มเพื่อการ
ท างานของกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มทุกคน  -   -          20,000 21,000         22,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

10 โครงการจกัสานแม่บ้านและ
ผู้สูงอายุ   หมูท่ี่ 8

เพื่อจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ในการ
ด าเนินการของกลุ่ม

แม่บ้านและผู้สูงอายุในพื้นที่  -  -          10,000 12,000         13,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

118

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย                
(ผลผลิตของโครงการ)



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

11 โครงการต่อยอดกลุ่มเย็บผ้า  หมูท่ี่
 9

เพื่อจดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ ใน
การตัดเย็บผ้าของกลุ่มเย็บผ้า

สมาชิกกลุ่ม 103 คน  -   -          20,000 21,000         22,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

12 โครงการกลุ่มจกัสานผู้สูงอายุ หมู่
ที่  9

เพื่อจดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ในการ
ด าเนินการของกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มทุกคน  -  -          20,000 21,000         22,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
งานฝีมือสตรี หมูท่ี่ 10

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานฝีมือสตรี

สมาชิกจ านวน 50  คน  -   -        100,000 100,000       100,000       ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

14 โครงการประชาชนกบัการเมือง
การปกครองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่ออบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
การเมืองการปกครองไทย

ประชาชนทุกครัวเรือน  -  - 10,000         11,000         12,000         ร้อยละ 50 
ของประชาชน 
 มีความรู้

ประชาชนมีความรู้
เกีย่วกบัการเมืองการ
ปกครองของไทย

ส านักปลัด

15 โครงการอบรมประกอบอาชีพ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมูท่ี่ 
10

เพื่อสร้างอาชีพให้แกป่ระชาชนใน
หมูบ่้าน

ประชาชนทุกครัวเรือน  -   - 20,000         21,000         22,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

119

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เป้าหมาย             

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

16 โครงการปรับปรุงดินแกไ้ขปัญหา
ดินเส่ือมสภาพและการใช้
สารชีวภาพแทนสารเคมี หมูท่ี่ 10

เพื่อให้ประชานได้รับความรู้เร่ือง
การแกไ้ขปัญหาดินเส่ือมสภาพ

ประชาชนทุกครัวเรือน  -  - 20,000         21,000         22,000         ร้อยละ 60 
ของประชาชน
ได้รับความรู้

ประชาชนมีความรู้และ
ผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสารเคมี

ส านักปลัด

17 โครงการต่อยอดกลุ่มแปรรูป
อาหารและสมุนไพร หมูท่ี่ 11

เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปอาหาร
และสมุนไพร

สมาชิกกลุ่มทุกคน  -   - 20,000         21,000         22,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

18 โครงการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน
กลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อบริโภค
และจ าหน่าย    หมูท่ี่  12

เพื่อให้ความรู้ในการผลิตข้าว
กล้องและการหาตลาดเพื่อจ าหน่าย

สมาชิกกลุ่มทุกคน  -  -          10,000 11,000         13,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

19 โครงการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน
กลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อบริโภค
และจ าหน่าย    หมูท่ี่  12

เพื่อให้ความรู้ในการผลิตข้าว
กล้องและการหาตลาดเพื่อจ าหน่าย

สมาชิกกลุ่มทุกคน  -   -          10,000 10,000         10,000         ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

สมาชิกกลุ่มได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

20 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
จกัสานเพื่อสร้างรายได้แกชุ่มชน

เพื่อให้ความรู้และเพิ่มรายได้
ให้กบัสตรีและผู้สูงอายุ

สตรีและผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน จ านวน 60 คน

 -   -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 50 
ของสมาชิก
ได้รับการ
ส่งเสริม

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

120

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย             

    (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

21 โครงการฝึกอบรมท าขนมไทย เพื่อให้ความรู้ในการจดัท าขนมไทย ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน  -  -          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ 50 
ของผู้เข้าร่วม

อบรม

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

รวม 21  โครงการ  -   -       467,500 490,000      509,000      

     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจา้
พ่อม่อนแดง หมูท่ี่ 1

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลเจา้พ่อม่อนแดง

บริเวณศาลเจา้พ่อม่อนแดงหมูท่ี่ 1    -    -          20,000          25,000          30,000 ศาลเจา้พ่อ
ม่อนแดง 

จ านวน 1 ศาล

สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมตามประเพณี
ท้องถิ่น

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจา้
พ่อค าแกว้ ร่วมกบับ้านกอ๊ใต้หมูท่ี่
11และบ้านกอ๊หมูท่ี่3 หมูท่ี่2

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศาลเจา้พ่อค าแกว้

บริเวณศาลเจา้พ่อค าแกว้หมูท่ี่ 3    -    -          20,000          25,000          30,000 ศาลเจา้พ่อค า
แกว้จ านวน 1 

ศาล

สถานที่ประกอบ
พิธีกรรมตามประเพณี
ท้องถิ่น กองช่าง

3 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลเชียงเค่ียน

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้
สืบทอดให้คนรุ่นหลัง

เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลเชียง
เค่ียน

   -    -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 70 
เด็ก/เยาวชนได้

สืบทอด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้สืบรุ่น
ต่อไป

กองการศึกษา

121

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย             

   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

                        2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เป้าหมาย                

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

4 โครงการอบรมศาสนพิธี และ
มารยาทไทยในศาสนพิธี

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการเตรียมการและการ
ปฏิบัติงานศาสนพิธี   /เพื่อ
เสริมสร้างทักษะ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านศา
สนพิธี

คณะกรรมการพุทธสมาคมฝ่าย
สงฆแ์ละฝ่ายฆราวาส  จ านวน  24
  คน

  -    -           10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการมี
ความรู้ ความ

เข้าใจ  มีทักษะ 
และความ
ช านาญงาน

ด้านศาสนพิธี

คณะกรรมการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานศาสนพิธีอย่าง
ช านาญ

กองการศึกษา

5 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการเสริมสร้างคุณค่า 
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
เสริมสร้างคุณค่า ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ 50 
ผู้สูงอายุได้รับ

การดูแล

ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจ
ใส่และดูแลจากลูกหลาน

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

6 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการจดังานประเพณี
เดือนย่ีเป็งต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ประเพณีเดือนย่ีเป็ง

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชน

อนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในพื้นที่ได้
อนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมไว้
เพื่อสืบทอดต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

7 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

อนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในพื้นที่ได้
อนุรักษ์ประเพณีด้ังเดิมไว้
เพื่อสืบทอดต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

8 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(งานของดี ศรีเชียงเค่ียน)

เพื่อเป็นค่าช้จา่ยตามโครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (งานของดี ศรีเชียงเค่ียน)

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          60,000          60,000          60,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

อนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี
เพื่อสืบทอดต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

          เป้าหมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

9 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการจดังานวันวิสาขบูชา
 ปฏิบัติธรรม รักษาศีล

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดั
งานวันวิสาขบูชา

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

อนุรักษ์ประเพณี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนร่วมกนัสืบ
ทอดพระพุทธ ศาสนา 
ประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ใน
ศีลธรรม จริยธรรม

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

10 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการสรงน้ าพระธาตุ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุ

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 50 
ของประชาชน
เข้าร่วมสรงน้ า

พระธาตุ

ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี
เพื่อสืบทอดต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

11 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการจดังานประเพณี
สลากภัตต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดั
งานประเพณีสลากภัตต าบลเชียง
เค่ียน

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          12,000          12,000          12,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

อนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี
เพื่อสืบทอดต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

12 อดุหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลเชียง
เค่ียนโครงการจดังานวัมมาฆบูชา
ปฏิบัติธรรม รักษาศีล

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการจดั
งานวัมมาฆบูชาปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

อนุรักษ์ประเพณี

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียนได้ปฏิบัติธรรม
ในวันมาฆบูชา

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

13 อดุหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จงัหวัดเชียงรายโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้ด ารงสืบต่อไป

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 50 
ของประชาชนที่

เข้าร่วม

ประชาชนในพื้นที่ได้
ร่วมกนัอนุรักษ์ประเพณี
เพื่อสืบทอดต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

               เป้าหมาย              
 (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)



     2561    
(บาท)

    2562    
(บาท)

      2563      
 (บาท)

     2564       
 (บาท)

         2565   
     (บาท)

14 อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทิงโครงการงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธี

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอเทิง    -    -          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ 50 
ของประชานที่

เข้าร่วม

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

15 อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทิงโครงการงานประเพณี
ของจงัหวัดและอ าเภอ

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงามของ
อ าเภอและจงัหวัด

ประชาชนในพื้นที่อ าเภอเทิงและ
จงัหวัดเชียงราย

   -    -          25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 50 
ของประชาชนที่

เข้าร่วม

ประชาชนมีการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอนัดีงามไว้สืบ
ต่อไป

กองการศึกษา

รวม 15  โครงการ  -  -  -  - 282,000      292,000      302,000       -  -  -
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

         เป้าหมาย               
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)



     2561    
  (บาท)

     2562    
  (บาท)

     2563    
(บาท)

    2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 โครงการทันตกรรมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน

เด็กเล็ก ศพด.ทต.เชียงเค่ียน   -   -            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กมีสุขภาพช่อง
ปากที่ดีไม่มีฟันผุ

กองการศึกษา

2 โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน

เพื่อตรวจสุขภาพเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเชียง
เค่ียน

เด็กเล็ก ศพด.ทต.เชียงเค่ียน   -   -            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กมีสุขภาพร่างการ
แข็งแรง

กองการศึกษา

3 ค่าใช้จา่ยตามโครงการบริการรับ-
ส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยตาม
โครงการบริการรับ-ส่งเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียง
เค่ียน

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

  -      300,000        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารจดัการศึกษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ
บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเค่ียน

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

  -      700,000        700,000        700,000        700,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเชียงเค่ียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี กองการศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3.1 แผนงานการศึกษา

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เป้าหมาย          

      (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด (KPI)



     2561    
  (บาท)

     2562    
  (บาท)

     2563    
(บาท)

    2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

5 ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

เพื่อจดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ3-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเชียงเค่ียน

ค่าหนังสือเรียน,ค่าอปุกรณ์การ
เรียน,ค่าเคร่ืองแบนักเรียน,ค่าจดั
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

  -   -          31,000          32,000          33,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลเชียงเค่ียน
ได้รับการจดัสรร

กองการศึกษา

6 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล3ขวบใน
เขตพื้นีต่ าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)
ให้กบัเด็กนักเรียนและเด็กเล็ก
อนุบาลในเขตพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

เด็กนักเรียน/เด็กอนุบาลและเด็ก
ในเขตพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

  -   -        200,000        210,000        220,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กนักเรียน/เด็กอนุบาล/
เด็กเล็กร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์

กองการศึกษา

7 โครงการจดัหาอาหารเสริม(นม)ให้
เด็กนักเรียน สพฐ 3โรง

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริมนมอย่างทั่วถึงและลด
ภาระของผู้ปกครอง

นักเรียนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -   -        520,000        550,000        600,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียนใน

