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ค าน า 
 

  กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา  เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต 
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนี้ โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา  ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน  ได้แก่  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง  2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  3. การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข   4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสมบูรณ์และยั่งยืน    6. 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร    เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่   อย่างไร  แล้วจัดท ารายงานผลเสนอผู้บริหาร  เพ่ือใช้เป็น
แนวในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนในปีต่อไป 
  การจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยนฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนท าให้การ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน     ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจ
บริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 
 
 
                                                                            งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ส านักปลัดเทศบาล 
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ประกาศเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมิน ผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน ดังนี้ 
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
                      “มุ่งม่ัน สร้างสรรค์เพ่ือปวงประชา แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และยกระดับการให้บริการ  
    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค/แหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานเพียงพอและครอบคลุม  
    3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการส าหรับ เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
    5.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติด  
    6. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
    7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการด าเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    8. คุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยในชุมชน และพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
          1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
          2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
          3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
          4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
          5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
     การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

ง. การวางแผน 
                เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
                 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 
   

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน 
งบ 

ประมา
ณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่ง 

370 0.00 370 23,490,500 370 302,979,500 397 336,798,900 373 320,718,400 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

41 0.00 41 0.00 41 769,500 41 837,000 41 866,000 

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

38 0.00 38 336,700 38 6,312,400 38 6,280,700 38 6,451,700 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

7 0.00 47 600,000 47 12,398,600 7 12,40,800 47 12,405,800 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

20 0.00 20 0.00 20 475,000 20 475,000 20 700,000 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร 

18 0.00 18 0.00 18 3,183,000 18 3,55,000 18 3,559,000 

รวม 534 0.00 534 24,427,200 534 326,118,000 561 360,351,400 537 344,700,900 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
        ผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน       
เทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 69 โครงการ งบประมาณ 14,749,776 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 12 1,704,547.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 10 55,600.00 

การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 10 2,06,342.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 24 10,350,293.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

3 26,000.00 

การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร 10 550,994.50 

รวม 69 14,749,776.50 
 

  
 

              รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน มีดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ  

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนโครงการ
เสรมิสร้างคุณคา่ ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอาย ุ

600.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
เสรมิสร้างคุณคา่ ภูมิ
ปัญญาผู้สูงอาย ุ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเชียง
เคี่ยน 

2. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนโครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนยีเ่ป็ง
ต าบลเชียงเคี่ยน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีเดือนยีเ่ป็ง  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

3. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (งาน
ของดี ศรีเชียงเคี่ยน) 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าช้จ่ายตาม
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (งาน
ของดี ศรีเชียงเคี่ยน)  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

4. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนโครงการจัดงาน
ประเพณีสลากภตั
ต าบลเชียงเคี่ยน 

15,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีสลากภตั
ต าบลเชียงเคี่ยน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 



5. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 
อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้ด ารงสืบ
ต่อไป  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

6. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง
โครงการงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธ ี

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เทิง 

7. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอ าเภอ 

5,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสบืสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของอ าเภอและ
จังหวัด  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอเทิงและจังหวัด
เชียงราย 

8. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนตามโครงการจัด
งานประเพณีแห่เทียน
และถวายเทียน
พรรษาต าบลเชียง
เคี่ยน 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
และถวายเทียน
พรรษาต าบลเชียง
เคี่ยน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

9. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุ วัด
ไชยผาบ (พระมหา
เจดียไ์มตรีโลกธาตุ) 
หมู่ที่ 1 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสรงน้ า
พระธาตุ วัดไชยผาบ 
(พระมหาเจดียไ์มตรี
โลกธาตุ) หมู่ที่ 1  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

10. 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบลเชียง
เคี่ยนตามโครงการ
สรงน้ าพระธาตุ วัด
เชียงเคี่ยน (พระธาตุ
จอมแก้วมณี) หมู่ที่ 
10  

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสรงน้ า
พระธาตุ วัดเชียง
เคี่ยน (พระธาตจุอม
แก้วมณี) หมู่ที่ 10  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

11. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบหนองจิ้น
ซอย 1 เชื่อมซอย 2 
บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 

0.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาอย่างปลอดภัย  

ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 
40.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 160.00 ตรม. 
พิกัดเริ่มต้น 0600751, 
2167547(หน้าบ้านครูนพ) 
สิ้นสุด 0600712, 
2167557 (บริเวณท่อ
ระบายน้ าหนองจิ้น) 



12. 

