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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชามาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณเงินอุดหนุนพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) ฉบับนี้จะได้
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลเชียงเคี่ยนให้ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
----------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน อยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเทิง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเทิง  ประมาณ  
28 กิโลเมตร มีเส้นทางหลวงสายหลักของต าบลเชียงเคี่ยน คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 (สายเทิง - เชียงราย) 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  ต าบลดอยลาน     อ าเภอเมือง 
 ทิศใต้      ติดต่อกับ   ต าบลป่าแงะ       อ าเภอป่าแดด 
 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ      ต าบลแม่ลอย      ต าบลศรีดอนไชย    

ต าบลงิ้ว            อ าเภอเทิง 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ต าบลป่าแงะ       อ าเภอป่าแดด 

ต าบลดอยลาน     อ าเภอเมือง 
โดยใช้เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1020 (สายเทิง-เชียงราย) ติดต่อ

ระหว่างต าบลเชียงเคี่ยนกับอ าเภอเทิง  และต าบลเชียงเคี่ยนกับจังหวัดเชียงราย  และเส้นทางถนนทางหลวงชนบท  
หมายเลข ชร  4002 บ้านสารภี-หนองสองห้อง เพ่ือเดินทางจากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนไปจังหวัดเชียงราย และถนน
สายบ้านป่ากุ๊ก-บ้านก๊อ เลขที่ ชร 5029 เพื่อเดินทางจากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนไปยังอ าเภอเทิง 

          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เป็นพื้นที่ราบสูงระหว่างหุบเขา ประมาณ 50%  ของพ้ืนที่ นอกจากนั้นเป็นที่ราบมีเนื้อที่โดยประมาณ 
76.3  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,688  ไร่       
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  แตกต่างกันไปตามต าแหน่งและความ  สูงต่ าของพ้ืนที่ 
และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ส่วนมากมีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 29-34 องศา 
เซลเซียส ในเดือนเมษายน ส่วนอุณหภูมิต่ าสุดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21-22 องศาเซลเซียสในเดือน ธันวาคม 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ดินลูกรัง  และดินเหนียว 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
           จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติมีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่ ห้วยค า,แม่น้ าพุง, อ่างเก็บน้ าต าบลเชียงเคี่ยน,ห้วย
มะหนอด,ร่องเคียน,ห้วยละโว,้คลองชลประทาน,หนองแหย่ง,หนองแซะ,หนองจ าอ้อใต้,ห้วยแม่ลอย 

จ านวนแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  
1. ฝาย  จ านวน  4 แห่ง 

   2. บ่อโยก จ านวน  4 แห่ง 
   3. บ่อบาดาล จ านวน  8 แห่ง 
   4. อ่างเก็บน้ า จ านวน  1 แห่ง 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
  มีลักษณะของไม้และป่าไม้เป็นป่าไม้เบญจพรรณ   
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  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

เขต
ที ่

 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

ผู้น าหมู่บ้าน 
 

ต าแหน่ง 
 

สมาชิกสภา 

1 1 บ้านเชียงเคี่ยน นางแสงเดือน  หมื่นศรีภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน นายอ่ินค า  อินชนะ 
นายสุมิต  กันทะวิชัย 
นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ 
นายมานพ  ใจกุล 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ 
นายโชติ  วัฒนา 

3 บ้านก๊อ นายสวัสดิ์  ชุมภูวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านป่ากุ๊ก นายสุทธิพงษ์  พรมรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านภูเขาแก้ว นายเสาร์แก้ว  สิริสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
10 บ้ าน เชี ย ง เคี่ ย น

เหนือ 
นายสมเกียรติ  แก้วเปี้ย ผู้ใหญ่บ้าน 

11 บ้านก๊อใต ้ นายสมพร  ราชคม ผู้ใหญ่บ้าน 
2 2 บ้านสันชุม นายสุนทร  วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้าน นายอาทิตย์  ปิจอุด 

น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล 
นายจ านงค์  บุญยอด 
นายสอาด  โปธิสาร 
นายบุญมี  สุวรรณะ 
นายฤทธิ์  จินดาค า 

4 บ้านสันปูเลย นายมานัส  นรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านสารภี นายพิพัฒน์  ผาบไชย ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโป่งช้าง นายสุวัจชัย  ราชสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านสันทราย นายณรงค์  ราชเปียง ก านันต าบลเชียงเคี่ยน 
12 บ้านใหม่สันชุม นายทองสุข  เมืองใจ ผู้ใหญ่บ้าน 

  
 3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

 แยกตามหมู่บ้านในพื้นที่ 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน
(หลังคา) 

จ านวนประชากร  
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 

จ านวนประชากร  
ส านักทะเบียนอ าเภอเทิง 

ข้อมูล
ประชา 
กรแฝง ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เชียงเค่ียน 140 103 118 221 127 141 268 - 
2 สันชุม 156 135 139 274 132 137 269 5 
3 ก๊อ 154 201 193 394 182 187 369 25 
4 สันปูเลย 190 196 212 408 217 217 434 - 
5 สารภ ี 222 243 280 523 259 296 555 - 
6 โป่งช้าง 104 100 98 198 113 99 212 - 
7 ป่ากุ๊ก 127 130 124 254 135 123 258 - 
8 ภูเขาแก้ว 172 219 222 441 210 212 422 19 
9 สันทราย 196 223 233 456 223 222 445 11 
10 เชียงเค่ียนเหนือ 157 191 176 367 191 179 370 - 
11 ก๊อใต้ 129 172 188 360 178 189 367 - 
12 ใหม่สันชุม 125 150 152 302 169 167 336 - 

รวมทั้งสิ้น 1,872 2,063 2,135 4,198 2,136 2,169 4,305 60 
ข้อมูลแยกเป็นพ้ืนท่ีตามส านักทะเบียนกรมการปกครอง อ.เทิง ณ  17  มกราคม 2563 และ  รพ.สต.เชียงเคี่ยน  5 กรกฎาคม 2564 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 แยกตามช่วงชั้นอายุ 

ช่วงอายุ   (ปี) ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม(คน) หมายเหตุ 

0  -  9  ป ี 187 165    352 - 

10  - 19 ปี 281 270 551 - 

20  - 29  ปี 362 395 757 - 

 30  -  39  ปี 359 331 690 - 

40  -  49  ปี 414 428 842 - 

50  -  59  ปี 498 492 981 - 

60  ปี  ขึ้นไป 490 543 1,033 - 

รวม 2,591 2,624 5,215 - 
 

ที่มา    งานประชากรแยกตามกลุ่มอายุ/เพศ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน   30 กันยายน  2564 
  

4. สภาพทางสังคม 
4.1  ทางการศึกษา 

          1.โรงเรียนการประถมศึกษา         จ านวน      3       แห่ง 
    -โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน         
    -โรงเรียนบ้านก๊อ                  

-โรงเรียนบ้านสันชุม          
2.โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3  จ านวน    1    แห่ง 

    -โรงเรียนบ้านสันชุม               
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเชียงเคี่ยน              จ านวน      1      แห่ง 

   4.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (บ้านสารภี หมู่  4)       จ านวน 1      แห่ง 
   5.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต าบลเชียงเคี่ยน (อินเตอร์เน็ตต าบล)  จ านวน   1    แห่ง 

4.2  ทางด้านศาสนา 
1.วัด     จ านวน  7 แห่ง 

    -วัดไชยผาบ หมู่ที่ 1 -วัดสารภ ี หมู่ที่ 5 
    -วัดสันชุม หมู่ที่ 2 -วัดโป่งสัก หมู่ที่ 6 
    -วัดต้นก๊อ หมู่ที่ 3 -วัดภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 

-วัดสันปูเลย หมู่ที่ 4 
   2.ส านักสงฆ์  จ านวน           1    แห่ง 
    -ส านักสงฆ์บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ  หมู่   10 
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4.3  ด้านสาธารณสุข 

           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน  จ านวน 1 แห่ง  จ านวน  บุคลากร  9  คน 
  5  อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด  ของปีงบประมาณ   2564 

ล าดับ สาเหตุการป่วย 
จ านวน
(ราย) 

 

หมายเหตุ 

1 โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ 840  
2 โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 831  
3 โรคการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลนัอื่นๆ 472   
4 โรคเบาหวาน 369  
5 โรคความผิดปกติอ่ืนๆของฟันและโครงสร้าง 237  

      ทีม่าของข้อมูล  รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 มิถุนายน  2564 
    

 5 อันดับแรกของโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา ของปีงบประมาณ   2561 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
จ านวน
(ราย) 

 

หมายเหตุ 

1 โรคอุจจาระร่วง   32  
2 อาหารเป็นพิษ  3  
3 โรคอีสุกอีใส   2  
4 โรคตาแดง -  
5 โรคมือ เท้า ปาก 5  

                 ที่มาของข้อมูล  รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 มิถุนายน  2564 
 

 สาเหตุการตาย   5  อันดับแรก ของปีงบประมาณ   2564 

ล าดับ โรคที่ต้องเฝ้าระวัง 
จ านวน
(ราย) 

 

หมายเหตุ 

1 วัยชรา 9  
2 มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 3  
3 การติดเชื้ออ่ืนในกระแสเลือด 2  
4 ไตวายเรื้อรัง 2  
5 เลือดออกในสมองไม่ระบุรายละเอียด 1  

        ที่มาของข้อมูล  รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเคี่ยน  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 มิถุนายน  2564 
  4.4 อาชญากรรม     
   - 
  4.5 ยาเสพติด      
   - 
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4.6 ด้านสังคมสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ติดเชื้อ,ผู้ประสบภัย) ปี 2564  ดังนี้ 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน
ผู้สูง 
อายุ 

จ านวน
คน

พิการ 

จ านวน
ผู้ 

ติดเชื้อ 

จ านวนผูป้ระสบภัย (คน) 

ภัยหนาว อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 
ภัยแล้ง
(ลิตร) 

1 บ้านเชียงเคี่ยน 76 10 4 - - - - 600,000 
2 บ้านสันชุม 82 17 4 - - - - - 
3 บ้านก๊อ  66 14 4 - - - - - 
4 บ้านสันปูเลย 140 12 5 - - - 4 - 
5 บ้านสารภ ี 149 21 3 - - - 5 - 
6 บ้านโปง่ชา้ง 63 8 1 - - - - 210,000 
7 บ้านป่ากุ๊ก 82 7 2 - - - - - 
8 บ้านภูเขาแก้ว 103 18 0 - - - - 600,000 
9 บ้านสันทราย 114 16 9 - - - 7 - 
10 บ้านเชียงเค่ียนเหนือ 90 19 2 - - - - 21,000 
11 บ้านก๊อใต ้ 81 11 5 - - - - - 
12 บ้านใหม่สนัชุม 75 12 9 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 1,121 165 48 - 30 - 16 1,431,000 
                   ที่มา  ข้อมูลส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ณ  วันที่  15  ตุลาคม   2564 
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    เส้นทางการคมนาคมไปตามทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข 1020 (สายเทิง -เชียงราย)  ติดต่อ
ระหว่างต าบลเชียงเคี่ยนกับอ าเภอเทิง  และต าบลเชียงเคี่ยนกับจังหวัดเชียงราย    และเส้นทางถนนทางหลวงชนบท  
หมายเลข   ชร  4002   บ้านสารภี-หนองสองห้อง   เพ่ือเดินทางจากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนไปจังหวัดเชียงราย     
และถนนสายบ้านป่ากุ๊ก-บ้านก๊อ  เลขท่ี  ชร 5029  เพื่อเดินทางจากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนไปยังอ าเภอเทิง 
  5.2 การไฟฟ้า  
    พ้ืนที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านทั้งจากส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอป่าแดด  และส านักงานการไฟฟ้าอ าเภอเทิง 
  5.3 การประปา 
    พ้ืนที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนมีประปาใช้ทุกหมู่บ้าน  ทั้งจากงบประมาณของเทศบาลต าบลเชียง
เคี่ยน,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,รพช.,และกรมอนามัย 
  5.4 โทรศัพท์  
    ประชากรส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือ  ซึ่งมีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  3  เครือข่ายข้ึนไป 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   หมายเลขไปรษณีย์สาขาปล้อง  57230   
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 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 

     ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  57.27  ของพ้ืนที่  พืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่  
คือข้าวและล าไย  รองลงมาคือยางพารา และมีการปลูกมันส าปะหลังและข้าวโพดบางส่วน 
  6.2 การประมง  
    ส่วนมากเกษตรกรจะจับปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือกินและเหลือขายเป็นบางส่วน  อาชีพ
เลี้ยงสัตว์น้ ามีน้อยมาก 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ประชากรบางส่วนเลี้ยงไก่,  ไก่ไข่เพ่ือบริโภคและขาย และเลี้ยงโคและกระบือเป็นส่วนน้อย 
  6.4 การบริการ  

      อาชีพค้าขาย/ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  4.85 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    ไม่มี 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    ในพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยน มีโรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง  คือโรงอบล าไย  ซึ่งจ้างแรงงานจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุ่มเกษตรพัฒนา (กลุ่มข้าว)  หมู่ที่ 1 
150 จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาจ าหน่ายให้

สมาชิกกลุ่ม 
2. กลุ่มน้ าพริกลาบ หมู่ที่ 1 20 จัดท าน้ าพริกลาบเพ่ือจ าหน่าย 
3. กลุ่มหน่อไม้ดอง หมู่ที่ 2 20 แปรรูปหน่อไม้เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค 
4. กลุ่มกลุ่มท าดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 15 ท าดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย 
5. กลุ่มท าดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง-สด   หมู่ที่  15 ท าดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง-สดเพื่อจ าหน่าย 
6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้ง
ต าบลเชียงเคี่ยน 

หมู่ที่ 4 17 เลี้ยงผึ้งเพื่อแปรรูปและจ าหน่าย 

7. กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า หมู่ที ่4  25 ตัดเย็บผ้าห่มเพ่ือจ าหน่าย 
8. กลุ่มท าน้ ายาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 20 ท าน้ ายาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน

และจ าหน่าย 
9. กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ หมู่ที่ 6 15 จักสานจกไม้ไผ่เพ่ือใช้ในครัวเรือนและ 

จ าหน่าย 
10. กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บผ้า หมู่ที่ 6 30 ตัดเย็บผ้าห่มเพ่ือจ าหน่าย 
11. กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม หมู่ที่ 7 15 ตัดเย็บผ้าห่มเพ่ือจ าหน่าย 
12. กลุ่มเกษตรพืชไร่ หมู่ที่ 8 25 จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ให้สมาชิก 
13. กลุ่มเย็บผ้า(กลุ่มพัฒนาสตรี) หมู่ที่ 9 15 ตัดเย็บผ้าห่มและพรมเช็ดเท้า 
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กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมู่ที่) 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าดื่มสัน
ทราย 

หมู่ที่ 9 
55 จัดท าน้ าดื่มเพ่ือจ าหน่ายและบริโภค 

15. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 9 50 จัดท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในการเกษตร
และจ าหน่าย 

16. กลุ่มข้าว หมู่ที่ 10 120 จัดหาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์มาจ าหน่ายให้
สมาชิกกลุ่ม 

17. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 11 15 จัดท าดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อจ าหน่าย 
18. กลุ่มผ้าปักลวดลายบาติก หมู่ที่ 12 10 จัดท าผ้าปักลวดลายบาติกเพ่ือจ าหน่าย 

 
  6.8  แรงงาน  
    แรงงานส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  แรงงานอุตสาหกรรมบางส่วน 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

ต าบลเชียงเคี่ยนมีประชาชนในพื้นท่ี  นับถือศาสนาแยกตามศาสนาที่นับถือ  ได้ดังนี้ 
 -ศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ    99.86 
 -ศาสนาคริสต์  คิดเป็นร้อยละ      0.08 
 -ศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ      0.03 
 -ศาสนาซิกข์  คิดเป็นร้อยละ      0.03 
      ที่มา  ข้อมูล จปฐ.ต าบลเชียงเคี่ยน ประจ าปี 2563 

  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
    -งานของดี  ศรีเชียงเคี่ยน 
    -ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
    -ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ า 
    -บูชาเจ้าพ่อม่อนแดง 
     -ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น –เครื่องจักสาน 
    ภาษาถิ่น  -ภาษาล้านนา 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    -ล าไย  
    -ข้าว 
    -หน่อไม้ดอง 
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ า 
  ทรัพยากรน้ ามีมากในช่วงฤดูฝนแต่จะขาดแคลนในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม  -  กรกฎาคม  
จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติมีแหล่งน้ าที่ส าคัญได้แก่  ห้วยน้ าลอย,ห้วยค า,แม่น้ าพุง, อ่างเก็บน้ าต าบลเชียงเคี่ยน,ห้วยมะ
หนอด,ร่องเคียน,ห้วยละโว้,คลองชลประทาน,หนองแหย่ง,หนองแซะ,หนองจ าอ้อใต้ 
   จ านวนแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  

1. ฝาย  จ านวน  4 แห่ง 
   2. บ่อโยก จ านวน  4 แห่ง 
   3. บ่อบาดาล จ านวน  8 แห่ง 
   4. อ่างเก็บน้ า จ านวน  2 แห่ง 
  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)   ส่วนมากใช้น้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค
จากประปาประจ าหมู่บ้าน และน้ าดื่มหยอดเหรียญ ส่วนน้อยใช้น้ าจากบ่อบาดาล 
  8.2  ป่าไม้  
    ทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของประชาชน  เช่น เห็ด,หน่อไม้,ดอกไม้ป่า,สัตว์ป่า,ผักป่าต่างๆ
เป็นป่าไม้เบญจพรรณ 
  8.3  ภูเขา  
    มีภูเขาสูงและที่ราบระหว่างหุบเขาประมาณ  50  เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่   
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่
อยู่อาศัย ร้านค้า ตามล าดับ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มี
แหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น   โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน ฯลฯ   
      9.  อ่ืนๆ  

   9.1 ข้อมูลคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 

  1.  นายบุญม ี  ใจอ้าย  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 
  2.  นายสาคร  อินทร์ชน รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 
  3.  นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 
  4.  นางนริศรา  พระศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 
  5.  นายสกุล  วงศ์ปาลีย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน 
 บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน   มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
การช่วยเหลืองานของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลต าบลในการด าเนินงานต่างๆ  
เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
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โครงสร้างคณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร 
 

 

คณะผู้บริหาร 
 

ระดับการศึกษา 
 

นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน ปวช. 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน ปวช. 
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นายก ทต. 

รองนายก ทต. รองนายก ทต. 