พื้นที่

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริมนม
อย่างทั่วถึงครบทุกคน
100%

กองการศึกษา

8 อดุหนุนโรงเรียนบ้านสันชุม
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล-ป.6

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันชุมใน
ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึษา

เด็ฏนักเรียนโรงเรียนบ้านสันชุม
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

  -   -        300,000        350,000        400,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
โรงเรียนบ้าน

สันชุม

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
สันชุมระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์

กองการศึกษา

9 อดุหนุนโรงเรียนบ้านกอ๊โครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกอ๊ใน
ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึษา

เด็กนักกเรียนดรงเรียนบ้านกอ๊ 
ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

  -   -        300,000        320,000        350,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน

โรงเรียนบ้านกอ๊

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กอ๊ระดับอนุบาลถึง
ประถมศึกษาได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์

กองการศึกษา
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
                    เป้าหมาย         

        (ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

 งบประมาณและที่ผ่านมา



     2561    
  (บาท)

     2562    
  (บาท)

     2563    
(บาท)

    2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

10 อดุหนุนโรงเรียนบ้านเชียงเค่ียน
โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนบ้านเชียงเค่ียนในระดับ
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษา

เด็ฏนักเรียนโรงเรียนบ้านเชียง
เค่ียนในระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษา

  -   -        600,000        610,000        620,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
โรงเรียนบ้าน
เชียงเค่ียน

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เชียงเค่ียนระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาได้
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์

กองการศึกษา

11 โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
อนุบาล3ขวบ ต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก
อนุบาล3ขวบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงเค่ียน   -   -        300,000        320,000        350,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับประทานอาหา
ที่มีประโยชน์

กองการศึกษา

12 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยครบ
ทั้ง 4 ด้าน

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

  -   -        200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

ร้อย 80 ของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

กองการศึกษา

13 อดุหนุนศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
(o-net)ของนักเรียนในศูนย์
เครือข่ายต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3
 จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน จ านวน 4 กลุ่มสารระการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้นและผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม. 3   -   -          32,000          32,000          32,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียนใน

พื้นที่

นักเรียนชั้น ป.6 และม.3
 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์

กองการศึกษา

รวม 13  โครงการ  -  -  - 1,000,000  3,493,000    3,634,000    3,815,000     -  -  -
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                   เป้าหมาย          
        (ผลผลิตของโครงการ)

3.2 แผนงานสาธารณสุข

 งบประมาณและที่ผ่านมา



     2561    
  (บาท)

     2562    
  (บาท)

     2563    
(บาท)

    2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ
หนึง่เดียวระดับต าบล (One 
Health)

เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
สุขภาพหนึง่เดียวระดับต าบล 
(One Health)

ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึง่เดียว
ระดับต าบล (One Health) 
จ านวน 1 ศูนย์    จ านวน
อาสาสมัครผ่อดีดี  25  คน

  -   -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ50 ของ
อาสา สมัคร

อาสาสมัครผ่อดีดีมี
ความรู้และมีการรายงาน
อย่างต่อเนือ่ง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกน
น าชุมชนด้านสุขาภิบาลน้ าประปา

เพื่อให้กลุ่มแกนน าชุมชนมีความรู้
ด้านสุขาภิบาลน้ าประปาและ
สามารถตรวจคลอรีนอสิระได้
อย่างถูกต้อง

แกนน าชุมชน  จ านวน  40  คน   -        19,700          19,700   -   - ร้อยละ 80 
ของแกนน าใน

พื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ได้มี
น้ าประปาอปุโภค/

บริโภคอย่างมีคุณภาพ

ส านักปลัด

3 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกดิโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ

เพื่อใช้ในการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุขกรณีเกดิโรคระบาด
หรือภัยพิบัติ

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -        17,000          17,000          17,000          17,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ในพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
การแกไ้ขปัญหา

ส านักปลัด

4 โครงการตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

เพื่อแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

1.ผู้น าชุมชนจ านวน  60 คน      
2.อสม.จ านวน 11 คน              
 3.ประชาชนกลุ่มเส่ียง จ านวน 
150 คน

  -      240,000        240,000        240,000        240,000 ร้อยละ 50 
ของผู้เข้าร่วม
แกไ้ขปัญหา

1.ผู้น าชุมชน อสม.ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 2.ประชาชน
กลุ่มเส่ียงได้รับการคัด
กรอง

ส านักปลัด

5 เงินบ ารุงให้โรงพยาบาลหรือ
หน่วยบริการสาธารณสุข

เพื่อจา่ยเป็นเงินบ ารุงให้แก่
โรงพยาบาลหรือน่วยบริการ
สาธารณสุขสังกดัเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เชียงเค่ียน

  -   -      1,500,000      1,500,000      1,500,000 รพ.สต.เชียง
เค่ียน  1 แห่ง

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก รพ.สต.เชียง
เค่ียน

งานบริการ
สาธารณสุข
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วัตถุประสงค์ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการ
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI)

วัตถุประสงค์
                      เป้าหมาย       
            (ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

                     เป้าหมาย        
           (ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ



     2561    
  (บาท)

     2562    
  (บาท)

     2563    
(บาท)

    2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

6 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแกน
น านักเรียนด้านสุขภิบาลอาหาร

เพื่อให้นักรียนกลุ่มแกนน าได้มี
ความรู้ในเร่ืองการผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสามารถเลือกซ้ือ
เลือกบริโภคได้อย่าง ถูกต้อง 
ปลอดภัย สามารถเผยแพร่ความรู้
ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและ
ครอบครัว

ตัวแทนนักเรียน จ านวน 30 คน    -   -          10,000    -    - ร้อยละ 50 
ของนักเรียนใน
พื้นที่

1.แกนน านักเรียนมี
ความรู้ในเร่ืองผลิตภัณฑ์
สุขภาพการเลือกซ้ือ
บริโภคได้อย่างถูกต้อง    
   2.แกนน านักเรียน
สามารถด าเนินกจิกรรม
โคลิฟอร์มในอาหารได้
อย่างถูกต้อง

ส านักปลัด

7 โครงการจดับริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง

เพื่อจดับริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขต
พื้นที่จ านวน 60 คน

  -   -        300,000        300,000        300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุ

ในพื้นที่

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ได้รับการดูแลมาตรการ
บริการของกระทรวง
สาธารณสุข

ส านักปลัด
(ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ)

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัย
ลักษณ์ อคัรราชกมุารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อป้องกนัการเกดิโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่

จ านวนสุนัข-แมวในเขตพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน

  -   -          36,000          36,000          36,000 ร้อยละ 80 
ของสุนัขและ
แมวได้รับการ

ฉีดวัคซีน

ประชาชนมีความต่ืนตัว
และกระตุ้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและเห็น
ความส าคัญในการน า
สุนัข แมว และสัตว์เล้ียง
ลูกด้วยนมที่อยู่ในความ
ดูแลไปรับฉีดวัคซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

129

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                    เป้าหมาย         
        (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI)วัตถุประสงค์
                      เป้าหมาย       
            (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์



     2561    
  (บาท)

     2562    
  (บาท)

     2563    
(บาท)

    2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

9 โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
โรคติดต่อตามฤดูกาล

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกนั
โรคติดต่อเพื่อลดการเกดิโรคติดต่อ
ในพื้นที่

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -    -              5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
พื้นที่

ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกบัโรคติดใน
พื้นที่และลดการระบาด
ของโรค

ส านักปลัด

10 โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าส าหรับบริโภค

เพื่อให้คุณภาพน้ าส าหรับบริโภค
ในพื้นที่เป็นไปตามาตรฐาน

กจิกรรมที่ 1 จ านวน 4  แห่ง 
กจิกรรมที่ 2 จ านวน 30 คน 
กจิกรรมที่ 3 จ านวน 12 แห่ง

  -        60,000          60,000          60,000          60,000 ร้อยละ 80 
ของน้ าได้รับ
การตรวจ

แหล่งน้ าส าหรับบริโภค
ทุกแห่งที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า

ส านักปลัด

11 อดุหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่อเป็นเงินอดุหนุนให้กบั
คณะกรรมการหมูบ่้าน ทุก
หมูบ่้านๆละ 20,000 บาท

หมูท่ี่ 1-12   -   -        240,000        240,000        240,000 12 หมูบ่้าน ทุกหมูบ่้านได้รับเงิน
สนับสนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ส านักปลัด

12 อดุหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็กกอ่นวัย
เรียน

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ด้าน
พัฒนาการ โภชนาการของเด็ก

ผู้ดูแลเด็กกอ่นวัยเรียนในพื้นที่
ต าบลเชียงเค่ียน

  -   -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ดูแลเด็ก
ได้รับความรู้

ผู้ดูแลเด็กกอ่นวัยเรียนใน
พื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน
ได้รับความรู้ในด้าน
พัฒนาการ โภชนาการ

ส านักปลัด

13 อดุหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ 
ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติด
บ้านและตรวจสุขภาพ

เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ป่วยติดบ้านและ
ตรวจสุขภาพได้รับความรู้

ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแลผู้ป่วยติด
เตียง  ผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน

  -   -          11,700          11,700          11,700 ร้อยละ 80 
ของผู้ดูแลคน
พิการและ
ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้

ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้ป่วยติด
บ้านและตรวจสุขภาพ
ได้รับความรู้ในการดูแล
อย่างถูกต้อง

ส านักปลัด

รวม 13  โครงการ  -  -   - 336,700  2,479,400  2,449,700  2,449,700   -  -  -
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                    เป้าหมาย         
        (ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอเทิงโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดอ าเภอเทิง

เพื่อหยุดย้ังและลดระดับการ
ขยายตัวของปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอเทิง

พื้นที่อ าเภอเทิง ทั้ง 10 ต าบล   -  -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 70 
สามารถลด
ระดับการ

ขยายตัวของยา
เสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
อ าเภอเทิงมีแนวโน้มลดลง

ส านักปลัด

2 อดุหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิงโครงการจดักจิกรรม
เนือ่งในวันสตรีสากล

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยอดุหนุนตาม
โครงการจดักจิกรรมเนือ่งในวัน
สตรีสากล

กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง   -    -            7,000            7,000            7,000 ร้อยละ 80 
ของสตรีเข้า
ร่วมกจิกรรม

กลุ่มพัฒนาสตรีได้แสดง
บทบาทชองสตรีได้อย่าง
เต็มที่

ส านักปลัด

3 อดุหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อ าเภอเทิงโครงการจดักจิกรรม
เนือ่งในวันแม่แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยอดุหนุนตาม
โครงการจดักจิกรรมเนือ่งในวัน
แม่แห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง   -    -            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 
ของสตรีเข้า
ร่วมกจิกรรม

กลุ่มพัฒนาสตรีได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

ส านักปลัด

รวม 3  โครงการ   -   -         42,000         42,000         42,000
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพ่ือประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด หมูท่ี่ 10

เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในหมูบ่้าน

ประชาชนในหมูบ่้าน   -  - 10,000         10,000         10,000         ร้อยละ 50 
ของประชาชน
เข้าร่วมอบรม

ประชาชนรู้ทันและ
ห่างไกลยาเสพติด

ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย(ไฟป่า) หมูท่ี่ 10

เพื่ออบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการ
ป้องกนัไฟป่า

คณะกรมการหมูบ่้านและ ชรบ.   -  - 15,000         15,000         15,000         ร้อยละ 50 
ของประชาชน
เข้าร่วมอบรม

คระกรมการหมูบ่้านและ
 ชรบ.ได้มีความรู้เร่ือง
การป้องกนัไฟป่า

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
รณรงค์ลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่

เจา้หน้าที่ อปพร.ต าบลเชียงเค่ียน   -  -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน

ที่สัญจร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ลดอบุัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
รณรงค์ลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เจา้หน้าที่ อปพร.ต าบลเชียงเค่ียน   -  -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน

ที่สัญจร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน ส านักปลัด

5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชียง
เค่ียนร่วมใจป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 
(วันอปพร.)