 
 
 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

 
 
 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 เชื่อม 
ซอย 7 บ้านโป่งช้าง 
หมู่ที่ 6 

130,000.00 
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ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

 
 
เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา  

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

13. 

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านเชียงทองไทย หมู่
ที่ 10 

320,700.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม  

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

14. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างเท
ดาดคอนกรตีเสริม
เหล็กห้วยแม่ลอย 
บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ท่ี 
1 

184,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินและ
ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก  

ปริมาณงานเทดาด
คอนกรีต ขนาดกว้าง 2.00 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.07 ม.พิกัดเริม่ต้น 
N2168712 E604028 
พิกัดสิ้นสดุโครงการ 
N2168560 E603920 

15. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านสัน
ปูเลย หมู่ที่ 4  

265,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
เก็บวัสดุอุปกรณ์ของ
หมู่บ้าน  

ปริมาณงานอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 10.50 ม. ยาว 
14.80 ม. สูง 3.00 ม. 

16. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการวางท่อ
ประปาภเูขา ฝายแม่
ลอยถึงประปาหมู่บ้าน 
บ้านสารภี หมู่ที่ 5 

000 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
น้ าอุปโภคใน
ครัวเรือน  

ปริมาณงานวางท่อ pe 
ยาวไม่น้อยกว่า 3,668 ม. 
พิกัดเริ่มต้น E605135 
N2169304 พิกัดสิ้นสุด
โครงการ E602299 
N2170502 ตามรูปแบบ
รายการของ ทต.เชียง
เคี่ยน ก าหนด 

17. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 ไปหอประชุม
หมู่บ้าน บ้านภูเขา
แก้ว หมู่ที่ 8 

130,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมาของ
ประชาชน  

ปริมาณงานขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
ไม่น้อยกว่า 200 ตรม. 
ตามรูปแบบรายการของ 
ทต.เชียงเคี่ยนก าหนด 

 
18. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7  

 
267,900.00 

 
 
ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
เก็บวัสดุอุปกรณ์ของ
หมู่บ้าน  

ปริมาณงานอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่ง
ช้ัน ขนาดกว้าง 8.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. ตามรูปแบบ
รายการของ ทต.เชียง
เคี่ยนก าหนด 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

19. 

 
 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

 
 
โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเชียงทอง
ไทย บ้านเชียงทอง
ไทย หมู่ที่ 10 

 
 

0.00 
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ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

 
 
เพื่อใช้กักเก็บ
น้ าประปาไว้ใช้
อุปโภคในครัวเรือน  

 
 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 
5.40 ม. ยาว 5.60 ม. สูง 
2.00 ม. พิกัด E605230 
N2169357 

20. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอย 5 บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 9 

196,000.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อการสญัจรไป-มา
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  

ปริมาณงานขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.08 ม. หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 
ตรม. ตามรูปแบบรายการ
ของ ทต.เชียงเคี่ยนก าหนด 

21. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการลงดินลูกรัง
ถนนการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. บ้านสันทราย 
หมู่ที่ 9 

60,900.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อเป็นทางสัญจร
ของประชาชนและ
ขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร  

ปริมาณงาน 1.ท าการลง
ดินลูกรังถนนการเกษตร
หรือมีปรมิาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 501.00 ลบ.ม. 
2.ท าการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด ศก.0.40 
เมตร จ านวน 2 จุด 3. ท า
การขุดลอกล าเหมือง 
กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร 
หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 205.00 ลบ.ม. 

22. 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
คมนาคมขนส่ง 

อุดหนุนการไฟฟ้าตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ใหม่สันชุม หมู่ท่ี 12 

150,047.00 

ส านัก/กอง
ช่าง, ส านัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่ออุดหนุนให้การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
อ าเภอพาน ตาม
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและในการสัญจร
ไป-มา 

23. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการศึกษา 

421,380.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเคี่ยน  

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเคี่ยน 

24. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

โครงการอาหารเสรมิ
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล3ขวบใน
เขตพื้นี่ต าบลเชียง
เคี่ยน 

503,962.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กนักเรยีน
และเด็กเล็กอนุบาล
ในเขตพื้นท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน  

เด็กนักเรยีน/เด็กอนุบาล
และเด็กในเขตพื้นท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
25. 