เลขานุการนายก 
อบต. 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 1. ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ชาติ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  ยุทธศาสตร์ชาติ 4. ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 5. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5. การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

 (1.1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

(1.2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

(1.3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 

(1.4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

(1.5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น้าไปสู่การ
พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(1.6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) 
“มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการ

ท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่ง
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ” 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจ าปี พ.ศ. 2566 – 2570 
เป้าหมายการพัฒนา ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการค้า การลงทุน และเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 

                                   ทั้งระบบรวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้มีมูลค่าสูงและ 
                                     สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการดูแลและการบริการทาง 
          สุขภาพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติทั้งท่ี 
           เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ 

นโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การท้านุบ้ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11.  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องของรัฐบาล 
1. การแก้ไขปัญหาในการด้ารงชีวิตของประชาชน 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ  

                     ประจ้า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
10.  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11.  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12.  การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด้าเนินการ 

                       เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนญ  
 

 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2566-2570) 
 วิสัยทัศน์ 

             “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล ”  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยด้ารงฐานวัฒนธรรม 
   ล้านนา  
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับสินค้าเกษตร 

           เชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการค้า การลงทุน การบริการ  

 และโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพ่ือส่งเสริมสังคม 
                    สร้างสรรค ์

         1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
           วิสัยทัศน์ 

          “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2565) 
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้้าระบบบริหารจัดการน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรกรมจราจร  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
     สากล 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ 
                        มาตรฐานการศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 

  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  4.2 ป้องกัน ฟ้ืนฟแูละบรรเทาสาธารณภัย 
      4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
กลยุทธ์ 

  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย และมลภาวะ 

     5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการปกครองและการบริหาร 
กลยุทธ์ 

     6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
               6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
     6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 
     6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน  
      วิสัยทัศน์ (Vision)  
         “มุง่มั่น สร้างสรรค์เพ่ือปวงประชา แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
 

             ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แนวทางพัฒนา 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาแหล่งน้้าระบบบริหารจัดการน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรกรมจราจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้ 
     มาตรฐานสากล 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
แนวทางพัฒนา 

  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้ 
                        มาตรฐานการศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 

  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางพัฒนา 
4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  4.2 ป้องกัน ฟ้ืนฟแูละบรรเทาสาธารณภัย 
      4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 

แนวทางพัฒนา 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

             5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้้าเสีย และมลภาวะ 
     5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
แนวทางพัฒนา 

     6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
               6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
     6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

 6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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      เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้้า ไฟฟ้า น้้าประปา ระบบโทรคมนาคม 

2. การบริหารจัดการแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
3. การบ้ารุง รักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะ รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้้าล้าคลอง จัดให้มีระบบการ
รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4. การส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ การค้าและการลงทุนชายแดน 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด้าริ 

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและ
การกีฬา การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร 

6. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา 

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ การสนับสนุนการด้าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

8. สร้างความพร้อมของต้าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัด 

 1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

   2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในโครงการ 
 

 ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบการให้บริการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 
2. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน  ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
4. พัฒนาระบบการบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ประโยชน์อย่าง

เหมาะสมและยั่งยืน 
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 กลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม
ขนส่งให้ได้มาตรฐาน 

-ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 

1.2 พัฒนาแหล่งน้้าระบบบริหารจัดการน้้าเพ่ือ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 

-ร้อยละของประชาชนที่มีสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรกรมจราจร  -ร้อยละของประชาชนที่มีงานด้านการผังเมือง 
วิศวกรรมจราจร อย่างทั่วถึง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของจ้านวนประชาชนในพ้ืนที่มีความสนใจ
และหันมาใส่ ใจการด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง พ่ึงตนเองได้ 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

-ร้อยละของจ้านวนการพัฒนาอาชีพและการตลาด 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีและอัต
ลักษณ์ของคนในชุมชน 

-ร้อยละของประชาชนที่ได้ใช้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่
เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติส้าหรับพักผ่อน
หย่อนใจในชุมชน 

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

-ร้อยละของประชาชนมีการอนุรักษ์ด้านศาสนา 
วัฒนธรมประเพณีท้องถิ่น 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 

-ร้อยละของนักเรียนได้รับพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพ  และตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ -ร้อยละของนักเรียนได้รับพัฒนาสู่อาชีพ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

-ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาวะที่ดี 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข 

-ร้อยละของนักเรียน ประชาชน ได้รับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

-ร้อยละของจ้านวนประชาชนได้รับความปลอดภัย 
 

4.2 ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย -ร้อยละของจ้านวนประชาชนได้รับการฟ้ืนฟูและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อ
ด้านอิเลคทรอนิกส์ 

-ร้อยละของจ้านวนประชาชนได้รับป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 

4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

-ร้อยละของจ้านวนประชาชน เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-รอ้ยละของจ้านวนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะ น้้าเสีย และมลภาวะ 

-ร้อยละของจ้านวนปริมาณขยะลดน้อยลง 
 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการ
ใช้พลังงานทดแทน 

-ร้อยละของจ้านวนพื้นที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนมากข้ึน 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น -ร้อยละของจ้ านวนบุคลากรได้ รับการพัฒนา

ศักยภาพ 
6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

-ร้อยละของจ้ านวนบุคลากรได้ รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล 

6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ทุกภาคส่วน 

-ร้อยละของจ้านวนประชาชนมีส่วนร่วมและบูรณา
การร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น 

6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

-ร้อยละของการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทันต่อ
เทคโนโลยี 

6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น -ร้อยละของจ้ านวนประชาชนในการส่ ง เสริม
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

มุ่งเน้นการพัฒนา สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น  การกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สังคมความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน การเมือง
และการบริหาร 

 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
 20 ปี 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 ทต.เชียงเคี่ยน 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจสิติกส ์

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้านการค้า การลงทุน 
การบริการ   
และโลจสิติกส ์

1.การพัฒนาโครง สร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

1.การพัฒนาโครง สร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3.การสรา้งความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 

1. การสร้างมลูค่าเพิม่
ดา้นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรคโ์ดยด้ารง
ฐานวัฒนธรรมล้านนา 
2.การส่งเสริมการผลิต
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อยกระดับสิ้นค่า
การเกษตรเชิง
สร้างสรรคภ์ายใต้แนว
ทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3.ด้านการพัฒนา
และเสรสิร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

1.การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย ์

5.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคง
เพื่อส่งเสริมสังคม
สร้างสรรค ์

3. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

3. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

1.ด้านความมั่นคง 5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

5.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคง
เพื่อส่งเสริมสังคม
สร้างสรรค ์

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อ มให้
ด้ารงความสมบรูณ์
และยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ
ยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบรูณ์และ
ยั่งยืน 

6.ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

- 6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหาร 

6. การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครองและ
การบริหาร 
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  3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis) ของเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน 
   จุดแข็ง  (Strengths) 

1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านประจ้าอยู่ในส้านักงานหรือส่วนต่างๆของเทศบาล
2. การให้ความส้าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆด้าน ตามสภาพปัญหาและความต้องการของ  
ประชาชน 
3. มีระบบฐานข้อมูลต้าบลที่ด้าเนินการจัดเก็บเอง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. มีทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการท้างานที่มีศักยภาพเป็นของตนเอง 
5.มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงาน 
6. เทศบาลมีความเป็นอิสระในการด้าเนินการด้านนโยบาย การปกครอง การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลังและมีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายของตนเอง 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย   และสืบสานต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
8. ชุมชนยังคงมีความผูกมิตรไมตรีและมีความเข้มแข็ง 
9. ประชาชนมีความขยัน  ตั้งใจประกอบอาชีพและสนใจในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
10. พ้ืนที่โดยทั่วไปอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีส้าคัญ เช่น   ข้าว  ล้าไย  ยางพาราฯลฯ 
11. ไม่มีปัญหาทางด้านสังคมท่ีรุนแรง 

จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. ประชาชนยังมีรายได้น้อย  รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพกสิกรรม 
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาล ท้าให้ยังขาดการมีส่วน 
   ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. แหล่งน้้าตามธรรมชาติ  มีไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
4. สินค้าทางการเกษตรยังพัฒนาไม่ได้มาตรฐาน และขาดตลาดรองรับ 
5. พ้ืนที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังขาดการพัฒนาเพ่ือน้าไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว 
6. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติยังใช้อย่างสิ้นเปลืองและไม่อนุรักษ์ 
7. มีประชาคมกรแฝงเป็นจ้านวนมาก 

 โอกาส  (Opportunities) 
1. มีพ้ืนทีท่างธรรมชาติที่สามารถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต้าบลได้ 
2. ท้าเลที่ตั้งของต้าบลเชียงเคี่ยน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
   ของจังหวัดเชียงรายได้ 
3. มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวมราชการ/หน่วยงานต่าง ๆของต้าบลเชียงเคี่ยนได้ 

อุปสรรค  (Thrats) 
1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  
2. เศรษฐกิจตกต่้า   ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น 
3. พ้ืนที่การเกษตรประสบปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัยทุกปีประชาชนยังขาดความเข้าใจและตื่นตัว 
    ในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางการเกษตร  

                    4. เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง   เช่น  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย   วาตภัย และอุทกภัย 
  5. การให้ความอิสระจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก้ากับ ดูแล ควบคุมจากส่วน 
     ภูมิภาค 
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   3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
    

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน มีลักษณะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
ได้  จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส้าคัญ เช่น ข้าว  ล้าไย  ยางพาราฯลฯ  อีกทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่เชื่อม
ระหว่างอ้าเภอและในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย พม่า ลาว จีน ดังนั้น
จึงเกิดการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และการสื่อสารระหว่าง 4 ประเทศ  จึงเป็นการเอ้ือต่อการพัฒนาของพ้ืนที่
เทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยนได้เป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน ซึ่งก้าหนดให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง ผลจากนโยบายตังกล่าวจะท้าให้ระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทาง
และการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

เชิงคุณภาพ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณ ให้ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่เขตติดต่อกับต้าบลข้างเคียง หรือ 
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ ได้จัดท้าแผนและประสานแผนพัฒนาเพ่ือด้าเนินการของบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

  1. ด้าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึง และครอบคลุมทุก 
    หมู่บ้าน 

  2. ด้าเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้้า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 
3. ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม 
    ทุกพ้ืนที ่
4 .ด้าเนินการขุดลอกคลอง สระเก็บน้้า จัดหาแหล่งกักเก็บน้้า และจัดหาเครื่องกรองน้้า 
    สะอาด ส้าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค 
ด้านเศรษฐกิจ 

ส้าหรับภาคการเกษตร เทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยนเล็งเห็นความส้าคัญเป็นอย่างมาก และได้
ด้าเนินการจัดสรรงบประมาณ จัดท้าโครงการ/กิจกรรมในภาคการเกษตร อีกทั้งเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเกษตรกร ซึ่ง
เทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยนพยายามตอบสนองความต้องการ ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่
จ้าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร  ลดความชื้นก่อนที่จะจ้าหน่าย เพ่ิมมูลค่าสินค้า ลด
ปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และมุ่งเน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต 
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ด้านสังคม 

เทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยนได้ด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัด
วิทยากรอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขคอยดูแลด้านสาธารณสุขภายในหมู่บ้านของ
ตนเองและประสานมายังเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขใน
หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน ก็พยายามปลูกฝังจิตส้านึกที่ดี ทั้งเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส้าคัญในถิ่นที่อยู่บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด
ก็จัดอบรมให้สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม  
เทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก
เยาวชน ได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม มีลูกหลานสานต่ออาชีพ
เกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก้าลังกายและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านการเมือง -การบริหาร 
เทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี

ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ จัดอบรมแกนน้าในหมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในด้านบุคลากรของเทศบาลต้าบล
เชียงเคี่ยน ได้จัดให้มีการส่งเสริม พัฒนาระบบการท้างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมี
ทัศนคติที่ดีในการท้างาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท้าให้มีขวัญและก้าลังใจในการท้างาน และให้ทุกคน
ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการช้าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้
สามารถจัดเก็บได้อย่างทั้งถึง ยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก้าหนดเวลา 
สามารถสร้างความตระหนักให้ประชาชนเล็งเห็นความส้าคัญของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การบริหาร และ
สนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน ได้รับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้การบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว รวมถึงเทศบาลต้าบลเชียงเคี่ยน
สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงาน และมี การ
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้อย่าง
ยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทต.เชียงเคี่ยน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

3 การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 
สาธารณสุข ส านักปลัด 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
รกัษาความสงบ
ภายใน 

 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 
สาธารณสุข ส านักปลัด 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลัด 
5 การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 
สาธารณสุข ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
6 การพัฒนาด้านการเมืองการ

ปกครองและการบริหาร 
บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 
รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 10  แผนงาน 3  กอง 
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หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลาย 
     ด้านหลายแผนงานก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงาน
     ตามความเป็นจริงได้ 
  2. ด้าน ให้ลงด้านตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     การเศรษฐกิจ การด าเนินงานอ่ืน เป็นต้น 
  3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข  
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
. 
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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
พื้นฐำนละระบบคมนำคมขนส่ง
1.1 แผนงำนอสุำหกรรมและกำรโยธำ 117            369,343,000  110            368,380,000    104            366,620,000    108            365,540,000    105            367,650,000    544            1,837,533,000  
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 10              21,580,000    11              21,830,000      10              21,430,000      10              21,530,000      10              21,340,000      51              107,710,000    

รวม 127           390,923,000  121           390,210,000   114           388,050,000   118           387,070,000   115           388,990,000   595           1,945,243,000 

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ
และกำรท่องเที่ยว

2.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 14              225,000        14              225,000          14              225,000          14              225,000          14              225,000          70              1,125,000        
2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน -             -               -             -                1                20,000           -             -                -             -                1                20,000            
2.3 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 1                15,000          1                15,000           1                15,000           1                15,000           1                15,000           5                75,000            
2.4 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 1                15,000          1                15,000           1                15,000           1                15,000           1                15,000           5                75,000            

รวม 16             255,000       16             255,000         17             275,000         16             255,000         16             255,000         81             1,295,000      

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำและ
กำรสำธำรณสุข
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 13              2,981,235      13              3,208,980       13              3,405,280       13              3,662,580       13              3,889,880       65              17,147,955      
3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 19              2,119,400      20              2,129,400       21              2,149,400       21              2,299,400       21              2,719,400       102            11,417,000      

รวม 32             5,100,635     33             5,338,380      34             5,554,680      34             5,961,980      34             6,609,280      167           28,564,955     

ปี 2570

แบบ ผ.01

รวม 5 ปี

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

ปี 2566
ยุทธศำสตร์

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569



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)

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และกำรป้องกนับรรเทำสำธำรณภัย
4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 3                32,000          3                32,000           3 32000 3 32000 3 32000 15              160,000          
4.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 21              5,073,000      14              4,193,000       15              4,293,000       13              4,193,000       15              4,343,000       78              22,095,000      
4.3 แผนงำนกำรศึกษำ 1                40,000          1                40,000           1                40,000           1                40,000           1                40,000           5                200,000          
4.4 แผนงำนสำธำรณสุข 4                350,000        4                350,000          4                350,000          4                350,000          4                350,000          20              1,750,000        
4.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 11              277,000        10              177,000          10              177,000          10              177,000          10              177,000          51              985,000          

4.6 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 2                150,000        2                150,000          2                150,000          2                150,000          2                150,000          10              750,000          
4.7 แผนงำนงบกลำง 4                11,938,400    4                12,242,400      4                12,646,400      4                13,050,400      4                13,554,400      20              63,432,000      

รวม 46             17,860,400   38             17,184,400     39             17,688,400     37             17,992,400     39             18,646,400     199           89,372,000     

5) ยุทธศำตร์กำรบริหำรจดักำรมรัพยำกร
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และ
ย่ังยืน
5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน -             -               -             -                4                545,000          2                300,000          4                580,000          10              1,425,000        
5.2 แผนงำนกำรเกษตร 7                105,000        7                105,000          8                135,000          10              165,000          7                105,000          39              615,000          

รวม 7                105,000        7                105,000          12             680,000         12             465,000         11             685,000         49             2,040,000      

6) ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง
กำรบริหำร
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 5                370,000        5                370,000          5                370,000          5                370,000          5                370,000          25              1,850,000        
6.2 แผนงำนกำรเกษตร 1                50,000          1                50,000           1                50,000           1                50,000           1                50,000           5                250,000          
6.3 แผนงำนสำธำรณสุข 3                1,090,000      3                1,090,000       3                1,090,000       3                1,090,000       3                1,090,000       15              5,450,000        
6.4 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 1                50,000          1                50,000           1                50,000           1                50,000           1                50,000           5                250,000          
6.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1                50,000          1                50,000           1                50,000           1                50,000           1                50,000           5                250,000          

รวม 11             1,610,000     11             1,610,000      11             1,610,000      11             1,610,000      11             1,610,000      55             8,050,000      
รวมทัง้สิน้ 239           415,854,035  226           414,702,780   227           413,858,080   228           413,354,380   226           416,795,680   1,146         2,074,564,955 

ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกรอง
น้า้ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการกรองน้า้
ส้าหรับระบบประปาหมู่บา้น

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

    159,000   -   -    -  - เคร่ืองกรองน้า้ 
1 เคร่ือง

ประชาชนมีน้า้ที่
สะอาดใช้

กองช่าง

2  โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้า้
บนดินไฟเบอร์กลาสทรง
แคบซูล หมู่ที ่1

เพือ่ใช้กักเก็บน้า้ส้าหรับ
น้า้ประปาหมู่บา้น

กว้าง 4.00 ม. ยาว 145.50
 ม. หนา 0.08 ม. พกิัด 
E604232 N2168997

    200,000   -   -    -  - ถังเก็บน้า้ไฟ
เบอร์กลาส 1 ถัง

มีสถานทีก่ักเก็บน้า้
ส้าหรับน้า้ประปา
หมู่บา้น

กองช่าง

3 อุดหนนุคณะกรรมการ
หมู่บา้นบา้นเชียงเค่ียนตาม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เมรุ

เพือ่ใช้ประกอบการท้าพธีิ
ฌาปนกิจศพ

กว้าง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.     200,000             -               -               -               -   เมรุ 1 แหง่ สถานประกอบการท้า
พธีิฌาปนกิจศพ

กองช่าง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานละระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานละระบบคมนาคมขนส่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

แบบ ผ.02
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

4 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า้
ใสประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ไว้
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพยีงพอ

ขนาดพืน้ที ่6.00 x 6.00  
เมตร บริเวณวัดไชยผาบ(ที่
ธรณีสงฆ์)

    250,000  -   -             -     -  ถังเก็บน้า้ใส    1
 ถัง

มีสถานทีก่ักเก็บน้า้
ส้าหรับอุปโภคใน
ครัวเรือน

กองช่าง

5 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา้อาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

เทลานขนาดกว้าง 12.00 
ม. ยาว 15.00 ม. หนา 
0.10 ม. พกิัด E 604232 N
 2168997

 - 200,000      -    -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

กองช่าง

6 โครงการเจาะบอ่บาดาล
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนทีท่้า
การเกษตรมีน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

ขุดเจาะบอ่บาดาลโดยใช้ทอ่
 pvc ชั้น 13.5 ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไม้นอ้ยกว่า 100.00 ม. 
หรือปริมาณน้า้ไม่นอ้ยกว่า 
5 ลบ.ม./ซม. พกิัด 
E602670 N 2168816

 - 200,000      -    -  - เจาะบอ่บาดาล 
1 แหง่

ประชาชนมีน้า้
ส้าหรับท้าการเกษตร

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ประดับพระบรม
ฉายาลักษณ์

กว้าง 3.00 ม. ยาว 1.50 ม.
 สูง 3.00 ม. พกิัด 
E604219 N 2169095

 - 30,000        -    -  - ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 1 แหง่

มีสถานทีป่ระดับพระ
บรมฉายาลักษณ์

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

8 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 
19.50 ม. สูง 3.20 ม. พกิัด
 E604232 N 2168997

  -  - 200,000      -  - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรม

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้ที่
สะอาดส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค

วางทอ่ pvc  13.5 ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-2 นิว้
 ความยาวไม้นอ้ยกว่า 
890.00 ม. พกิัดเร่ิมต้น E 
604249 N 2166128  
พกิัดส้ินสุด E 604372 N 
2169433

  -  - 300,000      -  - ระบบประปา 1
 หมู่

ประชาชนมีน้า้ที่
สะอาดส้าหรับอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า้
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่1

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 2.00-3.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. ลึก 0.50
 ม. พกิัดเร่ิมต้น  E 604744
 N 2169856 พกิัดส้ินสุด  
E 603575 N 2168806

  -  -  - 80,000       - ขุดลอกคลองส่ง
น้า้ 1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

11 โครงการลงหนิคลุกถนน
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่1

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
2,100.00 ม. หนา 0.05 ม.
 พกิัดเร่ิมต้น  E 604033 N
 2168875 พกิัดส้ินสุด  E 
602245 N 2168550

  -  -  - 200,000     - ลงหนิคลุก 1 
สาย

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

12 โครงการเทดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กหว้ยแม่ลอย หมู่
ที ่1

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
220.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 604447 N
 2169400 พกิัดส้ินสุด  E 
604315 N 2169244

  -  -  -  - 400,000    ดาด คสล. 1 สาย ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

13 โครงการธนาคารน้า้ใต้ดิน
ระบบเปดิหนองจิ้น หมู่ที ่2

เพือ่แก้ไขปญัหาภัยแล้ง ขนาดกว้าง 70.00 ม. ยาว 
80.00 ม. ลึกเฉล่ีย 5.00 ม.
 พกิัด  E 600729 N 
2167658

500,000      -  -  -  - ธนาคารน้า้ใต้
ดินระบบเปดิ 1
 หมู่

สามารถแก้ไขปญัหา
ภัยแล้งได้/ลดปญัหา
การขาดแคลนน้า้

กองช่าง

14 โครงการวางทอ่ระบายน้า้ 
คสล. บริเวณซอย 9 บา้น
สันชุม หมู่ที ่2

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก ประมาณงานวางทอ่
ระบายน้า้ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 ม. จ้านวน
 5 ทอ่น พร้อมเทคอนกรีต
หชู้าง

87,000        -  -  -  - วางทอ่ระบายน้า้
 คสล. 1 จุด

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6
 หมู่ที ่2

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
25.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 600553 N
 2167016 พกิัดส้ินสุด  E 
600530 N 2167024

 - 100,000      -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

16 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่2

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 18.00 ม. ยาว 
25.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัด E 600666 N 
2167310

 - 180,000      -   -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมถนนลง
หนิคลุกซอย 5 หมู่ที ่2

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
350.00 ม. หนา 0.05 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 600573 N
 2167136 พกิัดส้ินสุด  E 
600269 N 2167251

  -  - 50,000        -   - ลงหนิคลุก 1 
สาย

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

18 โครงการเทรางระบายน้า้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาปดิ ซอย 4 หมู่ที ่2

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว
40.00 ม. ลึก 1.00 ม. พกิัด
เร่ิมต้น  E 600663 N 
2167236 พกิัดส้ินสุด  E 
600641 N 2167271

  -  - 200,000      -  - รางระบายน้า้ 
คสล. 1 สาย

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

19 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ส่งน้า้ในหมู่บา้น หมู่ที ่2

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก ปากกว้างเฉล่ีย 1.00-2.00 
ม. ยาว 540.00 ม. ลึก 
0.50 ม. พกิัดเร่ิมต้น  E 
600920 N 2167464 
พกิัดส้ินสุด  E 600455 N 
2167588

  -  -  - 400,000     - ล้าเหมืองส่งน้า้ 
1 สาย

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารธนาคารขยะ หมู่ที ่2

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัดซ้ือ
ขยะของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว
9.00 ม. สูง 3.50 ม. พกิัด 
 E 600581 N 2166990

  -  -  - 200,000     - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดซ้ือขยะของหมู่บา้น

กองช่าง

21 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่2

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
10.98 ม. สูง 21.00 ม. 
พกิัด  E 600681 N 
2167290

  -  -  - 200,000     - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง

22 โครงการขุดลอกหลงโค้ง 
หมู่ที ่2

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย 20.00 ม. ยาว
600.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 0599686 
N 2170490 พกิัดส้ินสุด  E
 0601979 N 2167781

  -  -  -  - 490,000    ขุดลอกหลงโค้ง
 1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

23 โครงการวางทอ่เมนต์
ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่
 3

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก วางทอ่ pvc  ขนาด 2-4 นิว้
 ยาว 3,000.00 ม. พกิัด
เร่ิมต้น E 603881 N 
2168070  พกิัดส้ินสุด E 
604216 N 2167610

    480,000   -   -    -  - วางทอ่ระบบ
ประปา 1 แหง่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

24 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณปา่สุสาน
 หมูที ่3 ร่วมกับ หมู่ที ่11

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่อดรถ ขนาดกว้าง 25.00 ม. ยาว 
32.00 ม. หนา 0.12 ม. 
พกิัด  E 603945 N 
2168105

360,000      -   -    -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

มีสถานทีจ่อดรถ กองช่าง

25 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
สายหว้ยแม่ลอยถึงโค้ง
ต้นมุ้นบา้นก๊อ หมู่ที ่3

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

จดุที่ 1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 1.20 
ม. ยาวไม่น้อยกว่า 560.00 ม. 
ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
210.00 ลบ.ม. พิกดัเร่ิมต้น  E 
603886 N 2168535 พิกดั
ส้ินสุด  E 603412 N 2167853
  จดุที่ 2 ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.50
 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,520.00 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หรือคิด
เป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,151.00 ลบ.ม. พิกดัเร่ิมต้น  E
 603665 N 2168436 พิกดั
ส้ินสุด  E 603886 N 2168538

52,000        -   -    -  - ขุดลอก 1 แหง่ ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

26 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณหนา้
อาคารอเนกประสงค์
ประจ้ามู่บา้น หมู่ที ่3

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา 0.12 ม. 
พกิัด  E 603568 N 
2168195

 - 250,000      -    -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง

27 โครงการถมไหล่ถนนใน
หมู่บา้น หมู่ที ่3

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 0.50-1.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. หนา 
0.15 ม. พกิัด  E 603583 
N 2168177

 - 100,000      -    -  - ถมไหล่ถนน 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

28 โครงการวางทอ่ระบายน้า้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
บอ่พกั หมู่ที ่3

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

วางทอ่ระบายน้า้ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 
จ้านวน 100 ทอ่น พร้อม
บอ่พกั  พกิัดเร่ิมต้น E 
603615 N 2168053  
พกิัดส้ินสุด E 603681 N 
2167990

 - 500,000      -    -  - วางทอ่ระบายน้า้
  1 สาย

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนการเกษตรสายหว้ย
ลึกลงหนิคลุก ซอย 6,6/1 
หมู่ที ่3

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนา 0015 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 603986 N
 2167698 พกิัดส้ินสุด  E 
604592 N 2168219

  -  - 250,000      -  - ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

30 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่3

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 
30.00 ม. สูง 3.00 ม. พกิัด
  E 603570 N 2168208

  -  - 200,000      -  - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่
 3

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก ระบบประปาหมู่บา้นแบบ
บาดาลขนาดกลางหอถังสูง
ขนาด 15 ลบ.ม. พกิัด  E 
603882 N 2168069

  -  -  - 300,000     - ระบบประปา 1
 หมู่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
หมู่บา้น หมู่ที ่3

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัด  E 603474 N 
2168176

  -  -  - 350,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5
 หมู่ที ่3

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
100.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 603747 N
 2167835  พกิัดส้ินสุด  E 
603746 N 216931

  -  -  - 250,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

34 โครงการวางทอ่พร้อมบอ่
พกั ซอย 6 หมู่ที ่3

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก วางทอ่ระบายน้า้ คสล.เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 
จ้านวน 240 ทอ่น  พกิัด
เร่ิมต้น E 604142 N 
2167960  พกิัดส้ินสุด E 
604004 N 2167754

  -  -  -  - 450,000    วางทอ่พร้อม
บอ่พกั 1 แหง่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
6/1 หมู่ที ่3

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว
340.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 604082 N
 2167907  พกิัดส้ินสุด  E 
603747 N 2167931

  -  -  -  - 490,000    ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

36 โครงการเทดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเกษตร หมู่ที่
 3

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว
760.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 603649 N
 2168793  พกิัดส้ินสุด  E 
603361 N 2168192

  -  -  -  - 400,000    ดาด คสล. 1 สาย ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
12.00 ม. สูง 3.00 ม. พกิัด
  E 601538 N 2166274

200,000      -   -    -  - อาคาร 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

38 โครงการปรับปรุงโรงน้า้ด่ืม
 หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัดเก็บ
น้า้ด่ืม

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
8.00 ม. สูง 3.00 ม. พกิัด 
 E 601536 N 2166286

100,000      -   -    -  - โรงน้า้ด่ืม 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
จัดเก็บน้า้ด่ืม

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
10 หมู่ที ่4

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 180.00
 ม. หนา 0.15 ม. พกิัด
เร่ิมต้น  E 601845 N 
2165858 พกิัดส้ินสุด  E 
601870 N 2165690

  -  - 350,000      -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนมีสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

40 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ปา่ช้าเก่าแยกขวา หมู่ที ่4

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

ปากกว้าง 1.50-2.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. ลึก 0.50
 ม. พกิัดเร่ิมต้น  E 600464
 N 21656 พกิัดส้ินสุด  E 
601051 N 2164940

  -  - 50,000        -  - ขุดลอกล้า
เหมือง 1 เส้น

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

41 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ไส้ไก่ล้าเหมืองกลาง/ล้า
เหมืองบวกบวั-ปา่ช้าเก่า/
สายบวกบวั-ร่องบง/สาย
ปา่กุ๊ก-สันทราย หมู่ที ่4

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 1.50-2.00 ม. ยาว 
2,200.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 601112 N
 2167159 พกิัดส้ินสุด  E 
600921 N 2165137

  -  -  - 100,000     - ขุดลอกล้า
เหมือง 4 เส้น

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

42 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
น้า้ตามล้าเหมืองไส้ไก่สาย
บวกบวั-ปา่ช้าเก่า-สายปา่
กุ๊ก-สันทราย/สายบวกบวั-
ร่องบง หมู่ที ่4

เพือ่กักเก็บน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ลึก
1.00 ม. จ้านวน 10 จุด 
พกิัดเร่ิมต้น  E 601112 N
 2167159 พกิัดส้ินสุด  E 
600921 N 2165137

  -  -  - 200,000     - พนงักั้นน้า้ 1 หมู่ ประชาชนมีน้า้
ส้าหรับท้าการเกษตร

กองช่าง

43 โครงการซ่อมแซมประตู
ระบายน้า้คลองชลประทาน
 หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เปดิปดิระบายน้า้ ขนาด 1.20 ม. สูง 1.20 ม.
 จ้านวน 2 จุด พกิัด  E 
602694 N 2166438

  -  -  -  - 100,000    ประตูปดิ-เปดิ 1
 แหง่

สามารถเปดิปดิ
ระบายน้า้

กองช่าง

44 โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่
การเกษตร (ลงหนิคลุก) 
หมู่ที ่4

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,770.00 ม. หนา 0.05 ม.
 จ้านวน 10 จุด พกิัด
เร่ิมต้น  E 601644 N 
2166586 พกิัดส้ินสุด  E 
601873 N 2165686

  -  -  -  - 200,000    ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนมีสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

45 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 12.00 ม. ยาว 16.00
 มง  สูง 3.50 ม.  พกิัด  E 
601268 N 2168687

300,000      -   -    -  - อาคาร 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง



     2566 
(บาท)
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 (บาท)
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  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 108.00
 ม. หนา 0.15 ม. จ้านวน 
10 จุด พกิัดเร่ิมต้น  E 
601118 N 2168779 
พกิัดส้ินสุด  E 601013 N 
2168796

200,000      -   -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนมีสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 12.00 ม. ยาว 16.00
 มง  สูง 3.50 ม.  พกิัด  E 
601268 N 2168687

200,000      -   -    -  - อาคาร 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

 

48 โครงการขุดลอกร่องบง 
หมู่ที ่5 เชื่อม หมู่ที ่6

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 10.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. ลึก 2.00 ม.  
พกิัดเร่ิมต้น  E 601045 N
 2170600 พกิัดส้ินสุด  E 
600534 N 2170071

 - 300,000      -    -  - ขุดลอกร่องบง 1
 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชน หมู่ที ่5

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่้าหนา่ย
สินค้าของประชาชน

กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 
มง  สูง 3.00 ม.  พกิัด  E 
601254 N 2168642

 - 150,000      -    -  - ตลาดชุมชน 1 
แหง่

ประชาชนมีนสถานที่
จ้าหนา่ยสินค้า

กองช่าง
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  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

50 โครงการปรับพืน้ทีบ่อ่ขยะ
หมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่ใช้เปน็สถานทีท่ิง้ขยะ
ของหมู่บา้น

พืน้ที ่1,177 ตร.ม. พกิัด  E
 601938 N 2170258

  -  -  - 30,000       - บอ่ขยะ 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
ทิง้ขยะของหมู่บา้น

กองช่าง

51 โครงการปรับภูมิทศันถ์นน
หนา้วัด หมู่ที ่5

เพือ่ใหถ้นนหนา้วัดสะอาด 
นา่มอง

ยาว 70.00 ม.  พกิัดเร่ิมต้น
  E 601212 N 2168595 
พกิัดส้ินสุด  E 601218 N 
2168661

  -  -  - 300,000     - ปรับภูมิทศัน์
ถนนหนา้วัด 1 
แหง่

ถนนหนา้วัดสะอาด 
นา่มอง

กองช่าง

52 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
หนองบวับริเวณบา้นนาย
สมบรูณ์  ปญัญา ถึงแม่น้า้
พงุ หมู่ที ่5

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 1.20 ม. ยาว 
1,170.00 ม. ลึก 
0.80-1.00 ม.  พกิัดเร่ิมต้น 
 E 603535 N 2169068 
พกิัดส้ินสุด  E 600375 N 
2169592

  -  -  -  - 250,000    ขุดลอกล้า
เหมือง  1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนนบด
อัดหนิคลุกสายการเกษตร 
หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 2.50 ม. ยาว 950.00
 ม. หนา 0.15 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 601354 N 
2169027 พกิัดส้ินสุด  E 
600594 N 2169595

  -  -  -  - 300,000    ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

54 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9
 จากบา้นนายสม ธิวันโน 
ถึงบา้นนายมา ฟองสมุด 
หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 270.00
 ม. หนา 0.08 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 601155 N 
2168584 พกิัดส้ินสุด  E 
601110 N 2168856

  -  -  -  - 300,000    ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3
 แยก 1 หมู่ที ่6

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 90.00 
ม. หนา 0.08 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 600720 N 
2172041 พกิัดส้ินสุด  E 
603636 N 2172007

200,000      -   -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

56 โครงการย้ายแทงค์น้า้
พร้อมเทฐานคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสนามกีฬาไปซอย
 6 หมู่ที ่6

เพือ่ย้ายแทงค์น้า้ไปกักเก็บ
น้า้

กว้าง 4.00 ม. ยาว 4.00 ม.
 สูง 6.00 ม.  พกิัด  E 
601209 N 2172159

200,000      -   -    -  - แทงค์น้า้ 1 แหง่ ประชาชนมีแทงค์น้า้
กักเก็บน้า้เพิม่ขึน้

กองช่าง

57 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา หมู่ที ่6

เพือ่ปรับปรุงระบบประปา
ภูเขาส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค

ขนาดทอ่ 2 นิว้ ยาว 
3,400.00 ม.   พกิัดเร่ิมต้น 
 E 603751 N 2169873 
พกิัดส้ินสุด  E 601290 N 
2171953

200,000      -   -    -  - ระบบประปา 1
 หมู่

ประชาชนมีน้า้สะอาด
ส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

58 โครงการขุดลอกหว้ยย่าสม
 หมู่ที ่6

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

ปริมาณงานขนาดปากกว้าง
เฉล่ีย 7.00 ม. ยาวไม่นอ้ย
กว่า 780.00 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.70 ม. หรือมีประมาณดิน
ขุดไม่นอ้ยกว่า 2,781.00 
ลบ.ม. และถมทบัไว้บน
ตล่ิงพร้อมปรับเกล่ีย พกิัด
เร่ิมต้น E 600759  N 
2172443 พกิัดส้ินสุด E 
601570  N 2172719

    107,000   -  -  -  - ขุดลอก 1 แหง่ ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 7 หมู่ที ่6

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00
 ม. หนา 0.08 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 600849 N 
2172132 พกิัดส้ินสุด  E 
600808 N 2172017

 - 200,000      -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5 หมู่ที ่6

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 73.00 
ม. หนา 0.08 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 600979 N 
2172042 พกิัดส้ินสุด  E 
600947 N 2171974

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

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

61 โครีงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน ซอย 6 (ลงหนิคลุก) 
หมู่ที ่6

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 500.00
 ม. หนา 0.05 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 601217 N 
2171964 พกิัดส้ินสุด  E 
601024 N 2172284

 - 100,000      -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

62 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนบอ่ขยะ(ลงหนิคลุก) 
หมู่ที ่6

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 3.00 ม. ยาว 850.00
 ม. หนา 0.05 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 602086 N 
2171575 พกิัดส้ินสุด  E 
602422 N 2172262

  -  - 100,000      -  - ถนนลงหนิคลุก 
1 เส้น

ประชาชนมีสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคันคลองส่งน้า้ (ลงหนิ
คลุก) หมู่ที ่6 ถึง หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
2,100.00 ม. หนา 0.05 ม. 
 พกิัดเร่ิมต้น  E 600741 N
 2172006 พกิัดส้ินสุด  E 
600522 N 2170080

  -  - 200,000      -  - ลงหนิคลุก 1 
สาย

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายกั้นน้า้หว้ยเอี้ยง หมู่ที ่6

เพือ่กักเก็บน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

กว้าง 14.00 ม. สูง 1.60 ม.
  พกิัด  E 600657 N 
2171796

  -  -  - 200,000     - ฝายหว้ยเอี้ยง 1
 แหง่

มีน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

65 โครงการก่อสร้างทีก่รองน้า้
 หมู่ที ่6

เพือ่ใช้เปน็ทีก่ักเก็บน้า้และ
กรองน้า้ส้าหรับระบบ
ประปา

กว้าง 2.00 ม. ยาว 2.00 ม.
 สูง  2.20 ม. พกิัด  E 
601290 N 2171953

  -  -  - 400,000     - ทีก่รองน้า้ 1 หมู่ ประชาชนมีน้า้ที่
สะอาดส้าหรับอุปโภค
และบริโภค

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8
 เชื่อมซอย 1 หมู่ที ่6

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00
 ม. หนา 0.15 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 600550 N 
2172443 พกิัดส้ินสุด  E 
600585 N 2172263

  -  -  - 200,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

67 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่6

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 
ม. สูง 3.50 ม. พกิัด  E 
600611 N 2172380

  -  -  -  - 200,000    อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง

68 โครงการเปล่ียนทอ่ระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่6

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก ระยะทาง 5,100.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น E605234  
N2169345  พกิัดส้ินสุด 
E60120  N2171946

  -  -  -  - 400,000    ระบบประปา 1
 หมู่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

69 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ลานอเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่7