เพื่อใหส้มาชิก อปพร.ทราบบทบาท
และหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย

สมาชิก อปพร.ในพื้นที่ต าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน  45  นาย

  -   -              7,000              7,000              7,000 ร้อยละ 70 ของ 
สมาชิก อปพร.
ได้รับความรู้ถึง

บทบาทและหน้าที่
ในการปฏิบติังาน

สมาชิกอปพร.ได้รู้บทบาท
และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

6 โครงการเยาวชนยุคใหม่ขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่
จกัรยานยนต์

เด็กและเยาวชนพื้นที่ต าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน  60  คน

  -  -          25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 80 มี
ความปลอดภัย

เด็กและเยาวชนปลอดภัย
ในการขับขี่

ส านักปลัด
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 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                     4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เป้าหมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                 เป้าหมาย            

    (ผลผลิตของโครงการ)



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

7 โครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า

คณะกรมการไฟป่าประจ าหมูบ่้าน
ในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน  จ านวน 
 120  คน

  -  -          40,000          40,000          40,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

คณะกรรมการไฟป่าประจ า
หมู่บ้านได้รับความรู้ในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานศึกษา

เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

นักเรียน ทั้ง 3 โรง และเจา้หน้าที่ 
 จ านวน  70  คน

  -  -          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

นักเรียนได้รับความรู้ด้าน
การป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

ส านักปลัด

9 โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

อสม.,อปพร.,ชรบ.,เจา้หน้าที่ ทต.
 และประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียง
เค่ียน

  -  -          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

อสม.,อปพร.,ชรบ.,
เจา้หน้าที่ ทต. และ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน

ส านักปลัด

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกนัและ
เฝ้าระวังภัยต าบลเชียงเค่ียน 
"วิทยุส่ือสาร และการปฏิบัติใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน"

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกบักฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่วข้องกบัการใช้
วิทยุส่ือสาร

อปพร./อสม. /ชรบ./ผู้น าชุมชน 
และเจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกนัฯ

  -   -          18,000          18,000          18,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

อปพร./อสม. /ชรบ./
ผู้น าชุมชน และ
เจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ป้องกนัฯ สามารถน า
เคร่ืองวิทยุส่ือสารใช้ใน
การปฏิบัติงานได้

ส านักปลัด

11 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด (กจิกรรมลานกฬีา
อเนกประสงค์)

เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

  -  -        265,000        265,000        265,000 ลานกฬีา
อเนกประสงค์  

  1  แห่ง

เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงห่างไกล
ยาเสพติด

กองช่าง
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โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เป้าหมาย                 
  (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                 เป้าหมาย            

    (ผลผลิตของโครงการ)



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

12 โครงการติดกระจกโค้งทางแยก เพื่อป้องกนัการเกดิอบุัติเหตุ กระจกโค้ง   -  -          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ส านักปลัด

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดใน
พื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -  -          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

14 อดุหนุน ศพส.จ.เชียงราย 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดจงัหวัดเชียงราย

เพื่อหยุดย้ังและลดระดับการ
ขยายตัวของปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่จงัหวัดเชียงราย

พื้นที่ในจงัหวัดเชียงราย   -  -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 70 
สามารถลดระดับ
การขยายตัวของ

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จงัหวัดเชียงรายมี
แนวโน้มลดลง

ส านักปลัด

รวม 14 โครงการ  -  -  -  - 580,000 580,000 580,000  -  -  -

     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานวัน
เด็กแห่งชาติ

เด็กเล็ก นักเรียนในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน

  -   -          40,000          50,000          60,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กในพื้นที่

เด็กเล็ก เด็กนักเรียน
ได้รับความสนุกสนาน
และความสุข

กองการศึกษา
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โครงการ วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่

            เป้าหมาย                 
  (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                      เป้าหมาย       
           (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

                    4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                      เป้าหมาย       
           (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

2

โครงการฝึกอบรมอบรมเยาวชน
รุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกนัและ
แกไ้ขส่ิงเสพติดของเยาวชนใน
ต าบลเชียงเค่ียน

นักเรียนระดับชั้น ป.5- ชั้น ม.3 
ของสถานศึกษาในพื้นที่ต าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน  3  โรง

  -   -           20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 
ของนักเรียน 
จ านวน 3 โรง

นักเรียน ได้รับความรู้
เกีย่วกบัส่ิงเสพติด

กองการศึกษา

รวม  2  โครงการ  -  -  -  -         60,000 70,000        80,000         -  -  -

     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการใหบ้ริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ใหบ้ริการการแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ที่ต าบล
เชียงเค่ียน

ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน

  -  -          300,000          300,000          300,000 ร้อยละ 70 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้

ประชาชนที่ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมการใช้อปุกรณ์กู้ชีพ  
กู้ภัยแกป่ระชาชน

เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จกัใช้อปุกรณ์กูช้ีพ  
กูภั้ยเบือ้งต้น

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -    -             20,000            20,000            20,000 ร้อยละ 70 ของผู้
เข้าอบรมได้รับ
ความรู้

ประชาชนมีความรู้และรู้จกัใช้
อปุกรณ์กูช้ีพ  กูภั้ย

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมจดัการบริหาร
จดัการขยะโดยชุมชน

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใหส้ามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ
น าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม
และเปน็ระบบ

หมู่ที1่-12   -   -            20,000            20,000            20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกจิกรรม

ชุมชนมีการคัดแยกขยะมีการ
น ากลับมาใช้เปน็ประโยชน์
และชุมชนเปน็ชุมชนที่น่าอยู่

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ 1.เพื่อสร้างจติส านึกในการคัดแยก
ขยะในโรงเรียน 2.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
 3.เพื่อส่งเสริมใหเ้กดิการน าขยะ
กลับมาใหม่

จดักจิกรรมใหว้ามรู้และส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในโรงเรียน

  -    -            10,000            10,000            10,000 ร้อยละ 80 
นักเรียนที่เข้าร่วม
กจิกรรม

นักเรียนรู้จกัการคัดแยกขยะ
การลดปริมาณขยะและการน า
ขยะกลับไปใช้ประโยชน์

ส านักปลัด

รวม  4  โครงการ  -  -  -  -       350,000       350,000       350,000
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                    4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                     เป้าหมาย        

        (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                      เป้าหมาย       
           (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

                      4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการจดัท าทางลาดและราว
แกผู้่สูงอายุและผู้พิการ

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผู้สูงอายุและผู้พิการต าบลเชียง
เค่ียน

  -    -           25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 50 
ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับ

ความสะดวก

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับความสะดวก

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมครอบครัวคุณธรรม
 "ปลูกฝังธรรมน าใจ สร้างสายใย
ครอบครัว" ในชุมชนต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองใน
พื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน  จ านวน  
60  คน

  -    -          10,000   -    -  ร้อยละ  70 มี
ครอบครัวที่

อบอุน่

ครอบครัวมีสายสัมพันธ์
ที่ดีต่อกนั

ส านักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกนัใน
สังคมอย่างมีความสุข

ผู้สูงอายุและผู้พิการต าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน  70  คน

  -    -          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ  70 
ได้รับการ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการเย่ียมเยือนผู้สูงอายุและผู้
พิการต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อออกเย่ียมผู้สูงอายุและผู้พิการ
และให้ก าลังใจ

ผู้สูงอายุต าบลเชียงเค่ียน   -    -          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ  70 
ได้รับการดูแล

เอาใจใส่

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเชียงเค่ียน

สภาเด็ก  เยาวชนและเจา้หน้าที่
ต าบลเชียงเค่ียน  จ านวน  110  
คน

  -    -          20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

เด็ก เยาวชน ของสภา
เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้

ส านักปลัด

6 โครงการออกเย่ียมบ้านเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใหก้บั
ครอบครัวเด็ก และสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่าง ศพด.กบัผู้ปกครอง

เด็กเล็ก ศพด.ทต.เชียงเค่ียน   -    -            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 80 เด็ก
ได้รับขวัญ
ก าลังใจ

ครอบครัวเด็กได้รับขวัญ
และก าลังใจ

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                เป้าหมาย           
(ผลผลิตของโครงการ)



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

7 โครงการกอ้สร้างศูนย์สุขภาพ
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย เด็ก เยาวชน และประชาชนต าบล
เชียงเค่ียน

  -   -           30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 80 เด็ก
 เยาวชนมี

สุขภาพแข็งแรง

 เด็ก เยาวชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อให้ความรู้และเพิ่มรายได้
ให้กบัสตรี

สตรีในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน
จ านวน 70 คน

 -  -          15,000          15,000          15,000 ร้อยละ 80 
ของสตรีมีอาชีพ

เสริม

สตรีได้รับการส่งเสริม
อาชีพและมีรายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

9 โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
รณรงค์  ส่งเสริมการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
เทมศบาล/นักเรียน/จติอาสาและ
ประชาชนในพื้นที่

  -  -            2,000            2,000            2,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเทมศบาล/
นักเรียน/จติอาสาและ
ประชาชนในพื้นที่

ส านักปลัด

10  โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด กจิกรรม"ฝึกอบรมตาม
โครงการร้อยใจรักษ์ หลักสูตรที่ 2)"

เพื่อฝึกปฏิบัติจริงด้านการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกจิพอเพียง
ให้กบัทีมต าบลไปใช้ให้เกดิผลเป็น
รูปธรรมในพื้นที่ต าบล

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน
เทศบาล และผู้น าชุมชน  จ านวน 
 20  คน

  -    -           40,000   -    -  ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าอบรม

มีทีมต าบลสามารถปฏิบัติ 
และสามารถน าไปขยายผล
ในต าบลด้านเศรษฐกจิ
พอเพียงในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ส านักปลัด

11 อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอเทิง
โครงการงานสงเคราะห์และ
บรรเทาทุกข์ราษฎร

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัย
ธรรมชาติต่างๆ

ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
อ าเภอเทิง

  -  -            5,000            5,000            5,000 ร้อยละ 50 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