 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

 
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สันชุมโครงการอาหาร
กลางวันเด็ก นักเรยีน
ระดับอนุบาล-ป.6 

 
298,000.00 

7 
ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
บ้านสันชุมในระดับ
อนุบาลถึง
ระดับประถมศึษา  

 
เด็กนักเรยีนโรงเรียนบ้าน
สันชุมระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา 

26. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ก๊อโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา 

192,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีนโรงเรียน
บ้านก๊อในระดับ
อนุบาลถึง
ระดับประถมศึษา  

เด็กนักกเรยีนดรงเรียน
บ้านก๊อ ระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา 

27. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เชียงเคี่ยน โครงการ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนระดับ
อนุบาล-ประถมศึกษา 

334,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กโรงเรียนบ้าน
เชียงเคี่ยนในระดับ
อนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษา  

เด็ฏนักเรียนโรงเรยีนบ้าน
เชียงเคี่ยนในระดับอนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษา 

28. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตร์
ตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิ
ราชนาร ี

36,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที ่ 

จ านวนสุนัข-แมวในเขต
พื้นที่ต าบลเชียงเคี่ยน 

29. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

โครงการตรวจเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า
ส าหรับบริโภค 

30,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คุณภาพน้ า
ส าหรับบริโภคใน
พื้นที่เป็นไปตา
มาตรฐาน  

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

30. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท  

หมู่ที่ 12  

31. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

5,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้และรู้จักการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 



32. 
การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5  

2,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้และรู้จักการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาจาก
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

33. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อ าเภอเทิง  

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อหยุดยั้งและลด
ระดับการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติด
ในพืน้ท่ีอ าเภอเทิง  

พื้นที่อ าเภอเทิง ท้ัง 10 
ต าบล 

34. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

อุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอ าเภอเทิง
โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อุดหนุนตามโครงการ
จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสตรสีากล  

กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง 

35. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

อุดหนุน
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอ าเภอเทิง
โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อุดหนุนตามโครงการ
จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ  

กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอเทิง 

36. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1,440.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรณรงค์
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

เจ้าหน้าท่ี อปพร.ต าบล
เชียงเคี่ยน 

37. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5,880.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรณรงค์
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ 

เจ้าหน้าท่ี อปพร.ต าบล
เชียงเคี่ยน 

38. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า 

10,350.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านกังาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า  

คณะกรมการไฟป่าประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลเชียง
เคี่ยน จ านวน 120 คน 

39. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใน
สถานศึกษา 

6,300.00 

 
ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
เพื่อให้นักเรียนใน
พื้นที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

 
นักเรียน ทั้ง 3 โรง และ
เจ้าหน้าท่ี จ านวน 70 คน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

40. 

 
 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
โครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน 

 
 

4,500.00 
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ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน  

 
 
อสม.,อปพร.,ชรบ.,
เจ้าหน้าที่ ทต. และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

41. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เด็กเล็ก นักเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลเชียงเคี่ยน 

42. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการส่งเสริม
จัดการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สามารถ
ลดปรมิาณขยะ คัด
แยกขยะน าขยะมาใช้
ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็น
ระบบ  

หมู่ที1่-12 

43. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการส่งเสริม
โรงเรียนปลอดขยะ 

5,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อสร้างจิตส านึก
ในการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน 2.เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธ ี3.เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการน าขยะ
กลับมาใหม ่ 

จัดกิจกรรมให้วามรู้และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน 

44. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรมสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
เชียงเคี่ยน 

623.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ฝึกอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเชียง
เคี่ยน  

สภาเด็ก เยาวชนและ
เจ้าหน้าท่ีต าบลเชียงเคีย่น 
จ านวน 110 คน 

45. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

2,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเทมศบาล/
นักเรียน/จิตอาสาและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

46. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ต าบลเชียง
เคี่ยน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในต าบล
เชียงเคี่ยน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

47. 

 
 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 
 

8,139,000
00 
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ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต าบลเชียง
เคี่ยน ที่มีอายุ
ครบ 60 ปีบริบรูณ์
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน ตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552   

 
 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเชียง
เคี่ยน  

48. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
1,687,200.

00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการเบีย้ความ
พิการใหแ้ก่คนพิการ
ในต าบลเชียงเคีย่น ที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด ที่ได้แสดง
ความจ านง โดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไว้กับเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน
แล้ว โดยคนพิการที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ย
ความพิการคน
ละ  800.- บาทต่อ
เดือน  

ผู้พิการในพื้นที่ต าบลเชียง
เคี่ยน 

49. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 318,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ต าบล
เชียงเคี่ยน ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการ
วินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจน 
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแลไม่
สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
ในอัตราคนละ 500 
บาทต่อเดือน  

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ต าบล
เชียงเคี่ยน 

       



 
 

50. 