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

พืน้ที ่1,400 ตรงม. พกิัด  E
 601296 N 2167510

500,000      -   -    -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

ประชาชนมีสถานที่
จัดกิจกรรมของหมู่บา้น

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

70 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณทีต้ั่ง
ประปาหมู่บา้น หมูที ่7

เพือ่ใหส้ถานทีต้ั่งประปา
สะอาด ปลอดภัย

พืน้ที ่200 ตรงม. พกิัด  E 
601425 N 2167330

100,000      -   -    -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

มีสถานทีต้ั่งประปา
สะอาด ปลอดภัย

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้แบบมีฝาปดิ ซอย
 5,6 หมู่ที ่7

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวกและ
เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 0.50 ม. ยาว 124.00
 ม. หนา 0.50 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 601236 N 
2167250 พกิัดส้ินสุด  E 
601112 N 2167217

300,000      -   -    -  - รางระบายน้า้ 1
 แหง่

น้า้ไหลได้สะดวกและ
เพือ่ความปลอดภัยใน
ชีวิต

กองช่าง

72 โครงการขุดลอกบอ่ขยะ
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที ่7

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

พืน้ที ่787 ตรงม. พกิัด  E 
601895 N 2168200

 - 100,000      -    -  - ขุดลอกบอ่ขยะ 
1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

73 โครงการเทดาดคอนกรีตหู
ช้างบริเวณหกแยกคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่7

เพือ่ใช้กั้นน้า้และน้า้ไหลได้
สะดวก

ยาว 4.20 ม. สูง 1.70 ม.
หนา 0.20 ม.  พกิัด  E 
601975 N 2167779

 - 100,000      -    -  - ลาน คสล. 1 
แหง่

กั้นน้า้และน้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

74 โครงการล้อมร้ัวคอนกรีต
ลานตากพชืผลทางการ
เกษตรหนา้อาคาร
อเนกประสงค์ ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่7

เพือ่ปอ้งกันสัตวเล้ียงเข้า
มาท้าลายผลผลิตทางการ
เกษตร

ยาว 212 ม. สูง 1.70 ม.  
พกิัด  216297,  2167509

 - 100,000      -    -  - ล้อมร้ัว 1 แหง่ ปอ้งกันสัตวเล้ียงเข้า
มาท้าลายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

75 โครงการเทดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กล้าเหมืองโค้งถีง
หนา้บา้นนายสมบรูณ์  ใจ
อ้าย หมู่ที ่7

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก กว้างเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว 
500.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 
ม.  พกิัดเร่ิมต้น  E 601509
 N 2167582 พกิัดส้ินสุด  
E 601586 N 2167088

  -  - 100,000      -  - เทดาด คสล. 1 
แหง่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

76 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ลอ จากหกแยก หมู่ที ่7 ถึง
 หมู่ที ่2

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย 2.50 ม. ยาว 
1,100.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30
 ม.  พกิัดเร่ิมต้น  E 
601969 N 2167778 
พกิัดส้ินสุด  E 600924 N 
2167425

  -  - 100,000      -  - ขุดลอกล้า
เหมือง 1 เส้น

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

77 โครงการลงหนิคลุกถนน
การเกษตรสายล้าเหมือง
โค้งปา่กุ๊ก หมู่ที ่7

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 2.50 ม. ยาว 
500.00 ม. หนา 0.15 ม.  
พกิัดเร่ิมต้น  E 601509 N
 2167582 พกิัดส้ินสุด  E 
601586 N 2167088

  -  -  - 200,000     - ลงหนิคลุก 1 
สาย

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3
 หมู่ที ่7

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 194.00
 ม. หนา 0.15 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น  E 601333 N 
2167340 พกิัดส้ินสุด  E 
601372 N 2167199

  -  -  - 130,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

79 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่7

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก ระยะทางยาว 3,000.00 ม.
  พกิัดเร่ิมต้น  E 601423 
N 2167330 พกิัดส้ินสุด  E
 601128 N 2167213

  -  -  -  - 300,000    ระบบประปา 1
 หมู่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

80 โครงการเทรางคอนกรีต
เสริมเหล็กล้าเหมืองไส้ไก่
จากคลองชลประทานข้าง
บา้นนายวีระพล ค้าเตย ถึง
ล้าเหมืองร่องผักสาบ หมู่ที่
 7

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก กว้างเฉล่ีย 1.20 ม. ยาว 
820.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 
ม.  พกิัดเร่ิมต้น  E 601892
 N 2167916 พกิัดส้ินสุด  
E 601089 N 2169747

  -  -  -  - 500,000    รางระบายน้า้ 1
 แหง่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง
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     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

81 โครงการเรียงหนิยาแนว
สระน้า้ในหมู่บา้น หมู่ที ่8

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00
 ม. ลึก 3.00 ม.  พกิัด  E 
604075 N 2170158

400,000      -   -    -  - เรียงหนิยาแนว 
1 แหง่

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

82 โครงการขุดลอกหว้ยปงอ้อ
 หมู่ที ่8

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

ปริมาณงานขนาดปากกว้าง
เฉล่ีย 10.00 ม. ยาวไม่
นอ้ยกว่า 155.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 2.00 ม. หรือมี
ประมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า
 2,066.00 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกล่ีย พกิัดเร่ิมต้น E 
603423  N 2171001 
พกิัดส้ินสุด E 603305  N 
2170922

80,000        -   -    -  - ขุดลอก 1 แหง่ ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

83 โครงการซ่อมแซมฝายหว้ย
ค้าพร้อมขุดลอก หมู่ที ่8

เพือ่กักเก็บน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

พืน้ที ่6,734 ตร.ม. ลึก 
3.00 ม.  พกิัด  E 603815
 N 2171628

 - 300,000      -    -  - ฝายหว้ยค้า/ขุด
ลอก 1 แหง่

กักเก็บน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

กองช่าง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

84 โครงการปรับปรุงคลองส่ง
น้า้เพือ่การเกษตรสาย 
อบจ. หมู่ที ่8

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 1.50-2.00 ม. ยาว 
3,247.00.00 ม. ลึก 0.50 
ม. พกิัดเร่ิมต้น  E 604211
 N 2169204 พกิัดส้ินสุด  
E 603154 N 2168299

 - 500,000      -    -  - คลองส่งน้า้ 1 
สาย

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

85 โครงการลงหนิคลุกถนน
เพือ่การเกษตรทกุสาย หมู่
ที ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,800.00 ม. พกิัดเร่ิมต้น  
 E 604099 N 2170337 
พกิัดส้ินสุด  E 603867 N 
2171915

  -  - 400,000      -  - ลงหนิคลุก 1 หมู่ ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
หมู่บา้น หมู่ที ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จุดที ่1 กว้าง 4.00 ม. ยาว
 180.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 604111 N
 2169725 พกิัดส้ินสุด  E 
604056 N 2169790  จุด
ที ่2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
71.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 604319 N
 2169516 พกิัดส้ินสุด  E 
604115 N 2169449

  -  -  - 200,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

87 โครงการถมดินลูกรังไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล้กในหมู่บา้น หมู่ที ่8

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กว้างเฉล่ีย 0.80 ม. ยาว 
322.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15-0.20 ม. พกิัดเร่ิมต้น  
 E 603891 N 2169773 
พกิัดส้ินสุด  E 603974 N 
2170083

  -  -  -  - 200,000    ถมดินลูกรัง
ไหล่ถนน 1 สาย

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้า้คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หว้ยค้า หมู่ที ่8

เพือ่กักเก็บน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

กว้าง 5.50 ม. สูง 1.40 ม.
 พกิัด  E 603795 N 
2171588

  -  -  -  - 100,000    ฝายกั้นน้า้ 1 ฝาย กักเก็บน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างทอ่
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมประตูปดิ-เปดิร่อง
ระโว้ หมู่ที ่9

เพือ่ระบายน้า้ได้สะดวก ขนาดกว้าง 1.80x1.80 ม. 
ยาว 6.00 ม. ชนดิ 2 ช่อง 
พกิัด  E 602232 N 
2164700

400,000      -   -    -  - ทอ่เหล่ียม คสล.
 1 แหง่

ระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง

90 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เมรุ หมู่ที ่4,7,9

เพือ่ปรับปรุงใหใ้ช้ได้ในการ
จัดงานฌาปนกิจ

กว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม.
 สูง 3.50 ม. พกิัด  E 
601227 N 2166566

 - 200,000      -    -  - เมรุ  1 แหง่ มีสถานทีจ่ัดงาน
ฌาปนกิจที่

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

91 โครงการขุดลอกร่องน้า้พงุ
หา่ง หมู่ที ่9

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 8.00-15.00 ม. ยาว 
 ม. ลึก  ม.พกิัดเร่ิมต้น   E 
601117 N 2164721 
พกิัดส้ินสุด  E 601374 N 
2164057

 - 250,000      -    -  - ขุดลอกร่องน้า้
พงุหา่ง 1 สาย

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

92 โครงการก่สร้างรางระบาย
น้า้ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่9

เพือ่ใหน้้า้ระบายได้สะดวก กว้าง 0.50 ม. ยาว 289.00
 ม. ลึก 0.50 ม.พกิัดเร่ิมต้น
   E 601620 N 2165536
 พกิัดส้ินสุด  E 601342 N
 2165606

 - 200,000      -    -  - รางระบายน้า้ 1
 แหง่

น้า้ระบายได้สะดวก กองช่าง

93 โครงการเทดาดคอนกรีตล้า
เหมืองไส้ไก่สายม่อนนอ้ย
สอง-หลงยาว/ร่องบง-บวก
ก๋าว-หลงโค้ง หมู่ที ่9

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กว้าง 1.20-1.50 ม. ยาว 
880.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น   E 602416 N
 2165580 พกิัดส้ินสุด  E 
602217 N 2164825

  -  - 200,000      -  - ดาด คสล. 1 สาย ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างศาลาพกั
ศพบริเวณปา่สุสาน หมู่ที ่9
 ร่วมกับ หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เปน็สถานทีพ่กัศพ
ของหมู่บา้น

กว้าง 12.00 ม. ยาว 20.00
 ม. สูง 3.50 ม. พกิัด  E 
601225 N 2166549

  -  - 200,000      -  - ศาลาพกัศพ 1 
แหง่

มีสถานทีพ่กัศพของ
หมู่บา้น

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

95 โครงการขุดปรับปรุงคัน
หนองยาว หมู่ที ่9

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจร

ยาว 620.00 ม.  พกิัด      
 E 601677 N 2164644

  -  -  - 30,000       - คันคลองหนอง
ยาว 1 สาย

สะดวกในการสัญจร กองช่าง

96 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
ไส้ไก่ หมู่ที ่9

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 1.20-1.50 ม. ยาว 
490.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น   E 601393 N
 2165274 พกิัดส้ินสุด  E 
601497 N 2164806

  -  -  - 300,000     - ขุดลอกล้า
เหมือง 1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

97 โครงการก่อสร้างประตูปดิ-
เปดิ คลองชลประทาน  
หมู่ที ่9

เพือ่ระบายน้า้ได้สะดวก กว้าง 12.00 ม. สูง 1.20 ม.
 พกิัด  E 602770 N 
2164613

  -  -  -  - 300,000    ประตูปดิ-เปดิ 1
 แหง่

ระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง

98 โครงการเจาะบอ่บาดาลใน
พืน้ทีก่ารเกษตร หมู่ที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้า้
ส้าหรับท้าการเกษตร

 จ้านวน  1  แหง่  พกิัด E 
601810  N 2165055

  -  -  -  - 300,000    เจาะบอ่บาดาล 
1 แหง่

ประชาชนมีน้า้
ส้าหรับท้าการเกษตร

กองช่าง

99 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ 
หมู่ที ่9

เพือ่ปรับปรุงใหเ้ปน็
สถานทีท่ิง้ขยะของหมู่บา้น

พืน้ที ่12,800 ม. พกิัด E 
603062  N 2164679

  -  -  -  - 200,000    บอ่ขยะ 1 แหง่ มีสถานทีท่ิง้ขยะของ
หมู่บา้น

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

100 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สระน้า้ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที่
 10

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
210.00 ม. หนา 0.15 ม.
พกิัด E 604624  N 
2169855

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

สะดวกในการสัญจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้ จากสระน้า้
ประจ้าหมู่บา้นถึงบา้นนาย
สาคร  อินทร์ชน หมู่ที ่10

เพือ่ระบายน้า้ได้สะดวก กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 
200.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น   E 604597 N
 2169820 พกิัดส้ินสุด  E 
604540 N 2169630

110,000      -   -    -  - รางระบายน้า้ 1
 แหง่

ระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า้รอบสระน้า้
ประจ้าหมู่บา้นฝ่ังซ้ายเชื่อม
จุดเดิม หมู่ที ่10

เพือ่ระบายน้า้ได้สะดวก กว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ยาว 
110.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น   E 604643 N
 2169894 พกิัดส้ินสุด  E 
604605 N 2169825

230,000      -   -    -  - รางระบายน้า้ 1
 แหง่

ระบายน้า้ได้สะดวก กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า้
ใสส้านกัสงฆ์ หมู่ที ่10

เพือ่กักเก็บน้า้ส้าหรับใช้ใน
ส้านกัสงฆ์

กว้าง  5.00 ม. ยาว 6.00 
ม. สูง 2.00 ม. ความจุ 
60,000 ลิตร  พกิัด E 
604405  N 2169874

 - 200,000      -    -  - ถังเก็บน้า้ใส 1 ถัง กักเก็บน้า้ส้าหรับใช้
ในส้านกัสงฆ์

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

104 โครงการเรียงหนิยาแนว
จากฝายเชียงเค่ียนถึงบา้น
อินทร์  จันต๊ะนาเขต หมู่ที ่
10

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

ยาวทัง้หมด 1,400.00 ม.  
พกิัดเร่ิมต้น   E 604609 N
 2169361 พกิัดส้ินสุด  E 
605222 N 2169335

 - 400,000      -    -  - เรียงหนิยาแนว 
1 แหง่

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

105 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขึน้อ่าง
เก็บน้า้เชียงเค่ียน หมู่ที ่10

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,400.00 ม. หนา 0.15 ม.
 พกิัดเร่ิมต้น E 604706  N
 2170430 พกิัดส้ินสุด  E 
605494 N 2170884

 - 500,000      -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

106 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที ่10

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 5.00 ม. ยาว 7.20 ม.
 สูง 5.65 ม.

  -  - 250,000      -  - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง

107 โครงการลงหนิคลุกถนน
เพือ่การเกษตรสายหว้ย
ก้างป ูหมู่ที ่10

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00
 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น E 604632  N
 2170325 พกิัดส้ินสุด  E 
604467 N 2170682

  -  - 100,000      -  - ลงหนิคลุก 1 
สาย

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

108 โครงการล้อมร้ัวรอบสระ
น้า้ประจ้าหมู่บา้น หมู่ที ่10

เพือ่ปอ้งกันสัตวเล้ียงเข้ามา
เล่นน้า้บริเวณสระน้า้

ยาว 194.00 ม. สูง 1.70 ม.
 พกิัด E 604624  N 
2169855

  -  - 200,000      -  - ล้อมร้ัวสระน้า้ 1
 แหง่

ปอ้งกันสัตวเล้ียงเข้า
มาเล่นน้า้บริเวณสระ
น้า้

กองช่าง

109 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้า้จุดศาลา
กลางบา้นถึงปอ้มต้ารวจ 
หมู่ที ่10

เพือ่ใหน้้า้ระบายได้สะดวก กว้างเฉล่ีย 1.50 ม. ยาว 
114.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.20 
ม. พกิัดเร่ิมต้น E 604450 
 N 2169481 พกิัดส้ินสุด  
 E 604338 N 2169478

  -  -  - 150,000     - รางระบายน้า้ 1
 แหง่

น้า้ระบายได้สะดวก กองช่าง

110 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณสระ
น้า้หมู่บา้น หมู่ที ่10

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 
ม. สูง 3.50 ม. พกิัด E 
604654  N 2169851

  -  -  -  - 400,000      อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง

111 โครงการปรับปรุงตลาด
ชุมชน หมู่ที ่10

เพือ่ใหเ้ปน็จุดจ้าหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บา้น

  1  แหง่  พกิัด E 604554
  N 2169369

  -  -  -  - 350,000    ตลาดชุมชน 1 
แหง่

มีตลาดในการ
จ้าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ของหมู่บา้น

กองช่าง

112 โครงการเทลานตาก
อเนกประสงค์บริเวณหนา้
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่10

เพือ่ความสะอาด ปลอดภัย
ของน้า้ประปาหมู่บา้น

ปริมาณงาน 78.00 ตร.ม. 
 พกิัด E 604593           
 N 2169896

  -  -  -  - 250,000    ลาน คสล. 1 
แหง่

สะอาด ปลอดภัยของ
น้า้ประปาหมู่บา้น

กองช่าง



     2566 
(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

113 โครงการวางระบบทอ่
ประปาในหมู่บา้น หมู่ที ่11

เพือ่ใหน้้า้ไหลได้สะดวก ยาว 4,262.00 ม.  พกิัด
เร่ิมต้น E 603778  N 
2167633 พกิัดส้ินสุด   E 
602980 N 2167950

300,000         -    -  - ระบบประปา 1
 หมู่

น้า้ไหลได้สะดวก กองช่าง

114 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายจ้าอ้อใต้สองสาย 
(หนิคลุก) หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที ่1.กว้างเฉล่ีย 3.00 ม.
 ยาว 1,026.00 ม. หนา 
0.15 ม. พกิัดเร่ิมต้น E 
603549  N 2166559 
พกิัดส้ินสุด   E 604428 N
 2166640                    
 จุดที ่2.กว้างเฉล่ีย 3.00 ม.
 ยาว 687.00 ม. หนา 0.15
 ม. พกิัดเร่ิมต้น E 603549 
 N 2166559 พกิัดส้ินสุด  
 E 603728 N 2166086

200,000      -   -    -  - ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

115 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าบอ่
ขยะ หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4.00 ม. ยาว 165.00
 ม. หนา 0.15 ม.พกิัด
เร่ิมต้น E 603035  N 
2167925 พกิัดส้ินสุด   E 
602986 N 2167779

300,000      -   -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต

กองช่าง



     2566 
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  (บาท)

     2569  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

116 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
สายหว้ยข้าวหลาม 2 สาย 
บา้นก๊อใต้ หมู่ที ่11

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

จุดที ่1 ขนาดกว้างเฉล่ีย 
2.00 ม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 
1,160.00 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50
 ม. หรือคิดเปน็ปริมาตร
ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 725.00 
ลบ.ม.  จุดที ่2 ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 2.00 ม. ยาวไม่นอ้ย
กว่า 1,250.00 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.50 ม. หรือคิดเปน็
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
781.00 ลบ.ม.  มีผลรวม
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
1,506.00 ลบ.ม.