สามารถบรรเทาทุกข์
และจดักจิกรรมสา
ธารณุศลให้แก่
ผู้ประสบภัยและด้อย
โอกาส

ส านักปลัด

รวม 11  โครงการ   -  -     197,000     147,000     147,000
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                         4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวชี้วัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                เป้าหมาย           
(ผลผลิตของโครงการ)



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการแข่งขันกฬีาสัมพันธ์ต าบล
เชียงเค่ียน

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในต าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -    -        100,000          50,000          50,000 ประชาชนมี
ความสามัคคี

ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนั

กองการศึกษา

2 อดุหนุนศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการแข่งขัน
กฬีานักเรียน เยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ไม่
ไปมัว่สุมอบายมุขและเกีย่วข้อง
กบัยาเสพติด

นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ต าบล
เชียงเค่ียน

  -  -        100,000        100,000        100,000 ร้อยละ 70 
นักเรียน เยาวชน
รู้จกัใช้เวลาว่างให้

เกดิประโชยน์

นักเรียนและเยาวชนรู้จกั
ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ไม่มัว่สุมกบัยา
เสพติด

กองการศึกษา

รวม 2  โครงการ  -  -   -    -        200,000       150,000       150,000  -  -  -

     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุต าบลเชียงเค่ียน ที่มี
อายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจา่ยเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน    -    -      8,158,800      8,158,800      8,158,800 100 % ของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
ในการยังชีพ

ส านักปลัด
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                เป้าหมาย           
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

                       4.7 แผนงานงบกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



     2561    
 (บาท)

   2562     
(บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อรองรับการจดัสวัสดิการเบี้ย
ความพิการให้แกค่นพิการในต าบล
เชียงเค่ียน ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดง
ความจ านง โดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กบั
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียนแล้ว โดย
คนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ  800.- บาทต่อ
เดือน

ผู้พิการในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -    -      1,852,800      1,860,000      1,865,000 100 % ของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้พิการได้รับสวัสดิการใน
การยังชีพ

ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ต าบลเชียงเค่ียน 
ให้แกผู้่ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อปุการะดูแลไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้ ในอตัราคนละ 500 
บาทต่อเดือน

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -    -        318,000        318,000        318,000 100 % ของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการในการยังชีพ

ส านักปลัด

4 เงินส ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็นค่าบรรเทาสาธารณ
ภัยในเหตุการณ์ค่างๆที่ไม่สามารถ
คาดการล่วงหน้าได้

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -      600,000        600,000        600,000        600,000 1 ต าบล ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
และทันท่วงที

ส านักปลัด

รวม   4  โครงการ  -  -   -  600,000   10,929,600  10,936,800  10,941,800  -  -  -
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                เป้าหมาย           
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมูท่ี1่ เพื่อจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายชี้แนวเขตป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ป่าให้คงอยู่

พื้นที่ป่าชุมชน  หมูท่ี่ 1   -    -          20,000          20,000          20,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

2 โครงการล้อมร้ัวป่าชุมชน หมูท่ี่ 1 เพื่อจดัท าแนวเขตกัน้ลวดหนาม
ป่าชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชน  หมูท่ี่ 1   -    -          50,000          50,000          50,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

3 โครงการจดัท าแนวเขตป่าชุมชน 
หมูท่ี่ 3

เพื่อท าแนวเขตป่าชุมชนในการ
อนุรักษ์และห้ามบุกรุก

พื้นที่ป่าชุมชน  จ านวน 150 ไร่   -    -          25,000          25,000          25,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

4 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมูท่ี่ 4 
 และหมูท่ี่  9

เพื่อจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายชี้แนวเขตป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ป่าให้คงอยู่

พื้นที่ป่าชุมชน หมูท่ี่  4 และพื้นที่
ป่าชุมชน หมูท่ี่ 9

  -    -          15,000          15,000          15,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

5 โครงการล้อมร้ัวป่าชุมชน หมูท่ี่ 5 เพื่อจดัท าแนวเขตกัน้ลวดหนาม
ป่าชุมชน

พื้นที่ป่าชุมชน หมูท่ี่  5   -    -          50,000          50,000          50,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง
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วัตถุประสงค์
                   เป้าหมาย          

       (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

6 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมูท่ี่ 5 เพื่อจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายชี้แนวเขตป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรักษ์ป่าให้คงอยู่

พื้นที่ป่าชุมชน  หมูท่ี่ 5   -    -          20,000          20,000          20,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

7 โครงการล้อมร้ัวที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมูท่ี่ 7

เพื่อจดัท าแนวเขตกัน้ลวดหนามที่
สาธารณะประโยชน์ของหมูบ่้าน

พื้นที่สาธารณะประโยชน์  หมูท่ี่ 7   -    -          10,000          10,000          10,000 ที่สาธารณะ
ประโชยน์ 1 หมู่

ที่สาธารณะประโยชน์
ได้รับการรักษาไว้ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์

กองช่าง

8 โครงการจดัท าแนวเขตป่าชุมชน 
หมูท่ี่ 8

เพื่อท าแนวเขตป่าชุมชนในการ
อนุรักษ์และห้ามบุกรุก

พื้นที่ป่าชุมชน  จ านวน  731  ไร่   -    -          30,000          30,000          30,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

9 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน หมูท่ี่ 10 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าชุมชน
ให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป

ป่าชุมชนบ้านเชียงทองไทย   -    -          10,000          10,000          10,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

10 โครงการล้อมร้ัวป่าชุมชน หมูท่ี่ 11 เพื่อจดัท าแนวเขตกัน้ลวดหนาม
ป่าชุมชน

พื้นที่ จ านวน  100  ไร่   -    -          20,000          20,000          20,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการ
อนุรักษ์และรักษาไว้ให้
ความสมดุลทางธรรมชาติ

กองช่าง

11 ปรับปรุงที่เกบ็ขยะอนัตราย
ประจ าต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อปรับปรุงที่เกบ็ขยะอนัตราย ที่เกบ็ขยะอนัตราย   -    -          20,000          25,000          25,000 ที่เกบ็ขยะ
อนัตราย 1 แห่ง

มีที่เกบ็ขยะอนัตรายได้
มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 11  โครงการ  -  -   -    -       270,000       275,000       275,000  -  - 
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                      เป้าหมาย       
          (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน
และร่วมมือกนับ ารุงรักษาป่า

กจิกรรมปลูกป่าและบวชป่า
ชุมชนต าบลเชียงเค่ียน

  -   -           15,000          15,000          15,000 ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนได้รับการดูแล
และป่าชุมชนมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น

ส านักปลัด

2 โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกยีรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า "

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า "

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -   -           10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนที่
ร่วมกจิกรรม

พื้นที่ป่าในต าบลเชียง
เค่ียนอดุมสมบูรณ์

ส านักปลัด

3 โครงการครอบครัวสุขสันต์
ร่วมกนัพัฒนาต้นน้ าต าบลเชียง
เค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกนัพัฒนา
ต้นน้ าต าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -   -           10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 70 
ครอบครัวที่
ร่วมกจิกรรม

ครอบครัวมีความสัมพันธ์
เพื่อรักษาต้นน้ าในต าบล
เชียงเค่ียนอดุมสมบูรณ์

ส านักปลัด

4 โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่า
ชุมชน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ป่าชุมชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน 
 จ านวน 1 ชุมชน

  -   -  5,000           5,000           5,000           ป่าชุมชน 1 หมู่ ป่าชุมชนมีความ
หลากหลายทางพันธ์ุไม้

ส านักปลัด

5 โครงการบวชป่าในพื้นที่ชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตพื้นที่
ป่าชุมชน

ป่าชุมชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน 
 จ านวน 1 ชุมชน

  -   -  5,000           5,000           5,000           ป่าชุมชน 1 หมู่ มีการบวชป่าชุมชนใน
พื้นที่ต าบล  จ านวน  1  
แห่ง

ส านักปลัด

6 โครงการจดัท าฝายชะลอน้ า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และป้องกนัน้ าป่าไหลหลาก

ป่าชุมชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน 
 จ านวน 1 ชุมชน

  -   -  10,000         10,000         10,000         ฝายชะลอน้ า  
1 หมู่

มีฝายชะลอน้ าอย่างน้อย
 3 จดุ

ส านักปลัด
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                    เป้าหมาย         
       (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.)

เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกมุารี (อพ.สธ.)

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน  -  - 50,000         50,000         50,000         ร้อยละ  70 
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกจิกรรม

ประชาชนในพื้นที่ได้
รักษาสมบัติของแผ่นดิน
ให้ลูกหลานได้ใช้
ประโยชน์ในภายหน้า

ส านักปลัด

รวม 7  โครงการ  -  -   -    -       105,000       105,000       105,000  -  -  -

     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจดัการขยะ บ้าน
สันชุม หมูท่ี่ 2

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจดัการขยะ

คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ   -    -          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 70
ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะได้เพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร
จดัการขยะ

ส านักปลัด

2

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจดัการขยะ   
บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 9

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารจดัการขยะ

คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ   -    -          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 70
ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะได้เพิ่ม
ศักยภาพในการบริหาร
จดัการขยะ

ส านักปลัด

รวม 2  โครงการ  -  -   -    -       100,000       100,000       100,000  -  -  -
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ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                    เป้าหมาย         

          (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                    เป้าหมาย         

          (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.3 แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 ค่าจา้งที่ปรึกษา วิจยั ประเมินผล
เพื่อพัฒนาระบบต่างๆ

เพื่อเป็นค่าจา้งที่ปรึกษาวิจยัของ
สถาบันองค์กรเอกชน

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน   -   -          12,000          12,000          12,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

เทศบาลได้รับการ
ประเมินผลการท างาน
จากสถาบัน องค์กรเอกชน

ส านักปลัด

2 โครงการจดัการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัการ
เลือกต้ังท้องถิ่น

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน   -    -        750,000        750,000        750,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ได้รับการ

เลือกต้ัง

ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 
พรบ. ข้อมูลข่าวสารแกบุ่คลากร
และประชาชนต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อให้บุคลากรและประชาชนมี
ความรู้ด้าน พรบ.และข้อมูล
ข่าวสาร

บุคลากรและประชาชนต าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน  50  คน

  -   -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

บุคลากรและประชาชน
ได้รับความรู้ด้าน พรบ.
และข้อมูลข่าวสาร

ส านักปลัด

4 โครงการจดัเวทีรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน

เพื่อจดัเวทีประชาคมหมูบ่้านและ
ต าบลหาข้อมูลและแกไ้ขปัญหา
ในพื้นที่

ประชาชนต าบลเชียงเค่ียนและ
คณะกรรมการเข้าร่วมประชาคม
การจดัท าแผน

  -    -          10,000          10,000          10,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ประชาชนและ
คณะกรรมการได้
รับทราบข้อมูลในพื้นที่

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติราชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจา้หน้าที่
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

  -   -        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

อบรม

ผู้น าชุมชน คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และ
เจา้หน้าที่เทศบาลต าบล
เชียงเค่ียนได้รับความรู้

ส านักปลัด
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วัตถุประสงค์
                   เป้าหมาย          

       (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบ้านเมอืงการบริหาร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์กร

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และเจา้หน้าที่เทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน

  -   -        150,000        150,000        150,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

อบรม

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจา้หน้าที่เทศบาลต าบล
เชียงเค่ียนได้รับความรู้
และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

7 ค่าใช้จา่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน   -    -        500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

8 โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และรองรับการ
จดัเกบ็ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

เพื่อรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยยึดถือตาม 
พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562

ประชาชนในพื้นที่ต าบลเชียงเค่ียน  -  - 41,000          -  - ร้อยละ 80 
ของประชาชน

ที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับความรู้
ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

กองคลัง

รวม 8  โครงการ  -  -   -    -     1,623,000     1,582,000     1,582,000  -  -  -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เป้าหมาย          

      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ



     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเชียง
เค่ียน

เพื่อขับเคล่ือนกจิกรรมของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเชียง
เค่ียน

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลเชียง
เค่ียน

  -   -           20,000          20,000          20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

เกษตรกรได้รับความ
สะดวกในการประสานงาน

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ  -  -   -    -          20,000          20,000          20,000  -  -  -

     2561    
 (บาท)

     2562    
 (บาท)

     2563     
(บาท)

     2564     
(บาท)

     2565     
(บาท)

1 โครงการบริหารจดัการกองทุน
หลักประกนัสุขภาพระดับท้องถิ่น
พื้นที่เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
บริหารจดัการกองทุนหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ

  -    -          40,000          40,000          40,000 ร้อยละ 80 
ของ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
กองทุนฯได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

ส านักปลัด

2 อดุหนุนส าหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
สถานีอนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ถ่ายโอน
ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการของสถานีอนามัย/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เชียงเค่ียน

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000  1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงเค่ียน
มีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ

ส านักปลัด

รวม 2  โครงการ  -  -   -    -      1,040,000      1,040,000      1,040,000  -  -  -
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6.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เป้าหมาย          

      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เป้าหมาย          

      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6.3 แผนงานสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ทาง
ขึ้นบ่อขยะ หมูท่ี่ 1

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่

กว้าง  4.00 ม. ยาว  600.00 ม. 
 หนา  0.15 ม.

  -   -      1,600,000      1,600,000      1,600,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น

มีถนน คสล. ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก

กองช่าง

2 โครงการน้ าประปาภูเขาเพื่อ
การเกษตรจากอา่งเกบ็น้ าเชียง
เค่ียน ถึงหมูท่ี่ 1

เพื่อใช้ในการแกษตร วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 6 นิว้ - 2 นิว้  ยาว 8,000.00 ม.

  -   -      5,000,000      5,000,000      5,000,000 ประปาภูเขา  1
 หมู่

ระบบระบายน้ าไหลได้
สะดวกดีขึ้น

กองช่าง

3 โครงการเรียงหินยาแนวห้วยน้ า
ลอย หมูท่ี่ 1

เพื่อป้องกนัการพังทลายของดิน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเชียงเค่ีย
นถึงบริเวณบ้านนายวิกร  บาง
แช่ม ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 
300.00 ม. ทั้งสองข้าง

 -  -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 เรียงหินยาแนว
ห้วยน้ าลอย  1 

 สาย

ประชาชนได้รับน้ าอย่าง
ทั่วถึงและกกัเกบ็น้ า

กองช่าง
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

แบบ ผ.02/1

วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่



     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

4 โครงการวางท่อขยายถนนไหล่
ทางระบายน้ าหมูท่ี่ 2 ถึงหมูท่ี่12

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก ขนาด 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก
พร้อมขยายถนนทางด้านโรงเรียน
สันชุมไหล่ทางขนาดกว้าง 3.00 ม.
 ยาว 1,200.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตรม. 
บริเวณประตูด้านข้างโรงเรียนสัน
ชุม ถึงบ้านก านันนิคร ไชยสุวรรณ์

 -  -      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ขยายถนนไหล่
ทางระบายน้ า 

 1  สาย

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

5 โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลสาย
ป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7  ถึง บ้านกอ๊ใต้ หมู่
ที่ 11

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่

กว้าง  6.00 ม. ยาว  2,640 ม. 
หนา  0.05 ซม. ตามแบบแปลนที่
 ทต.เชียงเค่ียน

  -   -      5,000,000      5,000,000      5,000,000 ถนนแอสฟัส
สายป่ากุก๊-

บ้านกอ๊ใต้  1  
สาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

6 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัล
สายป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7  ถึง บ้านกอ๊ใต้
 หมูท่ี่ 11

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่

ปริมาณงานขยายผิวจราจรแอส
ฟัสท์ หนา 5 ซม. พื้นที่รวม  
4,120 ตรม. ระยะทาง 2.641 กม.
 พิกดัเร่ิมต้น E 601219 N 
2167506 ส้ินสุด E 6036136 N 
2167843

  -         6,525,000      6,525,000      6,525,000      6,525,000 ถนนแอสฟัส
สายป่ากุก๊-

บ้านกอ๊ใต้  1  
สาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

7 โครงการวางท่อประปาภูเขาจาก
หนองจ าออ้ถึงหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 4

เพื่อใช้ในการอปุโภค บริโภค วางท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
  6 นิว้ - 2 นิว้ ระยะทางยาว 
3,000.00 ม.

  -   -      2,000,000      2,000,000      2,000,000 วางท่อประปา
ภูเขา 1 หมู่

ระบบระบายน้ าไหลได้
สะดวกดีขึ้น

กองช่าง

8 โครงการขยายไฟฟ้าเข้าโรงปุ๋ย
หมัก  หมูท่ี่ 4

เพื่อขยายไฟฟ้าเข้าโรงท าปุ๋ยหมัก ระยะทางยาว  500.00 ม.   -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ขยายไฟฟ้า  1 
 หมู่

มีไฟฟ้าใช้ในกจิการของ
โรงปุ๋ยหมัก

กองช่าง
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     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระหว่าง หมูท่ี่ 4 และหมูท่ี่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ระยะทาง  1,500.00 ม.   -   -      2,000,000      2,000,000      2,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า  2  

หมูบ่้าน

มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร กองช่าง

10 โครงการขุดลอกหนองน้ าหนอง
แซะ,ร่องไม้ซุง หมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้ าไหลได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 50.00 ม. ยาว 
300.00 ม. ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ขุดลอกหนอง
น้ า 2  แห่ง

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าพร้อม
เทดาดคอนกรีตฝ่ังซ้ายร่องเปา-
สันทราย ถึงหมูท่ี่ 4

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้ าไหลได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 
10,000.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ซม.

  -   -    25,000,000    25,000,000    25,000,000 ขุดลอกคลอง
ส่งน้ าร่องปา-

สันทราย 2 หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

12 โครงการวางท่อถนนสายหลัก
พร้อมเทกลบและบ่อพัก พร้อมฝา
ปิดในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 ม. 
ระยะทางยาว 1,500.00 ม.

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 วางท่อถนน
สายหลักพร้อม
ฝาปิด  1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกสายเลียบคลองส่งน้ า
สายร่องเปา-บ้านสันทราย บ้าน
สารภี หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
5,000.00 ม. หนาเฉล่ีย  0.05 ม.

  -   -      5,000,000      5,000,000      5,000,000 ถนนลงหินคลุก
สายเลียบคัน

คลองส่งน้ าสาย
ร่องเปา-บ้าน

สันทราย  2  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง
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     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

14 โครงการขุดลอกล าเหมืองหนอง
บัวข้างบ้านพ่อหนานสมบูรณ์ 
ปัญญา –แม่น้ าพุง หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้ าไหลได้
สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
15,000.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ขุดลอกล า
เหมืองหนองบัว
 - แม่น้ าพุง 1 

หมู่

ระบบระบายน้ าไหลได้
สะดวกดีขึ้น

กองช่าง

15 โครงการกอ่สร้างสะพานข้าม
แม่น้ าพุง หมูท่ี่ 5

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาระหว่างอ าเภอ

ขนาดกว้าง 8.00 ม.  ยาว  50.00
 ม.

  -   -      7,665,000      7,665,000      7,665,000 สะพานข้าม
แม่น้ าพุง  2  

อ าเภอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

16 โครงการสร้างฝายน้ าล้นแม่พุง
พร้อมประตูเปิดระบายน้ าและท่อ
ระบายน้ า หมูท่ี่ 5 บ้านสารภี 
เชื่อม หมูท่ี่ 7 บ้านร่องเปา 
อ าเภอป่าแดด

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการเกษตร ขนาดยาว  35.00 ม.  สูง  4.00 ม.   -   -    30,000,000    30,000,000    30,000,000 ฝายน้ าล้นแม่
พุงพร้อมประตู
ปิด-เปิด  2  หมู่

ระบบระบายน้ าไหลได้
สะดวกดีขึ้น

กองช่าง

17 โครงการเทดาดคอนกรีตจากล า
เหมืองไส้ไกห่มูท่ี่ 7 เชื่อมหมูท่ี่ 
2,12,9 บ้านป่ากุก๊ หมูท่ี่ 7

เพื่อระบายน้ าและป้องกนัน้ าท่วม
ขัง

กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00  ม. 
หนา  ม.

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ดาดคอนกรีตล า
เหมืองไส้ไก ่ 4

 หมู่

ระบบระบายน้ าไหลได้
สะดวกดีขึ้น

กองช่าง
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     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

18 โครงการติดต้ังไฟกิง่จากบ้านป่า
กุก๊ถึงบ้านสันปูเลย  หมูท่ี่ 7

เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัย

บริเวณบ้านนายหมืน่  ค าเตย ถึง
บ้านนายทอง  วงศ์ดาว  ระยะทาง
  1,000.00 ม.

 -  -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ไฟกิง่ป่าป่ากุก๊-
สันปูเลย  2 หมู่

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิดสองข้างทาง หมูท่ี่ 7

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก จากแยกบ้านป่ากุก๊ถึงเขตติดต่อ
หมูท่ี่ 4  ขนาดกว้าง  0.50 ม.  
ยาว  1,600.00 ม. ลึก  1.00 ม.

 -  -      2,000,000      2,000,000      2,000,000 รางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด

สองข้างทาง  1
  หมู่

สามารถระบายน้ าได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

20 โครงการขุดลอกสระน้ าประจ า
หมูบ่้าน  หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินของร่องน้ า
สาธารณะท าให้น้ าไหลได้สะดวก

 ขนาดกว้าง  30.00 ม.  ยาว  
40.00 ม. ลึกเฉล่ีย  1.00 ม.

  -   -      5,000,000      5,000,000      5,000,000 ขุดลอกสระน้ า
หมูบ่้าน 1 หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

21 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าร่อง
เปา-สันทราย  หมูท่ี่ 7

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้ าไหลได้
สะดวก

 ขนาดกว้าง  8.00 ม.  ยาว  
10,000.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.

  -   -      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ขุดลอกคลอง
ส่งน้ าร่องปา-

สันทราย 1 หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

22 โครงการวางท่อส่งน้ าจากอา่งเชียง
เค่ียนสู่ห้วยค า หมูท่ี่ 8

 เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก วางท่อ PE   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ -2 นิว้  
ยาว  6,000.00 ม.