 
 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
เงินส ารองจ่าย 

 
 

100,000.
0 
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ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
บรรเทาสาธารณภยั
ในเหตุการณ์ค่างๆที่
ไม่สามารถคาดการ
ล่วงหน้าได ้ 

 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

51. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
สถาบันครอบครัวใน
ต าบลเชียงเคี่ยน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของสถาบันครอบครัว
ในต าบลเชียงเคีย่น  

ครอบครัวในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

52. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้
พิการและผู้ดูแลผู้
พิการต าบลเชียงเคี่ยน 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพของผู้พิการ
และผูดู้แลผู้พิการ
ต าบลเชียงเคี่ยน  

ผู้พิการและผูดู้แลผู้พิการ
ในพื้นที่ต าบลเชียงเคี่ยน 

53. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุต าบลเชียง
เคี่ยน 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ
ต าบลเชียงเคี่ยน  

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต าบลเชียง
เคี่ยน 

54. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
อาชีพสตรีต าบลเชียง
เคี่ยน 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
สตรตี าบลเชียงเคี่ยน  

สตรีในพื้นที่ต าบลเชียง
เคี่ยน 

55. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

อุดหนุนทต.เวียงเทิง 
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานท่ี
กลางเพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ของ อปท.ระดับ
อ าเภอ อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของอปท.ระดับ
อ าเภอ 

ประชาชนในเขตอ าเภอ
เทิง 

56. 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ อป
พร. และอาสาสมัคร
ภัยพิบัติ ต าบลเชียง
เคี่ยน 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. 
และอาสาภัยพิบัติ 
ต าบลเชียงเคี่ยน  

สมาชิกอปพร. และ
อาสาสมัครภัยพิบัติต าบล
เชียงเคี่ยน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

57. 

 
 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

 
 
โครงการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ป่าชุมชน 

 
 

3,00.00 
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ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว  

 
 
ป่าชุมชนในพื้นที่ต าบล
เชียงเคี่ยน จ านวน 1 
ชุมชน 

58. 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

โครงการบวชป่าใน
พื้นที่ชุมชน 

3,00000 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้
ในเขตพื้นท่ีป่าชุมชน  

ป่าชุมชนในพื้นที่ต าบล
เชียงเคี่ยน จ านวน 1 
ชุมชน 

59. 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

20,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

60. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
การศึกษา วิจัย 
ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ระบบต่างๆ 

15,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าจ้างมรา
ปรึกษา วิจัย ของ
สถาบันองค์กรเอกชน 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

61. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน 

105,259.50 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

6
. 

การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคณุธรรมและ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 

1,735.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน 

63. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

64. 

 
 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

 
 
โครงการส ารวจข้อมลู
เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 
 

50,000.00 
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ส านัก/กอง
คลัง 

 
 
เพื่อปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
เป็นปัจจุบันถูกต้อง
และครบถ้วน  

 
 
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน 

65. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

17,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนในการ
จัดท าแผนชุมชน  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

66. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกจิกรรม 5 
ส 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการกจิกรรม 5 
ส  

บุคลากรในเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน 

67. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมให้ความรู้
ให้กับประชาชนใน
การมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น 

0.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมให้
ความรู้ให้กับ
ประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เชียงเคี่ยน 

68. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการบริหารงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต
ในองค์กร 

2,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการส่งเสริม
การป้องกันการทุจริต  

พนักงาน ผู้บรหิาร สท. 
ผู้น าและประชาชนในพ้ืนท่ี 

69. 
การพัฒนาด้าน
การบ้านเมืองการ
บริหาร 

โครงการจดัซื้อที่ดิน
เฉพาะแห่ง 

350,000.00 

ส านักปลดั 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจดัซื้อ
ที่ดินเฉพาะแห่ง 
จ านวน 1 แปลง เป็น
ที่ดินของสหกรณ์แปร
รูปการเกษตรเชียง
เคี่ยน จ ากัด โฉนด
ที่ดิน น.ส.4 จ.เลขท่ี 
35231 ระวาง 
4948//0066 เลขท่ี
ดิน 367 มีเนื้อที่
ประมาณ 1 ไร่ 14 
ตรว.  

ทต.เชียงเคี่ยน 
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       ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จ านวนเงิน 14,680,754 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 39 โครงการ จ านวนเงิน 12,528,646.- ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่ง 

9 1,687,046.38 5 656,046.38 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 50,432.7 5 50,432.77 

การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 8 1,775,793.22 8 1,775,793.22 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

13 9,864,285.00 13 9,864,285.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และยั่งยืน 

2 2,220.00 2 2,220.00 

การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร 7 529,868.50 6 179,868.50 

รวม 44 13,909,645.87 39 12,528,645.87 
 
 
     

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเคี่ยนตาม
โครงการจดังาน
ประเพณีสลากภตั
ต าบลเชียงเคี่ยน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

2.  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายตามโครงการ
สืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3.  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง
ตามโครงการจดังาน
พระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

       



 
 
 
4.
 