58,000        -   -    -  - ขุดลอกล้า
เหมือง 2 จุด

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

117 โครงการขุดลอกหว้ยข้าว
หลามเสริมสันฝายพร้อม
วางทอ่คอนกรีตเสริมเหล้ก
 หมู่ที ่11

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย 1.00-2.00 ม. 
ยาว 2,200.00 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.50-0.80 ม. พกิัดเร่ิมต้น
 E 604451  N 2166577 
พกิัดส้ินสุด   E 602689 N
 2166439

 - 350,000      -    -  - ขุดลอก/วางทอ่ 
1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

118 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สระน้า้จ้าอ้อเหนอื หมู่ที ่11

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 640.00
 ม. หนา 0.15 ม. พกิัด
เร่ิมต้น E 603503  N 
2167175

 - 500,000      -    -  - ถนนคสล. 1 สาย ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง

119 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ดงหลวง 2 สาย (ลงหนิ
คลุก) หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที ่1.กว้าง 3.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น E 603978  N
 2167685 พกิัดส้ินสุด   E 
604010 N 2166830      
 จุดที ่2.กว้าง 3.00 ม. ยาว
 570.00 ม. หนา 0.15 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น E 603606  N
 2167378 พกิัดส้ินสุด   E 
604035 N 2167128

 - 200,000      -    -  - ลงหนิคลุก 2 
สาย

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

120 โครงการเจาะบอ่บาดาล
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่11

เพือ่ใหป้ระชาชนทีท่้า
การเกษตรมีน้า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

จ้านวน 1 จุด พกิัด E 
603506  N 2167127

  -  - 500,000      -  - เจาะบอ่บาดาล 
1 แหง่

ประชาชนทีท่้า
การเกษตรมีน้า้
ส้าหรับท้าการเกษตร

กองช่าง

121 โครงการปรับปรุงถนนเพือ่
การเกษตรสายหว้ยมะเก็ต
 หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 2.50 ม. ยาว 
1,500.00 ม. หนา 0.15 ม.
 พกิัดเร่ิมต้น E 604217  N
 2167608 พกิัดส้ินสุด   E 
605104 N 2167952

  -  - 500,000      -  - ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง
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  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

122 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
สายหว้ยเก๋าเปา หมู่ที ่11

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย 3.00 ม. ยาว 
550.00 ม. ลึกเฉล่ีย 1.00 
ม. พกิัดเร่ิมต้น E 604015 
 N 2166834 พกิัดส้ินสุด  
 E 603505 N 21669565

  -  - 50,000        -  - ขุดลอกล้า
เหมือง 1 เส้น

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

123 โครงการปรับปรุงถนนเพือ่
การเกษตรสายก้อดจะดี 
(ลงหนิคลุก) หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 2.50 ม. ยาว 
1,400.00 ม. หนา 0.15 ม.
 พกิัดเร่ิมต้น E 603534  N
 2167624 พกิัดส้ินสุด   E 
602640 N 2166978

  -  -  - 200,000     - ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

124 โครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณปา่สุสาน
 หมูที ่11 ร่วมกับ หมู่ที ่3

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมฌาปนกิจของ
หมู่บา้น

พืน้ที ่2,467 ตร.ม. พกิัด E 
603924  N 2168071

  -  -  - 200,000     - ลาน คสล. 1 
แหง่

มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ฌาปนกิจของหมู่บา้น

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายจ้า
อ้อเหนอื หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00
 ม. หนา 0.15 ม. พกิัด
เร่ิมต้น E 603529  N 
2167041 พกิัดส้ินสุด   E 
603502 N 2166308

  -  -  - 200,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

126 โครงการปรับปรุงถนนสาย
นาปงถึงสายม่อนพระเจ้า 
(ลูกรัง) หมู่ที ่11

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4.00 ม. ยาว 570.00
 ม. หนา 0.15 ม. พกิัด
เร่ิมต้น E 602801  N 
2168042 พกิัดส้ินสุด   E 
603166 N 2168321

  -  -  -  - 200,000    ถนนการเกษตร
 1 เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8
 หมู่ที ่12

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 390.00
 ม. หนา 0.15 ม. พกิัด
เร่ิมต้น E 599996  N 
2166311 พกิัดส้ินสุด   E 
599930 N 2165970

100,000      -   -    -  - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

128 โครงการปรับภูมิทศัน์
บริเวณหนองแหย่ง หมู่ที ่12

เพือ่ปรับภูมิทศันใ์หเ้ปน็
สถานทีท่อ่งเทีย่ว

พืน้ที ่16,143 ตร.ม. พกิัด E
 600147  N 2166607

100,000      -   -    -  - ปรับภูมิทศัน์
หนองแหย่ง 1 
แหง่

ปรับภูมิทศันใ์หเ้ปน็
สถานทีท่อ่งเทีย่ว

กองช่าง

129 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่12

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 8.00 ม. ยาว 12.00 
ม. สูง 3.50 ม. พกิัด E 
600213  N 2166704

 - 500,000      -    -  - อาคาร
อเนกประสงค์ 1
 แหง่

มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง

130 โครงการก่อสร้างพนงักั้น
น้า้แม่น้า้พงุหลังอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่12

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

ยาว 43.00 ม.  พกิัด E 
600039  N 2166662

 - 300,000      -    -  - พนงักั้นน้า้ 1 
แหง่

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

131 โครงการขุดลอกหนองปลา
ขาว หมู่ที ่12

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 8.00 ม. ยาว 400.00
 ม. ลึก 1.50 ม. พกิัด
เร่ิมต้น E 599884  N 
2166202 พกิัดส้ินสุด   E 
599787 N 2165860

  -  - 300,000      -  - ขุดลอกหนอง 1
 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

132 โครงการขุดลอกแม่น้า้พงุ
ฝ่ังซ้าย หมู่ที ่12 ร่วมกับ 
หมู่ที ่5

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

กว้าง 15.00 ม. ยาว 
5,000.00 ม. ลึก20.00 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น E 600358  N
 2168929 พกิัดส้ินสุด   E 
599765 N 2166323

  -  - 300,000      -  - ขุดลอกแม่น้า้
พงุฝ่ังซ้าย 1 สาย

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

133 โครงการขุดลอกหนอง
แหย่ง หมู่ที ่12

เพือ่ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้สะดวก

พืน้ที ่18,100 ตร.ม. พกิัด E
 600155  N 2166599

  -  - 300,000      -  - ขุดลอกหนอง
แหย่ง 1 แหง่

ลดการต้ืนเขินของล้า
เหมือง น้า้ไหลได้
สะดวก

กองช่าง

134 โครงการเรียงหนิยาแนว
ข้างแม่น้า้พงุหลังอาคาร
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่12

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

ยาว 15.00 ม.  พกิัดเร่ิมต้น
 E 600079  N 2166734 
พกิัดส้ินสุด   E 600060   
 N 2166663

  -  -  - 200,000     - เรียงหนิยาแนว 
1 แหง่

ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

กองช่าง
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(บาท)

     2567  
 (บาท)

     2568  
  (บาท)

     2569  
  (บาท)

     2570  
  (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด (KPI)

135 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4
 หมู่ที ่12

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000.00 ม. หนา 0.80 ม.
 พกิัดเร่ิมต้น E 600462  N
 2166786 พกิัดส้ินสุด   E 
601406 N 2166507

  -  -  - 100,000     - ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

136 โครงการเทลาน
อเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บา้น หมู่ที ่12

เพือ่ใช้เปน็สถานทีจ่ัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

กว้าง 25.00 ม. ยาว 25.00
 ม. หนา 0.10 ม. พกิัด   E
 600203  N 2166707

  -  -  -  - 200,000    ลาน คสล. 1 
แหง่

มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม
ของหมู่บา้น

กองช่าง

137 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่12

เพือ่ปรับปรุงระบบประปา
ของหมู่บา้นสะอาดส้าหรับ
อุปโภคและบริโภค

 ระบบแผงโซล่าส์เซลส์  
จ้านวน 1 ชุด พกิัด E 
600038  N 2166511

  -  -  -  - 150,000     แผงโซล่าเซลส์
 1 1 ชุด

มีระบบประปาของ
หมู่บา้นสะอาด
ส้าหรับอุปโภคและ
บริโภค

กองช่าง

138 โครงการธนาคารน้า้ใต้ดิน
ระบบเปดิหนองแหย่ง หมู่ที่
 12

เพือ่แก้ไขปญัหาภัยแล้ง บริเวณหนองแหย่ง พกิัด E
 600159  N 2166608

    500,000   -  -  -  - ธนาคารน้า้ใต้
ดินระบบเปดิ 1
 หมู่

สามารถแก้ไขปญัหา
ภัยแล้งได้/ลดปญัหา
การขาดแคลนน้า้

กองช่าง

8,123,000   7,160,000  5,400,000  5,320,000  7,430,000รวม  138  โครงการ
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     2569  
  (บาท)
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1 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะเพือ่การเกษตร 
ซอย 6 หมู่ที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการเกษตร

ระยะทาง 400.00 ม. 
ประชากร  5  ครัวเรือน

 -   -     250,000   -   - ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
ซอย 7 หมู่ที ่1

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครัวเรือนและการเกษตร

ระยะทาง 80.00 ม. 
ประชากร  1  ครัวเรือน

  -    -   -   -       60,000 ขยายเขตไฟฟา้ 
 1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ซอย 6,6/1  หมู่ที ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครัวเรือนและการเกษตร

ระยะทาง 640.00 ม. 
ประชากร  8  ครัวเรือน

    400,000   -    -   -   - ขยายเขตไฟฟา้ 
 1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้
โรงปุย๋หมัก หมู่ที ่4

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการท าปุย๋หมัก

ระยะทาง 160.00 ม. 
ประชากรในพืน้ที่

  -     100,000   -   -   - ขยายเขตไฟฟา้ 
 1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

5 โครงการติดต้ังไฟกิ่งทกุ
ซอยในหมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ส่องสว่างและปลอดภัยใน
การเดินทาง

ไฟสาธารณะ 30 จุด 
ประชากรในพืน้ที่

  - 250,000      -    -  - ไฟกิ่งในหมู่บา้น 
 1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

โครงการ วัตถุประสงค์
        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
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  (บาท)
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะในหมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครัวเรือนและการเกษตร

จ านวน  20  จุด  -   - 120,000      -   - ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะในหมู่บา้น หมู่ที ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครัวเรือนและการเกษตร

ระยะทาง 320.00 ม. 
ประชากร  4  ครัวเรือน

 -   -     200,000   -   - ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่7

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการเกษตร

บริเวณคันคลอง
ชลประทานทศิเหนอื-ใต้

  -   -   -     450,000   - ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เข้าพืน้ทีก่ารเกษตร หมู่ที ่8

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการเกษตร

ระยะทาง 800.00 ม. 
ประชากร  10  ครัวเรือน

  -     500,000   -   -   - ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ถนนเพือ่การเกษตร หมู่ที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการเกษตร

ระยะทาง 320.00 ม. 
ประชากร  4  ครัวเรือน

    200,000   -    -   -   - ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

        เป้าหมาย           
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการติดต้ังไฟกิ่งทกุ
ซอยในหมู่บา้น หมู่ที ่10

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้
ส่องสว่างและปลอดภัยใน
การเดินทาง

จ านวน 12 จุด  ประชากร
ในพืน้ที่

 -   -   -     100,000   - ไฟกิ่งในหมู่บา้น 
 1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตร ซอย 5 หมู่
ที ่12

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟา้ใช้
ในการเกษตร

ระยะทาง 160.00 ม. 
ประชากร  2  ครัวเรือน

  -   -   -   -      300,000 ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  1  

หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

การไฟฟา้

   600,000    850,000    570,000    550,000    360,000รวม  12  โครงการ
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  (บาท)

     2569   
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1 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
เสริมสร้างคุณค่า ภูมิ
ปญัญาผู้สูงอายุ

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสริมสร้างคุณค่า 
ภูมิปญัญาผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน

      15,000       15,000       15,000       15,000      15,000 ร้อยละ 50 
ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแล

ผู้สูงอายุได้รับการเอา
ใจใส่และดูแลจาก
ลูกหลาน

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

2 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
จัดงานประเพณีเดือนย่ีเปง็
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีเดือนย่ี
เปง็

จัดงานลอยกระทง  1  คร้ัง       15,000       15,000       15,000       15,000      15,000 ร้อยละ 80ของ
ประชาชน
อนรัุกษ์ประเพณี

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
อนรัุกษ์ประเพณี
ด้ังเดิมไว้เพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

3 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
จัดงานประเพณีแหเ่ทยีน
เข้าพรรษาต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีแหเ่ทยีน
เข้าพรรษา

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      20,000       20,000       20,000       20,000      20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
อนรัุกษ์ประเพณี

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
อนรัุกษ์ประเพณี
ด้ังเดิมไว้เพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

4 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ (งานของดี 
ศรีเชียงเค่ียน)

เพือ่เปน็ค่าช้จ่ายตาม
โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ (งานของดี ศรีเชียง
เค่ียน)

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      60,000       60,000       60,000       60,000      60,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
อนรัุกษ์ประเพณี

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างมลูค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยธ ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                        2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)
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  (บาท)

     2569   
 (บาท)

     2570   
 (บาท)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

5 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
สรงน้ าพระธาตุวัดไชยผาบ 
(พระมหาเจดีย์ไมตรี
โลกธาตุ) หมู่ที ่1

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
ไชยผาบ (พระมหาเจดีย์
ไมตรีโลกธาตุ)

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมสรงน้ าพระ
ธาตุ

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

6 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
สรงน้ าพระธาตุวัดเชียง
เค่ียน (พระธาตจอมแก้ว
มณี) หมู่ที ่10

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด
เชียงเค่ียน (พระธาตจอม
แก้วมณี)

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมสรงน้ าพระ
ธาตุ

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

7 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
จัดงานประเพณีถวาย
สลากภัตต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดงานประเพณี
สลากภัตต าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      15,000       15,000       15,000       15,000      15,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
อนรัุกษ์ประเพณี

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

8 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
สืบชะตาแหล่งน้ าในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบชะตาแหล่งน้ า
ในพืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนเข้า
ร่วมสรงน้ าพระ
ธาตุ

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล



     2566   
 (บาท)

    2567    
(บาท)

      2568  
  (บาท)

     2569   
 (บาท)

     2570   
 (บาท)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

9 อุดหนนุส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระ
ธาตุดอยตุง

เพือ่อุดหนนุส านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ส่งเสริมและอนรัุกษ์
ประเพณีวัฒนธรรมให้
ด ารงสืบต่อไป

จัดงานสืบสานประเพณี
นมัสการสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 1 คร้ัง

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วม

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

10 อุดหนนุทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเทงิโครงการงาน
ประเพณีของจังหวัดและ
อ าเภอ

เพือ่อุดหนนุทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอเทงิ
โครงการงานประเพณีของ
จังหวัดและอ าเภอ

จัดงานประเพณีของ
จังหวัดและอ าเภอ

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชน ทีเ่ข้า
ร่วม

ประชาชนมีการ
อนรัุกษ์และสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามไว้สืบต่อไป

กองการศึกษา

11 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
บวงสรวงเจ้าพอ่เชียงเค่ียน 
(ศาลเจ้าพอ่ม่อนแดง)

พือ่รักษาประเพณีทอ้งถิน่
ใหด้ ารงสืบต่อไป

จัดงานบวงสรวง 1 คร้ัง       20,000       20,000       20,000       20,000      20,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชน ทีเ่ข้า
ร่วม

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
ร่วมกันอนรัุกษ์
ประเพณีเพือ่สืบทอด
ต่อไป

กองการศึกษาฯ

12 โครงการอบรมศาสนพธีิ 
และมารยาทไทยในศาสนพธีิ

เพือ่ใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจและทกัษะเกี่ยวกับ
พธีิการทางศาสนาและ
มารยาทไทย

คณะกรรมการพทุธสมาคม 
 ต าบลเชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
และทกัษะ ในการ
ปฏิบติังานศาสนพธีิ
อย่างช านาญ

กองการศึกษา



     2566   
 (บาท)

    2567    
(บาท)

      2568  
  (บาท)

     2569   
 (บาท)

     2570   
 (บาท)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

13 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
จัดงานวันวิสาขบชูา ปฏิบติั
ธรรม รักษาศีล

เพือ่ใหป้ระชาชนได้น า
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาปฏบติั
เปน็แนวทางในการด าเนนิ
ชีวิต

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
อนรัุกษ์ประเพณี

ประชาชนได้น า
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
มาปฏบติัเปน็แนวทาง
ในการด าเนนิชีวิต

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

14 อุดหนนุสภาวัฒนธรรม
ต าบลเชียงเค่ียนโครงการ
จัดงานวัมมาฆบชูาปฏิบติั
ธรรม รักษาศีล

เพือ่ใหป้ระชาชนได้น า
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนามาปฏบติั
เปน็แนวทางในการด าเนนิ
ชีวิต

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
อนรัุกษ์ประเพณี

ประชาชนได้น า
หลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา
มาปฏบติัเปน็แนวทาง
ในการด าเนนิชีวิต

สภา

วฒันธรรม

ต าบล

รวม 14  โครงการ  -  - 225,000   225,000   225,000   225,000   225,000    -  -  -



     2566   
 (บาท)

    2567    
(บาท)

      2568  
  (บาท)

     2569   
 (บาท)

     2570   
 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพจัก
สาน หมู่ที ่8

เพือ่ส่งเสริมและเพิม่รายได้
ใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มจักสาน

ประชาชนในพืน้ที ่หมู่ที ่8    -    -       20,000    -    - ร้อยละ 50 มี
รายได้เพิม่

ประชาชนมีรายได้
เพิม่จากการประกอบ
อาชีพ

-          -          20,000      -          -          

     2566   
 (บาท)

    2567    
(บาท)

      2568  
  (บาท)

     2569   
 (บาท)

     2570   
 (บาท)

1 อุดหนนุทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเทงิโครงการงาน
พระราชพธีิและงานรัฐพธีิ

เพือ่เปน็การแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์

ประชาชนในพืน้ทีอ่ าเภอเทงิ       15,000       15,000       15,000      15,000       15,000 ร้อยละ 50 ของ
ประชานทีเ่ข้า

ร่วม

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบนั
พระมหากษัตริย์

ส านกัปลัด

15,000      15,000      15,000      15,000     15,000      รวม  1  โครงการ

                        2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  1  โครงการ

                        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
   (บาท)

     2567   
   (บาท)

     2568  
  (บาท)

    2569    
(บาท)

     2570   
 (บาท)

1 โครงการทนัตกรรมในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

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

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กมีสุขภาพช่อง
ปากทีดี่ไม่มีฟนัผุ

กองการศึกษา

2 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก
เล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ดูแลสุขภาพและคัด
กรองโรคส าหรับเด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

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

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กมีสุขภาพร่าง
การแข็งแรง

กองการศึกษา

3 โครงการบริการรับ-ส่งเด็ก
เล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการบริการรับ-ส่งเด็ก
เล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเค่ียน

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลเชียงเค่ียน

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

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองการศึกษา

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัด
การศึกษา

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลเชียงเค่ียน

เด็กนกัเรียนอายุ2-5 ปใีน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

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

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลเชียงเค่ียนมี
คุณภาพชีวิตทีดี่

กองการศึกษา

วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย             
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
                    3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ



     2566   
   (บาท)

     2567   
   (บาท)

     2568  
  (บาท)

    2569    
(บาท)

     2570   
 (บาท)

วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย             
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ

5 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลเชียง
เค่ียน

เพือ่จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5 ป)ี 
ในศูนยพฒันาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

ค่าหนงัสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่า
เคร่ืองแบนกัเรียน,ค่าจัด
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

      40,680      51,980      63,280       74,580       85,880 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลเชียง
เค่ียนได้รับการจัดสรร

กองการศึกษา

6 โครงการอาหารเสริม(นม) เพือ่พฒันาร่างกายให้
เติบโตแข็งแรง

 4 แหง่ (ศพด./รร.สังกัด 
สพฐ. 3 แหง่)

    506,000     545,000    553,000     621,000     660,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กมีพฒันาการ
ร่างกายเติบโตแข็งแรง

กองการศึกษา

7 อุดหนนุโรงเรียนบา้นสันชุม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก นกัเรียนระดับ
อนบุาล-ประถมศึกษา

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นสันชุมใน
ระดับอนบุาลถึง
ระดับประถมศึษา

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
สันชุมระดับอนบุาล-
ประถมศึกษา

    281,400     323,400    365,400     407,400     449,400 ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียน 

โรงเรียนบา้น
สันชุม

เด็กนกัเรียนได้รับ
ประทานอาหารอย่าง
ทัว่ถึงและครบถ้วน

กองการศึกษา

8 อุดหนนุโรงเรียนบา้นก๊อ
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนกัเรียนระดับอนบุาล-
ประถมศึกษา

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นก๊อในระดับ
อนบุาลถึงระดับประถมศึษา

เด็กนกักเรียนดรงเรียน
บา้นก๊อ ระดับอนบุาล-
ประถมศึกษา

    197,400     239,400    281,400     323,400     365,400 ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียน

โรงเรียนบา้นก๊อ

เด็กนกัเรียนได้รับ
ประทานอาหารอย่าง
ทัว่ถึงและครบถ้วน

กองการศึกษา
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วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย             
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ

9 อุดหนนุโรงเรียนบา้นเชียง
เค่ียน โครงการอาหาร
กลางวันเด็กนกัเรียนระดับ
อนบุาล-ประถมศึกษา

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหาร
กลางวันเด็กโรงเรียนบา้น
เชียงเค่ียนในระดับอนบุาล
ถึงระดับประถมศึกษา

เด็กนกัเรียนโรงเรียนบา้น
เชียงเค่ียนระดับอนบุาลถึง
ระดับประถมศึกษา

    382,200     424,200    466,200     508,200     550,200 ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียน

โรงเรียนบา้น
เชียงเค่ียน

เด็กนกัเรียนได้รับ
ประทานอาหารอย่าง
ทัว่ถึงและครบถ้วน

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหาร
กลางวันเด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและเด็ก
อนบุาล 2-5 ปี

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน อายุ 2-5 ปี

    303,555     355,000    406,000     458,000     509,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็ก ศพด.ทต.