  -   -      1,922,000      1,922,000      1,922,000 วางท่อส่งน้ า
อา่งเชียงเค่ียน

สู่ห้วยค า  1 หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงและขุดลอกคัน
คลองหนองยาว  หมูท่ี่ 9

เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก กว้าง  4.00 ม. ยาว  400 ม. หนา
  0.15 ม.

  -   -      2,000,000      1,000,000      1,000,000 ขุดลอกคัน
คลองหนองยาว

  1 หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

24 โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ าเพื่อ
การเกษตร  หมูท่ี่ 9

 เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก ท่อ PE  ขนาด 2-3 นิว้ ยาว 
10,000 ม.

  -   -      1,500,000      1,500,000      1,500,000 ระบบท่อส่งน้ า 
 1  หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ขึ้น
อา่งเกบ็น้ าเชียงเค่ียน บ้านเชียง
ทองไทย หมูท่ี่ 10

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา กว้าง  4.00 ม. ยาว  1,000 ม. 
หนา  0.15  ม.

  -   -      2,500,000      2,500,000      2,500,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น

มีถนน คสล. ที่ประชาชน
สามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก

กองช่าง

26 โครงการประปาหมูบ่้านภูเขาเพื่อ
การเกษตรจากอา่งเกบ็น้ า เชียง
เค่ียน  ถึงหมูท่ี่ 10

 เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวก ท่อ PE  ขนาด  3 นิว้  ระยะทาง 
8,000.00 ม.

  -   -      5,000,000      5,000,000      5,000,000 ประปาหมูบ่้าน 
 1  หมู่

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

27 โครงการขุดลอกฝายแม่ลอยเนือ้ที่
ประมาณ 50 ไร่ หมูท่ี่ 10

เพื่อลดการต้ืนเขินของล าเหมือง 
น้ าไหลได้สะดวก

 ขนาดกว้าง  80.00 ม.  ยาว  
500.00 ม. ลึกเฉล่ีย  0.50 ม. 
พิกดัเร่ิมต้น E 605265
ส้ินสุด N 2169377 

  -   -      2,000,000      2,000,000      2,000,000 ขุดลอกฝายแม่
ลอย  1  แห่ง

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด
น้ าฝายแม่ลอย หมูท่ี่ 10

เพื่อกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในการเกษตร  ขนาดกว้าง  1.50 ม.  สูง  2.00 
ม. จ านวน 5 บาน

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ประตูปิด-เปิด
น้ าฝายแม่ลอย 

 1  แห่ง

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

29 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้ าเชียง
เค่ียน เนือ้ที่ประมาณ 250 ไร่

เพื่อลดการต้ืนเขินของล าเหมือง 
น้ าไหลได้สะดวก

คิดเป็นพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 
250 ไร่ ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. พิกดั
เร่ิมต้น E 605523 
ส้ินสุด N 2170910

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ขุดลอกอา่ง
เกบ็น้ าเชียง

เค่ียน  1  แห่ง

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
หมูบ่้านและถนนการเกษตรสาย
ดงหลวง สายจ าออ้ใต้ หมูท่ี่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครัวเรือนและการเกษตร

ระยะทางยาว  2,000 ม.   -   -      7,300,000      7,300,000      7,300,000 ขยายเขตไฟฟ้า
ในหมูบ่้านและ
การเกษตร  1 

 หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย ใน
การสัญจร

กองช่าง

31 โครงการวางท่อประปาภูเขาจาก
อา่งเชียงเค่ียน ถึงหมูท่ี่ 11

เพื่อจะได้มีน้ าประปาภูเขามาใช้
ในการเกษตร

บริเวณโค้งเจา้พ่อเชียงเค่ียนถึง
ประปาหมูบ่้าน ซอย 9 ขนาดท่อ 
PE  6 นิว้ ยาว 6 ม. ท่อ 4 นิว้ 
ยาว 770 ม. ท่อ 2 นิว้ ยาว 2,482
 ม.

  -   -        610,000        610,000        610,000 วางท่อประปา
ภูเขา 1 หมู่

มีน้ าประปาภูเขาส าหรับ
ใช้ในครัวเรือนและ
ทางการเกษตร

กองช่าง

32 โครงการขุดลอกหนองแหย่ง
พร้อมประตูปิด-ปิด หมูท่ี่ 12

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้ าไหลได้
สะดวก

กว้าง 127.00  ม. ยาว 170.00 ม.
 ลึก 1.00 ม.

  -   -      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ขุดลอกหนอง
แหย่ง 1 แห่ง

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

33 โครงการกอ่สร้างฝายกัน้น้ า คสล.
แม่น้ าพุง หมูท่ี่ 12

เพื่อใช้กกัเกบ็น้ าไว้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

ขนาดกว้าง  35.00 ม.  สูง  4.00
 มง

  -   -    30,000,000    30,000,000    30,000,000 ฝายกัน้น้ า 
คสล. 1 แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้งและการเกษตร

กองช่าง

34 โครงการขุดลอกแม่น้ าพุงฝ่ังซ้าย 
 หมูท่ี่ 12 ถึง หมูท่ี่ 5

เพื่อลดการต้ืนเขินและน้ าไหลได้
สะดวก

กว้าง 4.00  ม. ยาว 10,600.00 
ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.

  -   -      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ชุดลอกแม่น้ า
พุงฝ่ังซ้าย 1 

แห่ง

สามารถระบายน้ าเพื่อ
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

35 โครงการประปาภูเขาจากอา่งเกบ็
น้ าเชียงเค่ียน ถึงหมูท่ี่ 5

เพื่อจะได้มีน้ าใช้ในครัวเรือนและ
การเกษตร

จากปากทางสารภีเข้าหมูบ่้าน ท่อ
 PVC ขนาด 2 นิว้ - 6 นิว้  ยาว  
6,000  ม.

 -  -      2,000,000      2,000,000      2,000,000 ประปาภูเขา  1
  แห่ง

มีน้ าใช้ในครัวเรือนและ
การเกษตร

กองช่าง
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     2564    
(บาท)

     2563    
(บาท)

     2562    
(บาท)

     2561 
   (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์

 งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

     2565    
(บาท)

เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ที่

36 โครงการขุดอา่งเกบ็น้ าโป่งค่าง 
หมูท่ี่  1

เพื่อใช้กกัเกบ็น้ าไว้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

คิดเป็นพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 
4,800  ตรม. ลึกเฉล่ีย  3.00 ม. 
เร่ิมต้น E 604968
ส้ินสุด N 2168881

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 อา่งเกบ็น้ า
โป่งกา่ง  1 แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้งและการเกษตร

กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 1
 ขึ้นถึงพื้นที่ป่าชุมชน(แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) หมูท่ี่ 8

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป
มาของนักท่องเที่ยว

  ขนาดกว้าง  4.00 ม.  ยาว  
1,800.00 ม. หนา  0.15 ซม.

  -    -       5,000,000      5,000,000      5,000,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว  ได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย ในการสัญจร

กองช่าง

38 โครงการขุดลอกอา่งห้วยลึก บ้าน
กอ๊ หมูท่ี่ 3

เพื่อใช้กกัเกบ็น้ าไว้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

ขนาดปากกว้าง 40.00 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 160.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
4.00 ม. หรือมีประมารณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 22,185.00 ลบ.ม.

  -    -       1,400,000      1,400,000      1,400,000 อา่งเกบ็น้ าห้วย
ลึก 1 แห่ง

สามารถกกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้งและการเกษตร

กองช่าง

39 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ รพ.สต.เชียงเค่ียน

เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการประชาชน ปริมาณงานขนาดกว้าง  12.00 ม.
  ยาว  24.00 ม.  สูง  3.50 ม.

  -    -    -      1,500,000      1,500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

 1 หลัง

มีอาคารอเนกประสงค์
ส าหรับบริการประชาน

กองช่าง

รวม 39   โครงการ  -  -   -    6,525,000  180,022,000  180,522,000  180,522,000  -  -  -
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1 โครงการสูบน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูท่ี่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีพลังงาน
แสงอาทิตย์ไว้ใช้ทดแทนไฟฟ้า

วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 
นิ ว ยาว  2,000.00 ม.

  -   -      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 

ม. 4  มี
พลังงาน

ทดแทนใช้

ประชาชนสามารถน้า
พลังงานทดแทนใช้ใน
ครัวเรือนและการเกษตร

กองช่าง

2 โครงการสูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
 หมูท่ี่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การเกษตร

วางท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  8 นิ ว ระยะทาง
ยาว 5,000.00 ม.

  -   -      5,000,000      5,000,000      5,000,000 สูบน ้าพลังงาน
ฟ้า  1  หมู่

ประชาชนมีน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง
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5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

     2562   
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

     2565    
(บาท)

วัตถุประสงค์
     2563    

(บาท)

ที่
     2561   

 (บาท)

 งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
               เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

     2564    
(บาท)



     2562   
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
     2565    

(บาท)

วัตถุประสงค์
     2563    

(บาท)

ที่
     2561   

 (บาท)

 งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
               เป้าหมาย           

   (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด(KPI)

     2564    
(บาท)

3 โครงการสูบน ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูท่ี่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีพลังงาน
แสงอาทิตย์ไว้ใช้ทดแทนไฟฟ้า

วางท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 
นิ ว ยาว  2,500.00 ม.