 
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

 
 
 
อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง
ตามโครงการงาน
ประเพณีของจังหวัด
และอ าเภอ 
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5,000.00 

 
 
 

432.77 

 
 
 

432.77 

 
 
 

4,567.23 

5.  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเคี่ยนตาม
โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียนและ
ถวายเทียนพรรษา
ต าบลเชียงเคี่ยน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

6.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 เชื่อม ซอย 7 
บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 

130,000.00 126,000.00 126,000.00 4,000.00 

7.  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้าน
เชียงทองไทย หมู่ที่ 10 

320,700.00 319,000.00 0.00 1,700.00 

8.  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างเท
ดาดคอนกรตีเสริม
เหล็กห้วยแม่ลอย บ้าน
เชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 

184,000.00 180,000.00 0.00 4,000.00 

9.  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านสัน
ปูเลย หมู่ที่ 4 

265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 

10
.  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 ไปหอประชุม
หมู่บ้าน บ้านภูเขาแก้ว 
หมู่ที่ 8 

130,000.00 129,000.00 129,000.00 1,000.00 

11
.  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านป่า
กุ๊ก หมู่ที่ 7 

267,900.00 267,000.00 0.00 900.00 

 
 
 
12
.  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 บ้านสันทราย 
หมู่ที่ 9 

196,000.00 191,000.00 191,000.00 5,000.00 

13
.  

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

โครงการลงดินลูกรัง
ถนนการเกษตรพร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.
บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

60,900.00 60,000.00 60,000.00 900.00 



14
.  

 
 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

 
 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพาน 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ใหม่สันชุม หมู่ท่ี 12 

150,047.00 150,046.38 150,046.38 0.62 

15
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

421,380.00 360,649.00 360,649.00 60,731.00 

16
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(ยกเลิก) 

503,962.00 413,514.22 413,514.22 90,447.78 

17
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

อุดหนนุโรงเรียนบ้าน
สันชุม (สหราษฎร์
บ ารุง) ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

298,000.00 288,020.00 288,020.00 9,980.00 

18
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ก๊อ ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

192,000.00 175,360.00 175,360.00 16,640.00 

19
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
เชียงเคี่ยน (คณา
ราษฎร์บ ารุง) ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 

334,000.00 330,800.00 330,800.00 3,200.00 

20
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ 
อัคราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

36,000.00 27,450.00 27,450.00 8,550.00 

21
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

โครงการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าส าหรับ
บริโภค 

30,000.00 14,400.00 14,400.00 15,600.00 

22
.  

การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000.00 165,600.00 165,600.00 74,400.00 

       



 
 
23
.  

 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอเทิง
ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดอ าเภอเทิง 
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5,000.00 

 
 

5,000.00 

 
 

5,000.00 

 
 

0.00 

24
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1,440.00 1,440.00 1,440.00 0.00 

25
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5,880.00 5,880.00 5,880.00 0.00 

26
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า 

10,350.00 10,350.00 10,350.00 0.00 

27
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจดัการขยะโดย
ชุมชน 

10,000.00 9,300.00 9,300.00 700.00 

28
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

2,000.00 350.00 350.00 1,650.00 

29
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,139,000.00 7,849,400.00 7,849,400.00 289,600.00 

30
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,687,200.00 1,608,800.00 1,608,800.00 78,400.00 

31
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 318,000.00 285,000.00 285,000.00 33,000.00 

32
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เงินส ารองจ่าย 100,000.00 53,385.00 53,385.00 46,615.00 

33
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้พิการ
และผูดู้แลผู้พิการ
ต าบลเชียงเคี่ยน 

15,000.00 13,980.00 13,980.00 1,020.00 

34
.  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
อาชีพสตรีต าบลเชียง
เคี่ยน 

15,000.00 11,400.00 11,400.00 3,600.00 

       



 
 
35
.  

 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
อุดหนุนเทศบาลต าบล
เวียงเทิงตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
สถานท่ีกลางเพื่อเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.
ระดับอ าเภอ อ าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย 
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10,000.00 

 
 

10,000.00 

 
 

10,000.00 

 
 

0.00 

36
.  

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ
ยั่งยืน 

โครงการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่ป่าชุมชน 

3,000.00 1,110.00 1,110.00 1,890.00 

37
.  