เชียงเค่ียน

เด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารอย่างทัว่ถึง
และครบถ้วน

กองการศึกษา

11 โครงการสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

เพือ่ใหเ้ด็กมีสถานทีเ่ล่น
แบบธรรมชาติและมีการ
เรียนรู้ทีดี่ขึน้

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

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

เชียงเค่ียน

เด็กมีสถานทีเ่ล่นแบบ
ธรรมชาติและมีการ
เรียนรู้ทีดี่ขึน้

กองการศึกษา

12 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน ์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์
ของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
เชียงเค่ียน

      50,000      50,000      50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนในพืน้ที่

ศพด.สวยงามและมี
บรรยากาศเรียนรู้
เหมาะสมกับเด็กเล็ก

กองการศึกษา
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วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย             
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ

13 โครงการส่งเสริมความรู้
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
ในด้านต่างๆ

เพือ่ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครองเด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในการ
ดูแลเด็กในด้านต่างๆ

ผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลเชียง
เค่ียน

      10,000      10,000      10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองเด็ก

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
เด็กในด้านต่างๆ

กองการศึกษา

รวม 13  โครงการ  -  - 2,981,235  3,208,980 3,405,280 3,662,580 3,889,880  -  -  -
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1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายกลางแจ้ง หมู่ที ่6

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ด้
มีร่างกายแข็งแรง

วัสดุ/อุปกรณ์ ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง

  -   -   -   -       80,000 ร้อยละ 80 มี
ร่างกายแข็งแรง

ประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง

ส านกัปลัด

2 ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศส าหรับ
หอ้งทนัตกรรม Type A 
และอุปกรณ์สนบัสนนุการ
ปอ้งกันโรคส าหรับ
ใหบ้ริการในสถานพยาบาล

เพือ่เตรียมความพร้อมใน
การใหบ้ริการแก่ผู้มารับ
บริการของผู้ปว่ยด้านทนั
ตกรรม

ปรับปรุงระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศส าหรับ
หอ้งทนัตกรรม Type A  
ด าเนนิการตามแผน
มาตรฐานการปอ้งกันโรค 
ของกรมกองแบบแผน 
กรมสนบัสนนุบริการ
สุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข การสนบัสนนุ
อุปกรณ์ระบบการบริการ
ของสถานพยาบาล พร้อม
วัสดุและอุปกรณ์

 -  -  - 160,000     - จ านวน 1หอ้ง มีการเตรียมความ
พร้อมในการ
ใหบ้ริการแก่ผู้มารับ
บริการของผู้ปว่ยด้าน
ทนัตกรรม

รพ.สต.เชียง
เค่ียน

                  3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกเชิงรุกในพืน้ที่

1. เพือ่ใหก้ลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมลูกตามเกณฑ์
มาตรฐาน                     
   2. เพือ่ใหก้ลุ่มเส่ียงได้รับ
การดูแลและรักษาอย่างถูก
วิธี

หญิงวัยเจริญพนัธ์ทีอ่ายุ 30
 ปขีัน้ไป

 -  -       20,000       20,000       20,000  ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการคัด
กรอง

กลุ่มเปา้หมายได้รับ
การคัดกรองมะเร็ง
ปากมลูกตามเกณฑ์
มาตรฐาน /กลุ่มเส่ียง
ได้รับการดูแลและ
รักษาอย่างถูกวิธี

รพ.สต.เชียง
เค่ียน

4 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง กลุ่ม
ปว่ย โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหติสูง

เพือ่รปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกลุ่มเส่ียง กลุ่ม
ปว่ย โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหติสูง ไม่ใหม้ี
ภาวะแทรกซ้อน

กลุ่มเส่ียง กลุ่มปว่ย 
โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหติสูง

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000  มีผู้ปว่ยรายใหม่
 นอ้ยกว่าร้อยละ
 5 ของกลุ่มเส่ียง

กลุ่มเส่ียง กลุ่มปว่ย 
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหติสูง  มี
พฤติกรรมสุขภาพทีดี่

รพ.สต.เชียง
เค่ียน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการส่งเสริมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่

1.เพือ่ใหเ้ด็ก 0-3 ป ีได้รับ
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก
อย่างถูกต้อง                  
   2.เพือ่ให้.เด็ก 0-3 ปทีีม่ี
พฒันาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพฒันาการเด็กและ
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
 3.เพือ่ใหห้ญิงหลังคลอด
ใหก้ารเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่
 อย่างนอ้ย 6 เดือน          
   4.เพือ่ใหม้ีมุมพฒันาการ
เด็กใน รพ.สต.

กลุ่มหญิงมีครรภ์ ผู้ช่วย
ดูแลหญิงมีครรภ์และทารก
 และเด็ก 0-3 ปใีนพนืที่
ต าบลเชียงเค่ียน

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000  ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการตรวจ
พฒันาการ

1.เด็ก 0-3 ป ีได้รับ
การส่งเสริมพฒันาการ
เด็กอย่างถูกต้อง       
  2.เด็ก 0-3 ปทีีม่ี
พฒันาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพฒันาการ
เด็กและได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้อง     
 3.หญิงหลังคลอดให้
การเล้ียงดูลูกด้วยนม
แม่ อย่างนอ้ย 6 เดือน
 4.มีมุมพฒันาการเด็ก
ใน รพ.สต.

รพ.สต.เชียง
เค่ียน

6 โครงการพฒันาระบบ
บริการสุขภาพในชุมชนโดย 
''หมอประจ าครอบครัว'' 
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ใหม้ีแนวทางในการ
ปฎิบติังานของทมีหมอ
ครอบครัวของต าบลเชียง
เค่ียน และมีข้อมูลสุขภาพ
ของครัวเรือนทีเ่ปน็ปจัจุบนั
 ส่งผลใหป้ระชาชนทกุ
กลุ่มเปา้หมายได้รับบริการ
สุขภาพอย่างทัว่ถึง

ประชานกลุ่มเส่ียงในพน้ที่       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000  มีแนวทางใน
การปฎิบติังาน
ของทมีหมอ
ครอบครัว 
อย่างนอ้ย 1 
แนวทาง

มีแนวทางในการ
ปฎิบติังานของทมี
หมอครอบครัวของ
ต าบลเชียงเค่ียน และ
มีข้อมูลสุขภาพของ
ครัวเรือนทีเ่ปน็
ปจัจุบนั ส่งผลให้
ประชาชนทกุกลุ่มเปา้ 
 หมายได้รับบริการ
สุขภาพอย่างทัว่ถึง

รพ.สต.เชียง
เค่ียน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากทกุกลุ่มวัย

เพือ่ใหผู้้ปว่ยโรคเร้ือรังมี
ความรู้การดูแลสุขภาพ
ช่องปากและได้ฝึกทกัษะ
ในการดูแลช่องปากเบือ้งต้น

กลุ่มผู้ปว่ยเร้ือรังในพืน้ที ่ 
นกัเรียนในพืน้ที ่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุในพืน้ที ่ เด็ก 0-5 
ป ีในพืน้ทีต่ าบล

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
ได้รับการส่งเสริม

ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้การดูแล
สุขภาพช่องปากและ
มีทกัษะในการดูแล
ช่องปากเบือ้งต้น

รพ.สต.เชียง
เค่ียน

8 โครงการคัดกรองสารเคมี
ตกค้างในร่างกายของ
เกษตรกร

เพือ่สร้างความเข้าใจใน
การปอ้งกันสารเคมีตกค้าง
ในร่างกาย   เพือ่ส่งเสริมให้
เกษตรกรลดการใช้สารเคมี
ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกร จ านวน 100 คน       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000  ร้อยละ 80 
ได้รับการคัด
กรองสาเคมี
ตกค้าง

 เกษตรกร ได้รับการ
คัดกรองสาเคมีตกค้าง
 และมีความรู้ความ
เข้าใจในการปอ้งกัน
ตนเองในการใช้
สารเคมี

รพ.สต.เชียง
เค่ียน

9 โครงการใหค้วามรู้เฝ้าระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

เพือ่ใหแ้กน า  ผู้น าชุนชนมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แกนน า  ผู้น าชุมชน 
โรงเรียน และเจ้าหนา้ที่
เกี่ยวข้อง

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000  ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รพ.สต.เชียง
เค่ียน

10 โครงการเฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

1. เพือ่เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี

เด็ก 0-5 ป ีในพืน้ทีต่ าบล       10,000       10,000       10,000       10,000       10,000  ร้อยละ 80 ของ
เด็ก 0-5 ป ีใน
พืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน

 เด็ก 0-5 ป ีในพืน้ที ่
ได้รับการติดตามภาวะ
โภชนาการ

รพ.สต.เชียง
เค่ียน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 โครงการศูนย์ปฏิบติัการ
สุขภาพหนึง่เดียวระดับ
ต าบล (One Health)

เพือ่สนบัสนนุศูนย์
ปฏิบติัการสุขภาพหนึง่
เดียวระดับต าบล (One 
Health)

ศูนย์ปฏิบติัการสุขภาพหนึง่
เดียวระดับต าบล (One 
Health) จ านวน 1 ศูนย์   
 จ านวนอาสาสมัครผ่อดีดี  
25  คน

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

อาสาสมัครผ่อดีดีมี
ความรู้และมีการ
รายงานอย่างต่อเนือ่ง

ส านกัปลัด

12 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการแกนน าชุมชน
ด้านสุขาภิบาลน้ าประปา

เพือ่ใหก้ลุ่มแกนน าชุมชนมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
น้ าประปาและสามารถ
ตรวจคลอรีนอิสระได้อย่าง
ถูกต้อง

แกนน าชุมชน  จ านวน  40
  คน

      19,700       19,700       19,700       19,700       19,700 ร้อยละ 80 ของ
แกนน าในพืน้ที่

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มี
น้ าประปาอุปโภค/

บริโภคอย่างมีคุณภาพ

ส านกัปลัด

13 การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหาสาธารณสุขกรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพบิติั

เพือ่ใช้ในการแก้ไขปญัหา
สาธารณสุขกรณีเกิดโรค
ระบาดหรือภัยพบิติั

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      17,000       17,000       17,000       17,000       17,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนใน

พืน้ที่

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับการแก้ไขปญัหา

ส านกัปลัด

14 โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

เพือ่แก้ไขปญัหา
สาธารณสุขตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

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     240,000 ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมแก้ไข
ปญัหา

1.ผู้น าชุมชน อสม.
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข 2.
ประชาชนกลุ่มเส่ียง
ได้รับการคัดกรอง

ส านกัปลัด



     2566   
   (บาท)

     2567   
   (บาท)

     2568   
 (บาท)

    2569    
(บาท)

     2570   
 (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 เงินบ ารุงใหโ้รงพยาบาล
หรือหนว่ยบริการ
สาธารณสุข

เพือ่จ่ายเปน็เงินบ ารุงใหแ้ก่
โรงพยาบาลหรือนว่ย
บริการสาธารณสุขสังกัด
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงเค่ียน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,500,000 รพ.สต.เชียง
เค่ียน  1 แหง่

ประชาชนได้รับการ
บริการจาก รพ.สต.
เชียงเค่ียน

งานบริการ
สาธารณสุข

16 โครงการอบรมเชิงปฎิบติั
การแกนน านกัเรียนด้าน
สุขภิบาลอาหาร

เพือ่ใหน้กัรียนกลุ่มแกนน า
ได้มีความรู้ในเร่ืองการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สามารถเลือกซ้ือเลือก
บริโภคได้อย่าง ถูกต้อง 
ปลอดภัย สามารถเผยแพร่
ความรู้ทีไ่ด้รับไปยังเพือ่น
นกัเรียนและครอบครัว

ตัวแทนนกัเรียน จ านวน 30
 คน

   -       10,000       10,000    -    - ร้อยละ 50 ของ
นกัเรียนในพืน้ที่

1.แกนน านกัเรียนมี
ความรู้ในเร่ือง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพการ
เลือกซ้ือบริโภคได้
อย่างถูกต้อง       2.
แกนน านกัเรียน
สามารถด าเนนิ
กิจกรรมโคลิฟอร์มใน
อาหารได้อย่างถูกต้อง

ส านกัปลัด

17 โครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ
พึง่พงิ

เพือ่จัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ
พึง่พงิในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน

ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิใน
เขตพืน้ทีจ่ านวน 60 คน

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุในพืน้ที่

ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ
พึง่พงิ ได้รับการดูแล
มาตรการบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข

ส านกัปลัด
(ศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิต
และส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนขับา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
 พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
นอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพือ่ปอ้งกันการเกิดโรคพษิ
สุนขับา้ในพืน้ที่

จ านวนสุนขั-แมวในเขต
พืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน

      36,000       36,000       36,000       36,000       36,000 ร้อยละ 80 ของ
สุนขัและแมว
ได้รับการฉีด

วัคซีน

ประชาชนมีความ
ต่ืนตัวและกระตุ้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
และเหน็ความส าคัญ
ในการน าสุนขั แมว 
และสัตว์เล้ียงลูกด้วย
นมทีอ่ยู่ในความดูแล
ไปรับฉีดวัคซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนขับา้

ส านกัปลัด

19 โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง
โรคติดต่อตามฤดูกาล

เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนกั
ถึงการปอ้งกันโรคติดต่อ
เพือ่ลดการเกิดโรคติดต่อ
ในพืน้ที่

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

       5,000        5,000        5,000        5,000        5,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
พืน้ที่

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดในพืน้ทีแ่ละลด
การระบาดของโรค

ส านกัปลัด

20 โครงการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าส าหรับบริโภค

เพือ่ใหคุ้ณภาพน้ าส าหรับ
บริโภคในพืน้ทีเ่ปน็ไปตา
มาตรฐาน

กิจกรรมที ่1 จ านวน 4  
แหง่ กิจกรรมที ่2 จ านวน 
30 คน กิจกรรมที ่3 
จ านวน 12 แหง่

      60,000       60,000       60,000       60,000       60,000 ร้อยละ 80 ของ
น้ าได้รับการ
ตรวจ

แหล่งน้ าส าหรับ
บริโภคทกุแหง่ทีไ่ด้รับ
การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ า

ส านกัปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 อุดหนนุส าหรับการ
ด าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่เปน็เงินอุดหนนุใหก้ับ
คณะกรรมการหมู่บา้น ทกุ
หมู่บา้นๆละ 20,000 บาท

หมู่ที ่1-12     240,000     240,000     240,000     240,000     240,000 12 หมู่บา้น ทกุหมู่บา้นได้รับเงิน
สนบัสนนุส าหรับการ
ด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ส านกัปลัด

22 อุดหนนุโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียง
เค่ียนโครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน

เพือ่ใหผู้้ดูแลเด็กมีความรู้
ด้านพฒันาการ โภชนาการ
ของเด็ก

ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนใน
พืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้

ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
ในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียนได้รับความรู้ใน
ด้านพฒันาการ 
โภชนาการ

ส านกัปลัด

23 อุดหนนุโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียง
เค่ียนโครงการอบรมให้
ความรู้ผู้ดูแลคนพกิาร 
ผู้ดูแลผู้ปว่ยติดเตียง ผู้ปว่ย
ติดบา้นและตรวจสุขภาพ

เพือ่ใหผู้้ดูแลคนพกิาร 
ผู้ดูแลผู้ปว่ยติดเตียง  
ผู้ปว่ยติดบา้นและตรวจ
สุขภาพได้รับความรู้

ผู้ดูแลคนพกิาร ผู้ดูแล
ผู้ปว่ยติดเตียง  ผู้ปว่ยติด
บา้นในพืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน

      11,700       11,700       11,700       11,700       11,700 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ดูแลคนพกิาร
และผู้สูงอายุ
ได้รับความรู้

ผู้ดูแลคนพกิาร ผู้ดูแล
ผู้ปว่ยติดเตียง  ผู้ปว่ย
ติดบา้นและตรวจ
สุขภาพได้รับความรู้
ในการดูแลอย่าง
ถูกต้อง

ส านกัปลัด

2,119,400 2,129,400 2,149,400 2,299,400 2,719,400  -  -  -รวม  23  โครงการ
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1 อุดหนนุทีท่ าการปกครอง
อ าเภอเทงิโครงการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
อ าเภอเทงิ

เพือ่หยุดย้ังและลดระดับ
การขยายตัวของปญัหายา
เสพติดในพืน้ทีอ่ าเภอเทงิ

พืน้ทีอ่ าเภอเทงิ ทัง้ 10 
ต าบล

     20,000       20,000       20,000       20,000      20,000 ร้อยละ 70 
สามารถลด
ระดับการ

ขยายตัวของยา
เสพติด

ปญัหายาเสพติดใน
พืน้ทีอ่ าเภอเทงิมี
แนวโนม้ลดลง

ส านกัปลัด

2 อุดหนนุคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอเทงิ
โครงการจัดกิจกรรมเนือ่ง
ในวันสตรีสากล

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายอุดหนนุ
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนือ่งในวันสตรีสากล

กลุ่มพฒันาสตรีอ าเภอเทงิ        7,000        7,000        7,000        7,000        7,000 ร้อยละ 80 ของ
สตรีเข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มพฒันาสตรีได้
แสดงบทบาทชองสตรี
ได้อย่างเต็มที่