  -   -      2,000,000      2,000,000      2,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน 
ม.9 มีพลังงาน

ทดแทนใช้

ประชาชนสามารถน้า
พลังงานทดแทนใช้ใน
ครัวเรือนและการเกษตร

กองช่าง

4 โครงการติดตั งแผงโซล่าเซลเพื่อ
การเกษตร หมูท่ี่ 9

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
การเกษตร

แผงโซล่าเซลส์ BTD  32.5 W 
จ้านวน  40 แผง

 -  -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

มีพลังงาน
ทดแทนใช้

มีพลังงานทดแทนใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

รวม 4  โครงการ  -  - 11,000,000  11,000,000  11,000,000   -  -  -
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

1 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
คุณลักษณะพืน้ฐาน                                                 
1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้               
2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกว่า 4.80 MHz            
3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
 4. สามารถใช้กับบตัรอเนกประสงค์ (Smart Card)ทีใ่ช้
แรงดันไฟฟา้ขนาด  5 Volts, 3 Volts และ1.8 Voltsได้เปน็
อย่างนอ้ย

  -   -           1,000            1,000            1,000 ส านกัปลัด

2 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทัว่ไป  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของ
ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ฉบบัเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันที ่26  ตุลาคม 2561 ข้อ 2  กระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

  -       96,000          64,000           64,000          32,000 ส านกัปลัด
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

อุปกรณ์บนัทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ 8 ช่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานของระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ฉบบั
เดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที ่26  ตุลาคม 2561 ข้อ 9
 กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

  -       22,000   -   -    - ส านกัปลัด

4 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 
8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานของ
ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ ฉบบัเดือนตุลาคม 2561 
ประกาศ ณ วันที ่26  ตุลาคม 2561  ข้อ 12 กระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกิจและสังคม

  -         8,600   -    -    - ส านกัปลัด

5 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 21.5 นิว้ ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562  ข้อ 60

  -         4,000   -   -   - ส านกัปลัด

6 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1 kVA  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือนมีนาคม 
2562 ประกาศ ณ วันที ่15 มีนาคม 2562  ข้อ 62

  -         5,800   -   -    - ส านกัปลัด
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถส่วนกลาง  รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิล้แค็บ     
(1) เปน็กระบะส าเร็จรูป  (2) หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิล้แค็บ
 4 ประตู  (3) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ  (4) ราคารวม
ภาษีสรรพสามิต

  -   -         868,000         868,000        868,000 ส านกัปลัด

8 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เคร่ืองยนต์ปัม้น้ า พร้อมถังพน่น้ ายาขนาด 1,000 ซีซี        
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย                                         
1.เคร่ืองยนต์ ขนาด 5.5 แรงม้า                                   
2.ปัม้ส์พน่น้ า                                                         
3.แทน่เหล็กหนาเปน็แทน่วางเคร่ืองยนต์และปัม้ส์              
4.สายยางส่งน้ า 200 เมตร หนาแบบ 4 ชั้น พร้อมด้ามจับสาย
ยาง

  -   -          24,000           24,000          24,000

9 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ทอ่ดูดน้ าตัวหนอน ขนาด 4 นิว้ ยาว 6 เมตร สีขาว มีขดลวด
ภายใน และข้อต่อทอ่ดูด 4 นิว้ ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ตัวผู้ 
ตัวเมีย ฟกุวาล์ว ขนาด 4 นิว้ วัสดุทองเหลืองมีล้ินกันน้ าไหล
กลับ ข้อโค้ง เกลียวใน 4 นิว้ เกลียวนอก 4 นิว้ วัสดุ
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

  -       27,000   -   -    - ส านกัปลัด
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

ข้อแยก 3 ทาง ชนดิมีวาล์วปดิ-เปดิ ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิว้ 
(วัสดุทองเหลืองพน่สีแดง)

  -   -           9,000            9,000            9,000

11 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้
และวิทยุ

วิทยุส่ือสารสังเคราะหค์วามถีป่ระเภท 2 ความถี ่136-174 
MHz. เคร่ืองวิทยุรับ-ส่ง 25 วัตต์ ไมค์สายพร้อมข้อต่อ สายไฟ
 แดง-ด า (DC.) ขายึดและนอ๊ต  คู่มือการใช้งาน  สายอากาศ 
(150-160)  สายน าสัญญาณ พร้อมข้อต่อ  เม้าทยึ์ด
สายอากาศ/น าสัญญาณรวมติดต้ัง  รหสั/รุ่น  ICOM-F 5023  
25  วัตต์

  -   -          24,000           24,000          24,000

12 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

เคร่ืองเปา่ลมแบบสะพาย  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 8,250 บาท 
 -เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ                                       
 -ปริมาตรกระบอกสูบ 51.7 ซีซี.                                   
 -ก าลัง  2 แรงม้า                                                     
  -ความเร็วรอบ 6500 รอบ                                         
  -ปริมาตรลม 14.4 ลบ.ม./นาท ี                                   
  -น าหนกัสุทธิ 8.3 กิโลกรัม

  -   -          16,500           16,500   - ส านกัปลัด
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 การรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ปา้ยสัญญาณไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ ชนดิโปร่ง มีไฟ 2 ระบบ
 มีคุณสมบติั ดังนี ้                                                    
 1.ความสูง 156 ซม.x กว้าง 100 ซม.                              
 2.ไฟหมุนขนาด 4.8 นิว้ 10 วัตต์                                 
3.ไฟนอีอนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด                     4.
โครงเหล็กพน่สีอคิลิค ขาวตัดแดง                              5.
แผ่นปา้ยหยุดตรวจขนาด 47 ซม. X45 ซม. ติด   สัญลักษณ์
หยุดตรวจด้วยสต๊ิกเกอร์สะทอ้นแสง 3 M           6.แผ่นเหล็ก
ใส่ชื่อหนว่ยงานขนาด 73 ซม.x 15 ซม.              7.สายไฟ
ยาว 10 เมตร ล้อขนาด 8 นิว้ 4 ล้อ                      8.
สามารถใช้ไฟบา้น 220 V  และไฟแบตเตอร่ี 12 V

  -   -          17,500           17,500          17,500

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเจาะคอนกรีต(คอร่ิง) ชนดิเคร่ืองยนต์พร้อมกระบอก
เจาะ  ขนาดกว้าง  62.00 ซม.  ยาว  135.00 ซม. สูง  117.
ซม. ความสามารถในการเจาะลึกไม่นอ้ยกว่า 20.00 ซม. 
ประเภทเคร่ืองยนต์ :  เคร่ืองยนต์เบนซิน  เพลาคว่ า  ก าลัง
เคร่ืองยนต์  5.5 แรงม้า

  -   -          70,000           70,000          70,000 กองช่าง

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ไม้สต๊าฟอลูมีเนยีมแบบชัก 4 เมตร กว้างไม่นอ้ยกว่า  5 ซม. 
หนาไม่นอ้ยกว่า  2.50 ซม. จ านวน  1  อัน

  -   - 2,000           -  - กองช่าง
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เทปวัดระยะทางสายเหล็กเคลือบไนล่อน ความยาว 50 เมตร 
กว้าง  10  มิลลิเมตร  จ านวน 1 อัน

  -   - 3,500           -  - กองช่าง

17 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหนา้ขุดหลัง  ชนดิขับเคล่ือน 4 ล้อ ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 
คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่1.5 (1.5.2)

  -    -  3,300,000     3,300,000     3,300,000     กองช่าง

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถโดยสาร(พดัลม)อเนกประสงค์ ขนาดทีน่ัง่ไม่นอ้ยกว่า 30 ที่
นัง่ 1.เปน็รถยนต์โดยสาร(พดัลม)อเนกประสงค์ ขนาดทีน่ัง่ไม่
นอ้ยกว่า 30 ทีน่ัง่                                                    
2.เปน็รถยนต์ใหม่ของแทไ้ม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.2315-2551                                     
  3.เปน็รถยนต์โดยสารทีไ่ด้รับรองตามมาตรฐานกรมขนส่ง
ทางบก(ตามพรบ.กรมขนส่งทางบก พ.ศ.2522)                   
  4.ความยาวของตัวรถไม่นอ้ยกว่า  9,000 มม.                   
   5.ความสูงทัง้หมดไม่เกิน  3,200 มม.                           
 6.ความกว้างทัง้หมดไม่นอ้ยกว่า  2,300 มม.                    
7.ระยะช่วงล้อหนา้ถึงล้อหลังไม่เกิน  4,990 ม.                 8.
เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวัด 4 สูบ เรียงต้ังแนวตรง           9.มี
แรงม้าไม่นอ้ยกว่า 175 แรงม้า ทีร่อบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,500
 รอบ/นาที

  -   -      3,000,000      3,000,000      3,000,000 กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเตาเผาขยะ  จ านวน  2  เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ  500,000 บาท  คุณลักษณะเตาเผาขยะชุมชน      
1. ขนาดของเตากว้างไม่นอ้ยกว่า 1,250 x ยาวไม่นอ้ยกว่า      
 1,360 x สูงไม่นอ้ยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ปล่องสูงไม่นอ้ยกว่า
 4,500 มิลลิเมตร
    1.1 ช่องปอ้นขยะมีประตูเล่ือนปดิ-เปดิ
    1.2 ช่องเก็บเศษวัสดุทีต่กค้างในเจาพร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ
    1.3 ช่องลมและตักขีเ้ถ้า                                          
    1.4 ช่องลมส าหรับช่วยเผาไหม้ภายในตัวเตา เพือ่ปรับ
ปริมาณลม
    1.5 ช่องไฟในเตา ด้านหลังทีม่ีฝาปดิ-เปดิ                      
    1.6 ประตูด้านหลังของหอ้งเผา เขม่าควัน แก๊สมีช่อง
ส าหรับ เอาขีเ้ถ้าละเอียดออกพร้อมประตูปดิ-เปดิ               
 2.วัสดุทีใ่ช้ท าเตาเผาประกอบด้วย                                 
  2.1 อิฐทนไฟ (มีหนงัสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือเทยีบเทา่ หรือทีดี่กว่ามาแสดง)               
   2.2 อิฐฉนวน (มีหนงัสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือเทยีบเทา่ หรือทีดี่กว่ามาแสดง)               
     2.3 ปนูทนไฟ (มีหนงัสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือเทยีบเทา่ หรือทีดี่กว่ามาแสดง)               
    

  -   -      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ส านกัปลัด
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.4 เหล็กโครงสร้างหนาไม่นอ้ยกว่า 5 มิลลิเมตร              
2.5 เหล็กแผ่น หนาไม่นอ้ยกว่า 3 มิลลิเมตร                     
3. ปล่องควัน ประกอบด้วย                                          
 3.1 ปล่องระบายควัน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร                
 3.2 เปน็ปล่องทรงกลม ท าด้วยเหล็กม้วน หนาไม่นอ้ยกว่า 3 
มิลลิเมตร                                                            
3.3 ปล่องควันทอ่นล่างขนาดภายนอกไม่นอ้ยกว่า 390x1,200
 มิลลิเมตร และภายในปล่องหล่อด้วยปนูทนไฟ หนาไม่นอ้ย
กว่า 50 มิลลิเมตร                                                     
 3.4 ปล่องควันทอ่นบน ขนาดภายนอกไม่นอ้ยกว่า 
290x3,600 มิลลิเมตร                                                
            4. เปน็เตาเผาแบบต่อเนือ่งทีส่ามารถเผาขยะมูล
ฝอยแหง้ และเปยีกทีม่ีความชื้นไม่เกิน 25-30 %                 
                5. การเผาไหม้ไม่ใช้น้ ามัน แก๊ส สารระเหยใดๆ 
รวมทัง้ไฟฟา้ เคร่ืองจักรกล และเคร่ืองอัดอากาศไปช่วยในการ
ไหม้ นอกจากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ                
              6. ภายในเตามีหอ้งเผาไหม้ขยะ และหอ้งเผาเขม่า
ควัน แก๊ส พร้อมดัก เก็บฝุ่นอยู่ในตัวเดียวกัน
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 7. เร่ิมจุดเตาด้วยขยะแหง้ทีติ่ดไฟ เพิม่อุณภูมิจากปกติไปถึง 
300-500 C ได้ภายใน 20-30 นาท ีก่อนน าขยะทีคั่ดเตรียมไว้
เผา ทยอยใส่เข้าช่องเผาขยะอย่างต่อเนือ่ง โดยไม่ต้องท าการ
อุ่นเตา                                                                 
8. อุณหภูมิในเตาเผาในสภาวะการเผาปกติต้องได้ 500-900 C
  9.ไม่มีอุปกรณ์เพิม่เสริม เพือ่การก าจัดเขม่าควัน แก๊ส ก่อ
ปล่อยออกจากปล่องควัน                                        
10.บริการตรวจเช็คสภาพการใช้งานหลังการขายทกุ 6 เดือน 
เปน็เวลา 5 ป ี                                                       
11.รับประกันความช ารุดบกพร่อง เปน็ระยเวลา 2 ปี