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ
ยั่งยืน 

โครงการบวชป่าใน
พื้นที่ป่าชุมชน 

3,000.00 1,110.00 1,110.00 1,890.00 

38
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ 

15,000.00 11,000.00 11,000.00 4,000.00 

39
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

โครงการจดัการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน 

105,259.50 105,259.50 105,259.50 0.00 

40
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคณุธรรมและ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 

1,735.00 1,735.00 1,735.00 0.00 

41
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

โครงการส ารวจข้อมลู
เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 45,100.00 45,100.00 4,900.00 

42
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

17,000.00 15,694.00 15,694.00 1,306.00 

43
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

โครงการบริหารงาน
เพื่อป้องกันการทุจริต
ในองค์กร 

2,000.00 1,080.00 1,080.00 920.00 

44
.  

การพัฒนาด้านการ
บ้านเมืองการบรหิาร 

โครงการจดัซื้อที่ดิน
เฉพาะแห่ง 

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เทิง จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

397 336,798,900.00 12 1,704,547.00 9 1,687,046.38 5 656,046.38 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

41 837,000.00 10 55,600.00 5 50,432.77 5 50,432.77 

3.การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

38 6,280,700.00 10 2,062,342.00 8 1,775,793.22 8 1,775,793.22 

4.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

47 12,400,800.00 24 
10,350,293.0

0 
13 9,864,285.00 13 9,864,285.00 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

20 475,000.00 3 26,000.00 2 2,220.00 2 2,220.00 

6.การพฒันาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

18 3,559,000.00 10 550,994.50 7 529,868.50 6 179,868.50 

รวม 561 360,351,400.00 69 14,749,776.50 44 13,909,645.87 39 12,528,645.87 
 

 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
             เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ (ตามภาคผนวก ก ) 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิง
ปริมาณ 
และคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan &  
 Norton (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System  
 (PPMS))  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 
 Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)  
 –(10) หรือ เป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  

3.  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
4.  วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)  
5.  ผลกระทบ (Impact)  
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 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1.  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไวรัสโคโรนา (covid-2019)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรค
มือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์
การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน     

  (4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (1)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้   ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ส าหรับเรื่อง
น้ าอุปโภคและบริโภคเป็นปัญหาส าคัญในระดับหนึ่งของต าบลเชียงเคี่ยน  ควรมีการแก้ไขหรือมีการขอรับสนับสนุน
จากหน่วยงานอ่ืน  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น 

  /(3)ผลจากการพัฒนา... 
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   (3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมี
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ หรือเรื่องน้ าอุปโภคและบริโภคของประชาชน  
ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ตามภาคผนวก ก รูปกิจกรรม) 
 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายบุญมี    ใจอ้าย นายกเทศมนตรี 053160308 0813872955 - 

นายสาคร  อินทร์ชน รองนายกเทศมนตรี 053160308 0918535461 - 

นายสนั่น เชื้อเมืองพาน รองนายกเทศมนตรี 053160308 0898543318 - 

นายมานพ  ใจกุล สมาชิกสภาเทศบาล 053160308 0930504749 - 

นายจ านง   บุญยอด สมาชิกสภาเทศบาล 053160308 - - 

นายวิธ ีไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล 053160308 - - 

นายประยุทธ   สารทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 053160308 - - 

ร.ต.จรูญ   ค าภีระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 053160308 - - 

พ.ต.ท.สุพัฒน์  บุญล า ผู้ทรงคุณวุฒิ 053160308 - - 

นายเกษม แลวงศ์นิล ผอ.โรงเรียนบ้านสันชุม 053160308 - - 

นายสมสด ฉายา ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน 053160308 - - 

ร.ต.ต.เสรี   หาญอุ่น หัวหน้าป้อมยามต ารวจ 053160308 - - 

นายณรงค์   ราชเปียง ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายสมเกียรติ  แก้วเปี้ย ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายสุวัจชัย ราชสาร ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายกิตติพงษ์ โยนิจ ปลัดเทศบาล 053160308 - - 

นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 053160308 - - 
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   2. คณะกรรมการติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอ่ินค า   ราชคม สมาชิกสภาเทศบาล 053160308 - - 

นายฤทธิ์     จินดาค า สมาชิกสภาเทศบาล 053160308 - - 

น.ส.สวุรรณภา  ดาราสุวัล สมาชิกสภาเทศบาล 053160308 - - 

นายสุนทร  วงศ์ชัย ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายสวัสดิ์   ชุมภวูงศ์ ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายสนธวัฒน์  อินทะนะ ผู้แทนภาคราชการ 053160308 - - 