ส านกัปลัด

3 อุดหนนุคณะกรรมการ
พฒันาสตรีอ าเภอเทงิ
โครงการจัดกิจกรรมเนือ่ง
ในวันแม่แหง่ชาติ

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายอุดหนนุ
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนือ่งในวันแม่แหง่ชาติ

กลุ่มพฒันาสตรีอ าเภอเทงิ        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000 ร้อยละ 80 ของ
สตรีเข้าร่วม
กิจกรรม

กลุ่มพฒันาสตรีได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

ส านกัปลัด

    32,000      32,000      32,000      32,000     32,000

โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

รวม  3  โครงการ

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมัน่คงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
                4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมแม่บา้น
ยุคใหม่ใส่ใจอัคคีภัยจาก
แก๊สหงุต้มในครัวเรือน

เพือ่อบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการใช้แก๊สหงุต้ม
ในครัวเรือน

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      15,000       15,000 15,000      15,000     15,000      ร้อยละ 50 
ของประชาชน
เข้าร่วมอบรม

ประชาชนมีความรม
เร่ืองการใช้แก๊สหงุต้ม

ส านกัปลัด

2 โครงการรณรงค์ลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่

เจ้าหนา้ที ่อปพร.ต าบล
เชียงเค่ียน

       6,500        6,500        6,500        6,500        6,500 ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนที่
สัญจร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ส านกัปลัด

3 โครงการรณรงค์ลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เจ้าหนา้ที ่อปพร.ต าบล
เชียงเค่ียน

       6,500        6,500        6,500        6,500        6,500 ร้อยละ 70 
ของ

ประชาชนที่
สัญจร

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ส านกัปลัด

4 โครงการฝึกและทบทวน
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

เพือ่ใหส้มาชิก อปพร.
ทราบบทบาทและหนา้ทีใ่น
การปฏิบติังานตาม
นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย

สมาชิก อปพร.ในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน  จ านวน  
60  นาย

    210,000     210,000     210,000     210,000     210,000 ร้อยละ 70 
ของ สมาชิก 
อปพร.ได้รับ
ความรู้ถึง

บทบาทและ
หนา้ทีใ่นการ
ปฏิบติังาน

สมาชิกอปพร.ได้รู้
บทบาทและหนา้ทีใ่น
การปฏิบติังาน

ส านกัปลัด

                     4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ยุคใหม่ขับขีป่ลอดภัยสร้าง
วินยัจราจร

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนสวมหมวกนริภัยใน
การขับขีจ่ักรยานยนต์

เด็กและเยาวชนพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน  จ านวน  60  คน

      10,000       10,000       10,000      10,000       10,000 ร้อยละ 80 มี
ความปลอดภัย

เด็กและเยาวชน
ปลอดภัยในการขับขี่

ส านกัปลัด

6 โครงการปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาหมอกควันและไฟปา่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาหมอกควันและไฟปา่

คณะกรมการไฟปา่ประจ า
หมู่บา้นในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน  120  คน

      20,000       20,000       20,000      20,000       20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า

อบรมได้รับ
ความรู้

คณะกรรมการไฟปา่
ประจ าหมู่บา้นได้รับ
ความรู้ในการปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาหมอก
ควันและไฟปา่

ส านกัปลัด

7 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับการปอ้งกันเหตุสา
ธารณภัย

เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ปอ้งกันเหตุ สาธารณภัย

ประชาชน 12 หมู่ และ
เจ้าหนา้ที ่ จ านวน  70  คน

      40,000       40,000       40,000      40,000       40,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า

อบรมได้รับ
ความรู้

นกัเรียนได้รับความรู้
ด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส านกัปลัด

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง
พร้อมติดต้ังระบบเสียงตาม
สายและระบบไร้สาย หมู่ที่
 1

เพือ่ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เสียงตาม
สายของหมู่บา้น

บา้นเชียงเค่ียน หมู่ที ่1       30,000   -   -   -   - 1 หมู่ ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เสียง
ตามสายของหมู่บา้น

ส านกัปลัด

9 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที ่2

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่2

    100,000   -   -   -   - 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที ่4

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่4

  -   -     100,000   -   - 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

11 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่7

    150,000   -   -   -   - 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

12 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่8

    150,000   -   -   -   - 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

13 โครงการปรับปรุงเสียงตาม
สายภายในหมู่บา้น หมู่ที ่8

เพือ่ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เสียงตาม
สายของหมู่บา้น

บา้นภูเขาแก้ว หมู่ที ่8       50,000   -   -   -   - 1 หมู่ ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เสียง
ตามสายของหมู่บา้น

ส านกัปลัด

14 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิ หมู่ที ่9

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่9

    150,000   -   -   -   - 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิภายในหมู่บา้น หมู่ที ่11

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่11

  -   -   -   -     150,000 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

16 โครงการติดต้งกล้องวงจร
ปดิ หมู่ที ่12

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ตามซอยภายในหมู่บา้น 
หมู่ที ่12

    150,000   -   -   -   - 1 หมู่ ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สินของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

17 โครงการติดกล้องวงจรปดิ 
รพ.สต.เชียงเค่ียน

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ รพ.
สต. เชียงเค่ียน 1ชุด

    100,000   -    -   -   - ทรัพย์สิน รพ.
สต.ปลอดภัย

ปอ้งกันทรัพย์สินและ
ลด เหตุร้ายทีอ่าจ
เกิดขึน้ได้

รพ.สต.ต าบล
เชียงเค่ียน

18 โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นและการ
ช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นและการช่วยชีวิต
ขัน้พืน้ฐาน

อสม.,อปพร.,ชรบ.,
เจ้าหนา้ที ่ทต. และ
ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      20,000       20,000       20,000      20,000       20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า

อบรมได้รับ
ความรู้

อสม.,อปพร.,ชรบ.,
เจ้าหนา้ที ่ทต. และ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

ส านกัปลัด



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

19 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการเครือข่าย
อาสาสมัครปอ้งกันและเฝ้า
ระวังภัยต าบลเชียงเค่ียน 
"วิทยุส่ือสาร และการ
ปฏิบติัในสถานการณ์ฉุกเฉิน"

เพือ่ใหผู้้อบรมมีความรู้
ความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยุส่ือสาร

อปพร./อสม. /ชรบ./ผู้น า
ชุมชน และเจ้าหนา้ทีท่ี่
ปฏิบติังานปอ้งกันฯ

      18,000       18,000       18,000      18,000       18,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า

อบรมได้รับ
ความรู้

อปพร./อสม. /ชรบ./
ผู้น าชุมชน และ
เจ้าหนา้ทีท่ี่
ปฏิบติังานปอ้งกันฯ 
สามารถน าเคร่ืองวิทยุ
ส่ือสารใช้ในการ
ปฏิบติังานได้

ส านกัปลัด

20 โครงการติดกระจกโค้งทาง
แยก

เพือ่ปอ้งกันการเกิดอุบติัเหตุ ในพืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน       20,000       20,000       20,000      20,000       20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้ถนน

ส านกัปลัด

21 อุดหนนุ ศพส.จ.เชียงราย 
โครงการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย

เพือ่หยุดย้ังและลดระดับ
การขยายตัวของปญัหายา
เสพติดในพืน้ทีจ่ังหวัด
เชียงราย

พืน้ทีใ่นจังหวัดเชียงราย       30,000       30,000       30,000      30,000       30,000 ร้อยละ 70 
สามารถลด
ระดับการ

ขยายตัวของยา
เสพติด

ปญัหายาเสพติดใน
พืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย
มีแนวโนม้ลดลง

ส านกัปลัด

1,276,000 396,000   496,000 396,000 546,000  -  -  -รวม  21  โครงการ



     2566  
   (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่เสร้างเวทแีหง่การ
เรียนรู้และแสดงออกของ
เด็ก

เด็กเล็ก นกัเรียนในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน จ านวน 
200 คน

     40,000       40,000       40,000       50,000       60,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กในพืน้ที่

เด็กได้มีโอกาส
แสดงออกถึง
ความสามารถในด้าน
ต่างๆ

กองการศึกษา

40,000    40,000          40,000 50,000     60,000      -  -  -รวม  1  โครงการ

                    4.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                      

เปา้หมาย                  
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566  
   (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการใหบ้ริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการใหบ้ริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนทีป่ระสบภัยใน
พืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน

   300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

ประชาชนทีป่ระสบภัย
ได้รับความช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

2 โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ  กู้ภัยแก่
ประชาชน

เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จักใช้
อุปกรณ์กู้ชีพ  กู้ภัยเบือ้งต้น

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

     20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

ประชาชนมีความรู้
และรู้จักใช้อุปกรณ์กู้
ชีพ  กู้ภัย

ส านกัปลัด

3 โครงการส่งเสริมจัดการ
บริหารจัดการขยะโดยชุมชน

เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใหส้ามารถ
ลดปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะน าขยะมาใช้ประโยชน์
อย่างเปน็รูปธรรมและเปน็
ระบบ

หมู่ที1่-12      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

ชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมีการน ากลับมาใช้
เปน็ประโยชนแ์ละ
ชุมชนเปน็ชุมชนทีน่า่
อยู่

ส านกัปลัด

4 โครงการส่งเสริมโรงเรียน
ปลอดขยะ

1.เพือ่สร้างจิตส านกึในการ
คัดแยกขยะในโรงเรียน 2.
เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
 3.เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดการ
น าขยะกลับมาใหม่

จัดกิจกรรมใหว้ามรู้และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน

     10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละ 80 
นกัเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

นกัเรียนรู้จักการคัด
แยกขยะการลด
ปริมาณขยะและการ
น าขยะกลับไปใช้
ประโยชน์

ส านกัปลัด

350,000   350,000      350,000    350,000    350,000รวม  4  โครงการ

                    4.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                     เปา้หมาย
                (ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการจัดท าทางลาด
และราวแก่ผู้สูงอายุและผู้
พกิาร

เพือ่อ านวยความสะดวก
ใหก้ับผู้สูงอายุและผู้พกิาร

ผู้สูงอายุและผู้พกิารต าบล
เชียงเค่ียน

      25,000       25,000       25,000       25,000       25,000 ร้อยละ 50 
ผู้สูงอายุและผู้
พกิารได้รับ
ความสะดวก

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร
ได้รับความสะดวก

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพสถาบนั
ครอบครัวในต าบลเชียง
เค่ียน

เพือ่เปน็การสานสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว

เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง
ในพืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน  
จ านวน  50  คน

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 ร้อยละ  70 มี
ครอบครัวที่

อบอุ่น

ครอบครัวมีสาย
สัมพนัธ์ทีดี่ต่อกัน

ส านกัปลัด

3 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้ และอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข

ผู้สูงอายุและผู้พกิารต าบล
เชียงเค่ียน  จ านวน  50  คน

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 ร้อยละ  70 
ได้รับการ

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

ผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด

4 โครงการเย่ียมเยือน
ผู้สูงอายุและผู้พกิารต าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่ออกเย่ียมผู้สูงอายุและ
ผู้พกิารและใหก้ าลังใจ

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

เอาใจใส่

ผู้สูงอายุและผู้พกิาร
ได้รับการดูแลเอาใจใส่

ส านกัปลัด

5 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเชียงเค่ียน

สภาเด็ก  เยาวชนและ
เจ้าหนา้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน 
 จ านวน  50  คน

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

เด็ก เยาวชน ของสภา
เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้

ส านกัปลัด

                      4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพผู้พกิาร
และผู้ดูแลผู้พกิารต าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพผู้พกิาร
และผู้ดูแลผู้พกิารต าบล
เชียงเค่ียน

ผู้พกิารและผู้ดูแลผู้พกิาร 
จ านวน 50 คน

      15,000       15,000       15,000       15,000       15,000 ร้อยละ  70 
ได้รับการความรู้

ผู้พกิารและผู้ดูแลผู้
พกิารได้รับความรู้

ส านกัปลัด

7 โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพสตรีต าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพสตรีต าบล
เชียงเค่ียน

สตรีต าบลเชียงเค่ียน 
จ านวน 50 คน

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

เสริม

สตรีได้รับกหการ
ส่งเสริมอาชีพและมี
รายได้เพิม่

ส านกัปลัด

8 โครงการรณรงค์ ส่งเสริม
การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์  ส่งเสริม
การปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนกังานเทมศบาล/
นกัเรียน/จิตอาสาและ
ประชาชนในพืน้ที่

       2,000        2,000        2,000        2,000        2,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ฯ/พนกังาน
เทมศบาล/นกัเรียน/
จิตอาสาและ
ประชาชนในพืน้ที่

ส านกัปลัด



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

9  โครงการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
กิจกรรม"ฝึกอบรมตาม
โครงการร้อยใจรักษ์ 
หลักสูตรที ่2)"

เพือ่ฝึกปฏิบติัจริงด้านการ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพยีงใหก้ับทมีต าบลไป
ใช้ใหเ้กิดผลเปน็รูปธรรม
ในพืน้ทีต่ าบล

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนกังานเทศบาล และผู้น า
ชุมชน  จ านวน  20  คน

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าอบรม

มีทมีต าบลสามารถ
ปฏิบติั และสามารถ
น าไปขยายผลใน
ต าบลด้านเศรษฐกิจ
พอเพยีงในการ
ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

ส านกัปลัด

10 อุดหนนุกิ่งกาชาด
อ าเภอเทงิโครงการงาน
สงเคราะหแ์ละบรรเทา
ทกุข์ราษฎร

เพือ่ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์
จากภัยธรรมชาติต่างๆ

ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส
ในพืน้ทีอ่ าเภอเทงิ

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

สามารถบรรเทาทกุข์
และจัดกิจกรรมสา
ธารณุศลใหแ้ก่
ผู้ประสบภัยและด้อย
โอกาส

ส านกัปลัด

11 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มดนตรีพืน้เมือง 
หมู่ที ่4

เพือ่ส่งเสริมการเล่นดนตรี
พืน้เมือง

สามชิกลุ่มดนตรีพืน้เมือง 
หมู่ที ่4 วัสดุ/อุปกรณ์

    100,000   -  -   -  - สมาชิกกลุ่ม
ดนตรีพืน้เมือง

สมาชิกกลุ่มดนตรี
พืน้เมืองมีอุปกรณ์ใน
การเล่นดนตรีพืน้เมือง

ส านกัปลัด

   277,000 177,000      177,000    177,000    177,000รวม  11  โครงการ



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพนัธ์ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและความสามัคคี

เยาวชน,ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ประชาชนมี
ความสามัคคี

เยาวชน,ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพของประชาชน

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพของประชาชน
ต าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนต าบลเชียงเค่ียน       50,000 50,000            50,000       50,000     100,000 ร้อยละ 70 
นกัเรียน 

เยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างใหเ้กิด

ประโชยน์

ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

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

                         4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพนัธ์ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและความสามัคคี

เยาวชน,ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

    100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 ประชาชนมี
ความสามัคคี

เยาวชน,ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพของประชาชน

เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพของประชาชน
ต าบลเชียงเค่ียน

ประชาชนต าบลเชียงเค่ียน       50,000 50,000            50,000       50,000     100,000 ร้อยละ 70 
นกัเรียน 

เยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างใหเ้กิด

ประโชยน์

ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษา

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

                         4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเปน็ค่าสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุต าบล
เชียงเค่ียน ทีม่ีอายุครบ 
60 ปบีริบรูณ์ขึน้ไป ทีม่ี
คุณสมบติัครบถ้วน ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาด  
ไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 

ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน 

 9,428,000  9,728,000  10,128,000  10,528,000  11,028,000 100 % ของผู้รับ
เบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการในการยังชีพ

ส านกัปลัด

2 เบีย้ยังชีพผู้พกิาร เพือ่รองรับการจัดสวัสดิการ
เบีย้ความพกิารใหแ้ก่คน
พกิารในต าบลเชียงเค่ียน 
ทีม่ีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด ทีไ่ด้แสดงความ
จ านง โดยการขอขึน้
ทะเบยีนเพือ่ขอรับเงินเบีย้
ความพกิารไว้กับเทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียนแล้ว โดย
คนพกิารทีม่ีสิทธิจะได้รับ
เบีย้ความพกิารคนละ  
800.- บาทต่อเดือน

ผู้พกิารในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน

 1,610,400  1,614,400  1,618,400  1,622,400  1,626,400 100 % ของผู้รับ
เบีย้ยังชีพ

ผู้พกิารได้รับสวัสดิการ
ในการยังชีพ

ส านกัปลัด

                       4.7 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                เปา้หมาย     
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพือ่จ่ายเปน็ค่าสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ต าบล
เชียงเค่ียน ใหแ้ก่ผู้ปว่ย
เอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรอง
และท าการวินจิฉัยแล้ว 
และมีความเปน็อยู่ยากจน 
หรือถูกทอดทิง้ขาดผู้
อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ได้ ในอัตราคนละ 500 
บาทต่อเดือน

ผู้ปว่ยเอดส์ในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

    300,000     300,000     300,000     300,000     300,000 100 % ของผู้รับ
เบีย้ยังชีพ

ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการในการยังชีพ

ส านกัปลัด

4 เงินส ารองจ่าย เพือ่จ่ายเปน็ค่าบรรเทาสา
ธารณภัยในเหตุการณ์
ค่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการ
ล่วงหนา้ได้

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

    600,000     600,000     600,000     600,000     600,000 1 ต าบล ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทัว่ถึง
และทนัทว่งที

ส านกัปลัด

 11,938,400 12,242,400  12,646,400  13,050,400  13,554,400  -  -  -รวม  4  โครงการ



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการจัดท าแนวเขตปา่
ชุมชน หมู่ที ่1

เพือ่แสดงถึงแนวทางของ
ปา่ชุมชน

ปา่ชุมชนบา้นเชียงเค่ียน 
หมู่ที ่1

  -  -  -  -       30,000 ปา่ชุมชน 1 หมู่ แสดงถึงแนวทางของ
ปา่ชุมชน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์รอบหนองจิ้น 
หมู่ที ่2

เพือ่ใช้เปน็พลังงานทดแทน บริเวณรอบหหนองจิ้น หมู่
ที ่2

  -  -  -  - 150,000    ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์รอบ
หนองจิ้น 1 แหง่

ใช้พลังงานทดแทน กองช่าง

3 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์ประปาหมู่บา้น
 หมู่ที ่2

เพือ่ใช้เปน็พลังงานทดแทน บริเวณประปาหมู่บา้น หมู่
ที ่2

  -  -  -  - 150,000    ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์
ระบบประปา 1
 แหง่

ใช้พลังงานทดแทน กองช่าง

4 โครงการท าแนวเขตปา่
ชุมชน หมู่ที ่3

เพือ่แสดงถึงแนวทางของ
ปา่ชุมชน

ปา่ชุมชนบา้นก๊อ หมู่ที ่3   -  - 30,000        -  - แนวเขตปา่
ชุมชน 1 แหง่

แสดงถึงแนวทางของ
ปา่ชุมชน

กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

                5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

          เปา้หมาย           
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์เพือ่การเกษตร
 หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เปน็พลังงานทดแทน ทีท่ าการเกษตรของ
ประชาชนหมู่ที ่4

  -  -  - 100,000      - ติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์เพือ่
การเกษตร 1 หมู่