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควัน มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้   
   1) ปริมาณการฉีดพน่น้ ายาไม่นอ้ย 40 ลิตรต่อชั่วโมง         
    2)  ถังบรรจุน้ ายาไม่นอ้ยกว่า 6 ลิตร                           
   3)  ก าลังเคร่ืองยนต์ไม่นอ้ยกว่า 25 แรงม้า                   
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านกังบประมาณ ธันวาคม 
2561 ล าดับที ่2.4

  -   -          59,000         118,000        118,000 งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เครือ่งมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens ( เคร่ืองละ 33,700) (ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะ
พืน้ฐานตามล าดับที ่5.3.2)

-            -           -              33,700          33,700         งานบริการ
สาธารณสุข

22 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (เคร่ืองละ 9,500 บาท)  (ตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 
2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่6.5.1)

-            -           -              9,500           9,500           งานบริการ
สาธารณสุข

23 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์งานบา้น
งานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบกิฟตุ                                       
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม
 2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่6.1.2)

-            -           -              9,400           9,400           งานบริการ
สาธารณสุข

24 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์งานบา้น
งานครัว

เครือ่งซักผ้า แบบธรรมดา  ขนาด 15 กิโลกรัม             
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม
 2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่6.10.1)

-            -           -              18,000          18,000         งานบริการ
สาธารณสุข

25 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบบรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  (ตามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพืน้ฐาน
ตามล าดับที ่8.3.1)

 -  -  - 950,000        950,000        งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

26 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  หรือ าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า
 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบล้แค็บ  (ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 
คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่8.2.3)

-            -           -              1,025,000      -              งานบริการ
สาธารณสุข

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถพยาบาล (รถตู้)  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
 หรือ าลังเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 
คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่8.6)

-            -           -              2,000,000      2,000,000     งานบริการ
สาธารณสุข

28 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์ส านกังาน เครือ่งท าลายเอกสาร  แบบตัดตรง ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น 
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม
 2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่10.4.1)

-            -           -              28,000          28,000         งานบริการ
สาธารณสุข

29 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์ส านกังาน เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 
ขนาด 18,000 บทียูี (เคร่ืองละ 28,600 บาท) (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 
คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่8.6)

-            -           -              57,200          57,200         งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์ส านกังาน เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บทียูี (เคร่ืองละ 32,400 บาท)  (ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2561 
คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่8.6)

-            -           -              64,800          64,800         งานบริการ
สาธารณสุข

31 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เก้าอ้ีส านักงาน (ตัวละ 2,150 บาท)                            
  1. ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า 50 ซม. ลึกไม่นอ้ยกว่า 68 ซม. 
และสูงไม่นอ้ยกว่า 100 ซม.                                         
    2. โครงสร้างท าจากไม้ขึน้รูป  บฟุองน้ าไม่นอ้ยกว่า 3 นิว้   
    3. พนกัพงิหุม้ด้วยตาข่าย                                         
 4. ขาเก้าอี้เปน็เหล็ก 5 แฉก ชุปโคเมียมสามารถปรับขึน้ ลง 
โยกเอนได้

-            -           -              10,750          10,750         งานบริการ
สาธารณสุข

32 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

เคร่ืองกระตุกหวัใจด้วยไฟฟา้ แบบอัตโนมัติ AED (AED PLUS)
  ขนาด 12x15x17 ซม. จ านวน  12  ชุด ราคาชุดละ  75,000
 บาท

 -  - 900,000       900,000        900,000        งานบริการ
สาธารณสุข

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

หุน่ CPR ผู้ใหญ่ แบบคร่ึงตัวมีไฟแสดงผล จ านวน 4 ตัวๆละ  
10,000 บาท

 -  - 40,000         40,000          40,000         งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

34 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์ส านกังาน ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก  (ตู้ละ 4,500 บาท)           
  - จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 4 ฟตุ)                                           
 - โครงตู้ท าจากเหล็ก ความหนาไม่ต่ ากว่า 0.6 มม. พน่สี 
เคลือบสารปอ้งกันสนมิ                                              
 - แผ่นกระจกหนา ไม่นอ้ยกว่า 3 มม.                             
 - บานเล่ือนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนยีมแบบฝัง พร้อม
กุญแจล็อก                                                             
 - แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น                                 
 - ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : ไม่นอ้ยกว่า 118.5 x 40.7 
x 88 ซม.

-            -           -              18,000          18,000         งานบริการ
สาธารณสุข

35 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน  (ตัวละ 4,700 บาท)                                
   - โครงการสร้างท าจากเหล็ก   ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง)  ไม่
นอ้ยกว่า 120 * 66 * 75 เซนติเมตร  พร้อมตู้ใส่เอกวาร ไม่
นอ้ยกว่า 3 ล้ินชัก

-            -           -              4,700           4,700           งานบริการ
สาธารณสุข

36 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์ส านกังาน พดัลม  ชนดิติดผนงั 3 ใบพดั  ไม่นอ้ยกว่า 16 นิว้ (ตัวละ 990
 บาท)

-            -           -              9,900           9,900           งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

37 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน                       
  (เคร่ืองละ 17,000 บาท ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 
2562 ข้อที ่7 )

-            -           -              34,000          34,000         งานบริการ
สาธารณสุข

38 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับงานประมวลผล 
(เคร่ืองละ 23,000 บาท ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 
2562 ข้อที ่11 )

-            -           -              46,000          23,000         งานบริการ
สาธารณสุข

39 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล           
  (เคร่ืองละ 22,000 บาท ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 
2562 ข้อที ่13 )

-            -           -              22,000          22,000         งานบริการ
สาธารณสุข

40 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์   (เคร่ือง
ละ 4,300 บาท ) (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 2562 ข้อที ่
42 )

-            -           -              4,300           4,300           งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

41 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เครือ่งพิมพ์เลเชอร์ หรือ LED ขาวด า (18หน้า/นาที)  
(เคร่ืองละ 2,600 บาท) (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน มีนาคม 
2562 ข้อที ่44 )

-            -           -              2,600           2,600           งานบริการ
สาธารณสุข

42 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

กล้องโทรทศันว์งจรปดิชนดิเครือข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทัว่ไป
 (ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืน้ฐานของระบบ
กล้องโทรทศันว์งจรปดิ ฉบบัเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ 
26 ตุลาคม 2561 กระทรวงดิจิดอลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
ข้อที ่2 )

-            -           -              32,000          -              งานบริการ
สาธารณสุข

43 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครือ่งวัดความดันโลหิต แบบต้ังพ้ืน  (เครือ่งละ 7,700 
บาท)  (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ 
ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่3.13.1)

-            -           -              7,700           7,700           งานบริการ
สาธารณสุข

44 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเข็นท าแผล   (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกั
งบประมาณ ธันวาคม 2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่
3.6)

-            -           -              13,500          13,500         งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

45 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ยูนิตท าฟัน  จ านวน 1 เครือ่ง                                
(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม
 2561 คุณลักษณะพืน้ฐานตามล าดับที ่3.14)

-            -           -              640,000        640,000        งานบริการ
สาธารณสุข

46 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

กระดานรองบอร์ด CPR (ช่วยฟ้ืนคืนชีพ) จ านวน 2  อัน     
 1. ใช้ส าหรับรองแผ่นอกด้านหลังคนไข้ ในกรณีทีต้่องท าการ
ปัม๊หวัใจช่วยชีวิตคนไข้ฉุกเฉิน
2. ใช้งานง่าย มีช่องส าหรับมือจับ 2 ด้าน ขนาด 3 x 14 
เซนติเมตร และด้านบนมีรูส าหรับใช้แขวน
3.ผลิตจากพลาสติก ทีม่ีความแข็งแรงสูง ไม่แตกหกั
น้ าหนกัเบา แข็งแรง ทนทาน
4.มีช่องขนาดพอเหมาะส าหรับมือลอด
5.ด้านล่างบดุ้วยวัสดุกันกระแทกเกาะกับพืน้ผิวด้านล่าง ท าให้
แผ่นไม่ขยับ

 -  -  - 6,000         6,000        งานบริการ
สาธารณสุข

47 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ที่ซิลหนีบถุง ของน่ึงฆ่าเช้ือ   จ านวน 1 เครือง                
 1. ใช้ส าหรับเคร่ืองซีลคุณภาพสูง , ส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองมือ
แพทย์
2.มีเสียงเตือนเมื่อเคร่ืองท างานเสร็จ
3.มีมาตราฐานความปลอดภัย ใช้งานง่าย

 -  -  -          3,000         3,000 งานบริการ
สาธารณสุข
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
     2561   
    (บาท)

     2562   
 (บาท)

     2563    
(บาท)

     2564    
(บาท)

     2565    
(บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

48 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครือ่งน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ด้วยไอน้ าระบบอัตโนมติัขนาดไม่
นอ้ยกว่า 40 ลิตร (ตามบญัชีครุภัณฑ์กองบริหารการ
สาธารณสุข 24 กย.61 ID : 263 รหสั S-04)

 -  -  - 95,000       95,000       งานบริการ
สาธารณสุข

49 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก จ านวน 2 ชุด         (ตามบญัชี
รายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข   ณ วันที ่24 
กันยายน 2561 ID : 499 รหสั OL-01)

 -  -  - 20,000       20,000       งานบริการ
สาธารณสุข

50 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครือ่งขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic             (ตาม
บญัชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข  ณ วันที ่24
 ก.ย. 2561 ID  375 รหสั : DE-3)

 -  -  - 25,000       25,000       งานบริการ
สาธารณสุข

51 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครือ่งฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง              (ตาม
บญัชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการสาธารณสุข  ณ วันที ่24
 ก.ย. 2561 ID  378 รหสั : DE-6)

 -  -  - 25,000       25,000       งานบริการ
สาธารณสุข

52 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครือ่งหมนุเหวี่ยงเพ่ือตรวจปริมาตรเมด็เลือดแดงอัดแน่น 
(Hematocrit centrifuge) ส าหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพ
ชุมชน (ตามเกณฑ์ บญัชีรายการครุภัณฑ์ กองบริหารการ
สาธารณสุข  ณ วันที ่24 ก.ย. 2561 ID  88 รหสั : M-06

 -  -  - 70,000       70,000       งานบริการ
สาธารณสุข

163,400    9,398,500    14,737,050   13,666,737  
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ประกาศเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 
เรื่อง    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

********************************* 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม  (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงว ันที ่ 19  ตุลาคม  2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ทุก
ประการ  

               เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผน
ความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

 

         จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   14  มิถุนายน    พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นายอินโพธิ์    หน่อแหวน) 
                     นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเค่ียน 

 
 
 
 
 
 
 
 