นางธันยพัต  ปกครองบ้าน ผู้แทนภาคราชการ 053160308 - - 

นายวินัย     สายศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 053160308 - - 

นายกุศล    ต๊ะต้นยาง ผู้ทรงคุณวุฒิ 053160308 - - 

นางปทิตตา  พาระคุณ ผอ.กองการศึกษาฯ 053160308 - - 

นางสาวฐิตาภรณ์   ดูแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 053160308 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายกิตติพงษ์ โยนิจ ปลัดเทศบาล 053160308 - - 

นางปทิตตา  พาระคุณ ผอ.กองการศึกษาฯ 053160308 - - 

นางพรทนา สมฤทธิ์  ผอ.กองคลัง 053160308 - - 

นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ์ ผอ.กองช่าง 053160308 - - 

นายสุทธิพงษ์  พรมรินทร์ ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายสมพร   ราชคม ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นายมนัส   นรรัตน์ ผู้แทนประชาคม 053160308 - - 

นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 0453160308 - - 

นางศิริลักษณ์ ผาบไชย  ผช.นักวิเคราะห์ฯ 053160308 - - 
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                   ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ 
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
 
                                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                      
                                                   ประกาศ ณ วันที่    ตุลาคม  2564 
 
                                                 
 
                                                                                  นายบุญมี    ใจอ้าย 
                                                                           นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 
              
 
 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 -แบบ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 -รูปกิจกรรมที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนด 
ระยะเวลาในการรายงานปีละ  1 ครั้ง คือเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน.......... 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................…พฤศจิกายน...2564.................. 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 

1.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

397 336,798,900.00 12 1,704,547.00 9 1,687,046.38 5 656,046.38 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

41 837,000.00 10 55,600.00 5 50,432.77 5 50,432.77 

3.การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

38 6,280,700.00 10 2,062,342.00 8 1,775,793.22 8 1,775,793.22 

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

47 12,400,800.00 24 10,350,293.00 13 9,864,285.00 13 9,864,285.00 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน 

20 475,000.00 3 26,000.00 2 2,220.00 2 2,220.00 

6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร 

18 3,559,000.00 10 550,994.50 7 529,868.50 6 179,868.50 

รวม 561 360,351,400.00 69 14,749,776.50 44 13,909,645.87 39 12,528,645.87 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 70% 30% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 20% 60% 20% 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

15% 70% 15% 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

5% 65% 30% 

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 75% 25% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 85% 15% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

5% 75% 20% 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 80% 20% 
ภาพรวม 5.63% 72.50% 21.87% 

 

5.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.5 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.5 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.38 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.5 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 7.31 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสขุ 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.5 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 6.94 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.50 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.44 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.5 
5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.5 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.75 
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ผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2564 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  21 ตุลาคม 2563 

  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาดคลองสวยน้ าใส ถวายเป็น
พระราชกุศลและน้อมร าลึกเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 21
ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ล าห้วยแม่ลอย บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1  
 

                
 
 

จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-
12.00 น. ณ รพ.สต.เชียงเคี่ยน และชุมชน  
 

    
  

ประชุมสภาสมัยสามัญ 
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ประชุมสภาสมัยสามัญ     ที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
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             ร่วมต้อนรับคณะท างานก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 16 ณ จุดด าเนิน
โครงการขุดลอกครองส่งน้ าสารภี หมู่ที่ 5 ต าบลเชียงเคี่ยน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. 

  

     
 

กิจกรรมาท าความสะอาดหอประชุม หมู่ที่ 7 วันที่   ธันวาคม 2563 
 

                    
 

                                           
  

โครงการส่งเสริมบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ประจ าปี 2564 
งานบริการสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ได้ด าเนินโครงการ

ส่งเสริมบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ประจ าปี 2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เพ่ือส่งให้ชุมชนร่วมกันส่งเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอย ในระดับ ชุมชน ระดับครัวเรือน และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 
คน 
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โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร  
 งานบริการสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ต าบลเชียงเคียน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินโครงการ

อบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ในวันที่ 25 ถึง 26 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้
ผู้ประกอบการด้านอาหารมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยงกับการสุขาภิบาลอาหาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ในการ
บริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร การปฏิบัติงาน ประกอบอาหารได้ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐานสุขาภิบาล 
 

     
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ  
 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการต าบลเชียงเคี่ยน 
กิจกรรม:การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน  
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ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
 วันที่ 6,15 มกราคม 2564 กองช่างเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  

ณ บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 และสันชุม หมู่ที่ 12 
 

              
     

                                      
 

 
ลงพ้ืนที่ให้บริการซ่อมประปา 

วันที่ 15 มกราคม 2564 กองช่างเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมประปา ณ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4  
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ตรวจวัดงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 
วันที่ 15 มกราคม 2564 กองช่างและงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ลงพ้ืนที่ตรวจวัดงานปรับปรุง

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุต าบลเชียงเคี่ยน  
 

     
 

                                       
  

วันที่ 22 มกราคม 2564 งานพัฒนาชุมชนร่วมประชุมเก่ียวกับการขับเคลื่อนการลดความรุนแรงในครอบครัว
และสตรี ณ หอประชุม ม.10  
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รับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสภา
เทศบาล ณ เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
 

                      
 

                   
 

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจ าปีงบประมาณ 2564 
  ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันต าบลเชียงเคี่ยน 90 วันปลอดการเผา 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
ร่วมกับผู้น าชุมชนต าบลเชียงเคี่ยน 
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วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระท าผิด
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ วัดสันชุม  
 
  
      
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อใน ห้องเรียน ห้องน้ า และบริเวณ รอบๆ อาคารเรียนของ
ชั้นอนุบาล โรงเรียนสันชุม (สหราษฎร์บ ารุง) เมื่อวันที่ 5 กุมพันธ์ 2564 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลเชียงเคี่ยน เดินรณรงค์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. เพื่อเชิญชวนชาวต าบลเชียงเคี่ยน ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส  
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วันที่ 25 มีนาคม 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ได้จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ า
หน่วยงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ หอประชุม บ้านสันชุม หมู่ที่    2 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 
16.00 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้รวบรวมผลการนับคะแนน
และประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  
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ภายใต้การอ านวยการของ นายกิตติพงษ์  โยนิจ  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้
มอบหมายภารกิจให้งานสาธารณสุขฯ และงานกู้ชีพ ให้ด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายในส านักงานเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน การป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
น าโดย นายกิตติพงษ์ โยนิจ ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล
เชียงเคี่ยน ได้ร่วมด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายนอกเทศบาล
ต าบลเชียงเคี่ยน        

 

 

 

  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
ภายใต้การอ านวยการของ นายกิตติพงษ์ โยนิจ ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมาย
ภารกิจให้งานสาธารณสุขฯ และงานกู้ชีพ ให้ด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายในส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
การป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ 
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วันที่ 1  พฤษภาคม 2564 
เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง แนวทางในการป้องกันโรคโควิด-19 และ

สนับสนุนแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และวัด ในเขตพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลประชาชนในภาวะยากล าบาก และครัวเรือน
เปราะบางทางสังคม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ภายใต้การอ านวยการของ นายกิตติพงษ์ โยนิจ 
ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายภารกิจให้งานสาธารณสุขฯ และงานกู้ชีพ ให้
ด าเนินการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อภายในส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน การป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุน ทั้ง 12 หมู่บ้าน  
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ลงพ้ืนที่จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุน  
ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
 

                                            
 

                                                  
  

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน ร่วมกับจิตอาสา
พระราชทานและชมรมอามาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร เพื่อให้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง  
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วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริการและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม "ชาวอ าเภอเทิงร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัย 100% ใส่ใจตนเองและสังคม" ณ ลานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

  

       
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ร่วมกับส านักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โรงเรียน
ในต าบลเชียงเคี่ยน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินการปลูกป่า ตามโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปี 2564 เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปลูกจิตส านึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  
  

     
 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจ าปี 
2564 เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาล ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และเดินขบวนรณรงค์ เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยา
เสพติดแก่ประชาชนต าบลเชียงเคี่ยน 
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เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม ถวายเทียนพรรษาทุกวัดในต าบลเชียงเคี่ยน  

ณ วัดสันชุม ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซมระบบไฟ ม.  และ ม.7 เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2564 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม รพ.สต.เชียงเคี่ยน  ออกตรวจATK   
กลุ่มท่ีเดินทางเข้าไปยังพ้ืนที่ควบคุม (โรงงานรับซื้อล าไย บ้านป่าแดงงาม) ก่อนครบก าหนดกักตัว  ในวันที่  27 สิงหาคม 
2564 จ านวน 10 ราย ผลการตรวจเบื้องต้นเป็นลบ(ไม่พบผู้ป่วย) 
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 ภาคผนวก ข 
 

-ประกาศเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
-ค าสั่งคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
-ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