ใช้พลังงานทดแทน กองช่าง

6 โครงการล้อมร้ัวปา่ชุมชน 
หมู่ที ่5

เพือ่แสดงถึงแนวทางของ
ปา่ชุมชน

ปา่ชุมชนบา้นสารภี หมู่ที ่5   -  - 65,000        -  - ล้อมร้ัวปา่ชุมชน
 1 แหง่

แสดงถึงแนวทางของ
ปา่ชุมชน

กองช่าง

7 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้ หมู่ที ่7

เพือ่ใช้ส าหรับสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้

บา้นปา่กุ๊ก หมู่ที ่7   -  - 250,000      -  - สูบน้ าด้วยไฟฟา้
 1 แหง่

ประชาชนสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้

กองช่าง

8 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ หมู่ที ่7

เพือ่ใช้เปน็พลังงานทดแทน บา้นปา่กุ๊ก หมู่ที ่7   -  -  -   -     250,000 สูบน้ าด้วย
พลังงาน
แสงอาทติย์ 1 
แหง่

ใช้พลังงานทดแทน กองช่าง

9 โครงการติดต้ังพลังงาน
แสงอาทติย์เพือ่การเกษตร
 หมู่ที ่9

เพือ่ใช้เปน็พลังงานทดแทน ทีท่ าการเกษตรของ
ประชาชน หมู่ที ่9

  -  - 200,000      -  - พลังงาน
แสงอาทติย์ 1 
แหง่

ใช้พลังงานทดแทน กองช่าง



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

          เปา้หมาย           
      (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ หมู่ที ่9

เพือ่ใช้เปน็พลังงานทดแทน บา้นสันทราย หมู่ที ่9   -  -  - 200,000     - สูบน้ าด้วย
พลังงาน
แสงอาทติย์ 1 
แหง่

ใช้พลังงานทดแทน กองช่าง

  -   -    545,000    300,000    580,000รวม 10  โครงการ



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการอนรัุกษ์ปา่ชุมชน 
หมู่ที ่5

เพือ่จัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์และปา้ยชี้
แนวเขตปา่ชุมชนเพือ่การ
อนรัุกษ์ปา่ใหค้งอยู่

พืน้ทีป่า่ชุมชน  หมู่ที ่5   -    -   -      20,000   - ปา่ชุมชน 1 หมู่ ปา่ชุมชนได้รับการ
อนรัุกษ์และรักษาไว้
ใหค้วามสมดุลทาง
ธรรมชาติ

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดท าแนวกันไฟ
ปา่ชุมชน หมู่ที ่8

เพือ่ท าแนวกันไฟปา่ชุมชน พืน้ทีป่า่ชุมชน  จ านวน  
731  ไร่

  -    -       30,000   -   - ปา่ชุมชน 1 หมู่ ปา่ชุมชนได้รับการ
อนรัุกษ์และรักษาไว้
ใหค้วามสมดุลทาง
ธรรมชาติ

ส านกัปลัด

3 โครงการอนรัุกษ์ปา่ต้น
น้ าปา่ชุมชน หมู่ที ่8

เพือ่จัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ์และปา้ยชี้
แนวเขตปา่ชุมชนเพือ่การ
อนรัุกษ์ปา่ใหค้งอยู่

พืน้ทีป่า่ชุมชน  หมู่ที ่8   -    -   -      20,000   - ปา่ชุมชน 1 หมู่ ปา่ชุมชนได้รับการ
อนรัุกษ์และรักษาไว้
ใหค้วามสมดุลทาง
ธรรมชาติ

ส านกัปลัด

4 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน หมู่ที ่8

เพือ่ใหป้ระชาชนจัดการ
ขยะในชุมชนด้วยตนเอง

ประชาชนในพืน้ที ่หมู่ที ่8   -    -   -      20,000   - หมู่ที ่8 ประชาชนรู้จักการ
จัดการขยะด้วยตนเอง

ส านกัปลัด

5 โครงการส่งเสริมการ
อนรัุกษ์ปา่ชุมชนในพืน้ที่
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่ส่งเสริมการอนรัุกษ์ปา่
ชุมชนและร่วมมือกัน
บ ารุงรักษาปา่

กิจกรรมปลูกปา่และบวช
ปา่ชุมชนต าบลเชียงเค่ียน

      15,000       15,000       15,000      15,000       15,000 ปา่ชุมชน 1 หมู่ ปา่ชุมชนได้รับการ
ดูแลและปา่ชุมชนมี
ปริมาณเพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

              5.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                      

เปา้หมาย                 
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                      
เปา้หมาย                 
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา

6 โครงการทอ้งถิน่ ปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ "ทอ้งถิน่ 
สร้างปา่ รักษ์น้ า "

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการทอ้งถิน่ ปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ "ทอ้งถิน่ 
สร้างปา่ รักษ์น้ า "

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000      10,000       10,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนทีร่่วม

กิจกรรม

พืน้ทีป่า่ในต าบลเชียง
เค่ียนอุดมสมบรูณ์

ส านกัปลัด

7 โครงการครอบครัวสุขสันต์
ร่วมกันพฒันาต้นน้ าต าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการครอบครัวสุขสันต์
ร่วมกันพฒันาต้นน้ าต าบล
เชียงเค่ียน

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      10,000       10,000       10,000      10,000       10,000 ร้อยละ 70 
ครอบครัวทีร่่วม

กิจกรรม

ครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์เพือ่
รักษาต้นน้ าในต าบล
เชียงเค่ียนอุดมสมบรูณ์

ส านกัปลัด

8 โครงการปลูกต้นไม้ใน
พืน้ทีป่า่ชุมชน

เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ปา่ชุมชนในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน 1 ชุมชน

5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ปา่ชุมชน 1 หมู่ ปา่ชุมชนมีความ
หลากหลายทางพนัธ์ุไม้

ส านกัปลัด

9 โครงการบวชปา่ในพืน้ที่
ชุมชน

เพือ่การอนรัุกษ์ต้นไม้ใน
เขตพืน้ทีป่า่ชุมชน

ปา่ชุมชนในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน 1 ชุมชน

5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ปา่ชุมชน 1 หมู่ มีการบวชปา่ชุมชนใน
พืน้ทีต่ าบล  จ านวน  
1  แหง่

ส านกัปลัด

10 โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า เพือ่เปน็การอนรัุกษ์
ทรัพยากรน้ าและปอ้งกัน
น้ าปา่ไหลหลาก

ปา่ชุมชนในพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน  จ านวน 1 ชุมชน

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

มีฝายชะลอน้ าอย่าง
นอ้ย 3 จุด

ส านกัปลัด
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  (บาท)

   2567     
(บาท)
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  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                      
เปา้หมาย                 
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา

11 โครงการอนรัุกษ์
พนัธุกรรมพชือัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพือ่ขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงานของโครงการ
อนรัุกษ์พนัธุกรรมพชือัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

50,000      50,000      50,000      50,000     50,000      ร้อยละ  70 
ของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
รักษาสมบติัของ
แผ่นดินใหลู้กหลานได้
ใช้ประโยชนใ์นภาย
หนา้

ส านกัปลัด

   105,000    105,000    135,000    165,000    105,000  -  -  -รวม  11  โครงการ



     2566   
  (บาท)

     2567   
  (บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกต้ังทอ้งถิน่

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน       50,000       50,000       50,000       50,000      50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ได้รับการ
เลือกต้ัง

ผู้บริหารทอ้งถิน่และ
สมาชิกสภาทอ้งถิน่

ส านกัปลัด

2 โครงการจัดเวทปีระชาคม เพือ่จัดเวทปีระชาคม
หมู่บา้นและต าบลหา
ข้อมูลและแก้ไขปญัหาใน
พืน้ที่

ประชาชนต าบลเชียงเค่ียน
และคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชาคมการจัดท าแผน

      10,000       10,000       10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน

ประชาชนและ
คณะกรรมการได้
รับทราบข้อมูลในพืน้ที่

ส านกัปลัด

3 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบติั
ราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ สมาชิกสภาทอ้งถิน่
 และเจ้าหนา้ทีเ่ทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน

    150,000     150,000     150,000     150,000     150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้น าชุมชน คณะ
ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
สมาชิกสภาทอ้งถิน่ 
และเจ้าหนา้ที่
เทศบาลต าบลเชียง
เค่ียนได้รับความรู้

ส านกัปลัด

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
                    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบ้านเมอืงการบริหาร

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก
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  (บาท)
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  (บาท)
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  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
         เปา้หมาย            
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและพฒันา
ศักยภาพการปฏิบติังาน
ของบคุลากรในองค์กร

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมและพฒันา
ศักยภาพการปฏิบติังาน
ของบคุลากรในองค์กร

คณะผู้บริหารทอ้งถิน่ 
สมาชิกสภาทอ้งถิน่ และ
เจ้าหนา้ทีเ่ทศบาลต าบล
เชียงเค่ียน

    150,000     150,000     150,000     150,000     150,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

คณะผู้บริหารทอ้งถิน่
 สมาชิกสภาทอ้งถิน่ 
และเจ้าหนา้ที่
เทศบาลต าบลเชียง
เค่ียนได้รับความรู้และ
เพิม่ศักยภาพในการ
ปฏิบติังาน

ส านกัปลัด

5 โครงการรับช าระภาษี 
ค่าธรรมเนยีมต่างๆ นอก
สถานที่

เพือ่ออกรับช าระภาษี 
ค่าธรรมเนยีมต่างๆ นอก
สถานที ่ทัง้ 12  หมู่บา้น

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน ทัง้ 12  หมู่บา้น

10,000      10,000      10,000      10,000      10,000     ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
บริการนอกสถานที่

กองคลัง

   370,000    370,000    370,000    370,000    370,000  -  -  -รวม  5  โครงการ



     2566   
  (บาท)

     2567   
  (บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      50,000      50,000       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

     50,000     50,000      50,000      50,000      50,000  -  -  -

                    6.2 แผนงานการเกษตร

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  1  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เปา้หมาย  
              (ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI)
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     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)
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1 โครงการบริหารจัดการ
กองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับทอ้งถิน่พืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการบริหารจัดการ
กองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับทอ้งถิน่พืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลเชียงเค่ียน

คณะกรรมการ/
คณะอนกุรรมการกองทนุฯ

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ/
คณะอนกุรรมการ
กองทนุฯได้รับการ
พฒันาศักยภาพ

ส านกัปลัด

2 อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุ
การพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการของสถานี
อนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทีถ่่าย
โอนใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

เพือ่สนบัสนนุการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการของ
สถานอีนามัย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงเค่ียน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1 แหง่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียง
เค่ียนมีการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการ

ส านกัปลัด

3 ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

 1,090,000  1,090,000  1,090,000  1,090,000  1,090,000  -  -  -รวม  3  โครงการ

                   6.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เปา้หมาย  
              (ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



     2566   
  (บาท)

     2567   
  (บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  -  -  -

     2566   
  (บาท)

     2567   
  (บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่

เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหนา้ทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

     50,000      50,000      50,000      50,000      50,000  -  -  -

รวม  1  โครงการ

                   6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เปา้หมาย  
              (ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  1  โครงการ

                   6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
                   เปา้หมาย  
              (ผลผลิตของ

โครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบขนาด
กลาง บา้นเชียงเค่ียน หมู่ที่
 1

เพือ่ใหร้ะบบประปาของ
หมู่บา้นมีมาตรฐาน สะอาด
 ปลอดภัย ในการอุปโภค
และบริโภค

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดกลาง พกิัด 
E604259 N2168829

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 ระบบประปาใน
หมู่บา้น

ประชาชนมีระบบ
ประปาทีส่ะอาด 
ปลอดภัยในการ
อุปโภคและบริโภค

กรมทรัพย์ฯ/
จังหวัด

2 โครงการขุดอ่างเก็บน า้
โปง่ก่าง หมู่ที ่ 1

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ไว้ในฤดู
แล้งและการเกษตร

คิดเปน็พื นทีป่ริมาณไม่
นอ้ยกว่า 4,800  ตรม. ลึก
เฉล่ีย  3.00 ม. เร่ิมต้น E 
604968 สิ นสุด N 2168881

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 อ่างเก็บน า้
โปง่ก่าง  1 แหง่

สามารถกักเก็บน า้ไว้
ใช้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

กรมทรัพย์ฯ/
จังหวัด

หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานละระบบคมนาคมขนส่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานละระบบคมนาคมขนส่ง
                   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการติดตั งไฟฟา้ส่อง
สว่างตามถนนสายหลัก 
สายเชียงเค่ียน-ปา่แงะ

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การสัญจร
ของประชาชนในพื นที่

ระยะทาง 996.00 เมตร
พกิัดเร่ิมต้น E604223 
N2169101 พกิัดสิ นสุด 
E603666  N2168337

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 ไฟฟา้ถนนสาย
หลัก

ผู้ทีใ่ช้เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความปลอดภัย

ทางหลวง
ชนบท/อบจ.

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน า้ซอย 5 ถึงหนา้
โรงเรียน หมู่ที ่1

เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก ปากรางกว้าง 0.40 ม. ยาว
 365.00 ม. ลึก 0.50 ม. 
พกิัด E 604249  N 
216128

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รางระบายน า้ 1
 แหง่

น า้ไหลได้สะดวก อบจ./จังหวัด

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางขึ นบอ่ขยะ หมู่ที ่1

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนในพื นที่

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

 1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000 ถนน คสล.
จ้านวน 1 เส้น

มีถนน คสล. ที่
ประชาชนสามารถ
สัญจรไป – มา ได้
สะดวก

อบจ./จังหวัด

6 โครงการน า้ประปาภูเขา
เพือ่การเกษตรจากอ่างเก็บ
น า้เชียงเค่ียน ถึงหมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการแกษตร วางทอ่ PE ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว - 2
 นิ ว  ยาว 8,000.00 ม.

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

ระบบระบายน า้ไหล
ได้สะดวกดีขึ น

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการเรียงหนิยาแนว
หว้ยน า้ลอย หมู่ที ่1

เพือ่ปอ้งกันการพงัทลาย
ของดิน

บริเวณหนา้โรงเรียนบา้น
เชียงเค่ียนถึงบริเวณบา้น
นายวิกร  บางแช่ม ขนาด
กว้าง 1.50 ม. ยาว 300.00
 ม. ทั งสองข้าง

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 เรียงหนิยาแนว
หว้ยน า้ลอย  1 

 สาย

ประชาชนได้รับน า้
อย่างทัว่ถึงและกัก
เก็บน า้

อบจ./จังหวัด

8 โครงการวางทอ่ขยายถนน
ไหล่ทางระบายน า้หมู่ที ่2 
ถึงหมู่ที1่2

เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก ขนาด 1.20 ม. พร้อมบอ่
พกัพร้อมขยายถนน
ทางด้านโรงเรียนสันชุม
ไหล่ทางขนาดกว้าง 3.00 
ม. ยาว 1,200.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื นทีไ่ม่นอ้ย
กว่า 344 ตรม. บริเวณ
ประตูด้านข้างโรงเรียนสัน
ชุม ถึงบา้นก้านนันคิร ไชย
สุวรรณ์

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 ขยายถนนไหล่
ทางระบายน า้  

1  สาย

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

9 โครงการก่อสร้างฝายกั นน า้
 คสล.แม่น า้พงุ หมู่ที ่2 
ร่วมกับหมู่ที ่12

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ไว้ในฤดู
แล้งและการเกษตร

ขนาดกว้าง  35.00 ม.  สูง 
 4.00 ม.

 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 ฝายกั นน า้ คสล.
 1 แหง่

สามารถกักเก็บน า้ไว้
ใช้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น หมู่ที ่2

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000 
ม.  หนา 0.15 ม.

 2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000 ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./จังหวัด

11 โครงการขุดลอกหนองจิ น 
หมู่ที ่2

เพือ่ลดการตื นเขินของล้า
เหมือง น า้ไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 100.00 ม. ยาว
 200.00 ม. ลึก 1.00 ม. 
พกิัด  E 600735 N 
2167611

 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ขุดลอกหนองจิ น
 1 แหง่

ลดการตื นเขินของล้า
เหมือง น า้ไหลได้
สะดวก

อบจ./จังหวัด

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน า้ในหมู่บา้น หมู่ที ่2

เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 
300.00 ม. ลึก 0.40 ม. 
พกิัดเร่ิมต้น  E 600868 N
 2167617 พกิัดสิ นสุด  E 
600770 N 2167333

900,000    900,000    900,000    900,000    900,000    รางระบายน า้ 1
 แหง่

น า้ไหลได้สะดวก อบจ./จังหวัด

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองจิ น หมู่ที ่2

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว
550.00 ม.  พกิัดเร่ิมต้น  E
 600793 N 2167634 
พกิัดสิ นสุด  E 600747 N 
2167558

1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14 โครงการขุดลอกอ่างหว้ย
ลึก บา้นก๊อ หมู่ที ่3

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ไว้ในฤดู
แล้งและการเกษตร

ขนาดปากกว้าง 40.00 ม. 
ยาวไม่นอ้ยกว่า 160.00 ม.
 ลึกเฉล่ีย 4.00 ม. หรือมี
ประมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า
 22,185.00 ลบ.ม.

 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 อ่างเก็บน า้หว้ย
ลึก 1 แหง่

สามารถกักเก็บน า้ไว้
ใช้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

อบจ./จังหวัด

15 โครงการเจาะบอ่บาดาล
พร้อมสูบน า้ด้วยพลังงาน
แสงอาทติย์ หมู่ที ่3

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน า้ไว้ใช้
ส้าหรับอุปโภคและบริโภค
 /เพือ่ใช้พลังงานทดแทน

เจาะบาดาลพร้อมพลังงาน
แสงอาทติย์ครบชุด  พกิัด 
E603904 N2168069

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 บอ่บาดาล 1 
บอ่พร้อม
พลังงาน

แสงอาทติย์

ประชาชนมีน า้ที่
สะอาดและเพยีงพอ
ในการอุปโภคและ
บริโภค

กรมทรัพย์ฯ/
กองช่าง

16 โครงการขุดลอกหนองจ้า
อ้อพร้อมระบบส่งน า้

เพือ่ลดการตื นเขินของ
หนองน า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้
ในการเกษตรในพื นทีต้่าบล
เชียงเค่ียน

พื นทีขุ่ดลอก 30,400 ตรม.
 ลึกเฉล่ีย 1 ม. หรือมี
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
30,400 ลบ.ม.

 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 ขุดลอกหนองจ้า
อ้อ 1 แหง่

ประชาชนในพื นที ่หมู่
 3,11,4,7,9 ต้าบล
เชียงเค่ียน ได้มีน า้ใช้
ในการเกษตร

กรมทรัพย์ฯ/
จังหวัด

17 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่
 4 บริเวณซอย 1 ถึงหนา้
ร้านค้าสองข้างทาง

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศันถ์นน
ทางหลวงชนบท สะอาด 
นา่มอง

ระยะทาง 858.00 เมตร
พกิัดเร่ิมต้น E601386 
N2166867 พกิัดสิ นสุด 
E601587  N2166103

 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ถนนทางหลวง
ชนบท 1 สาย

มีถนนทีส่ะอาด  นา่
มอง

ทางหลวง
ชนบท
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

18 โครงการวางระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ที ่4

เพือ่ทดแทนทอ่เดิมทีอุ่ดตัน
ท้าใหน้ า้ไหลได้สะดวก

ระยะทาง 3,500.00 เมตร
พกิัด E601563 N2166286

    550,000     550,000     550,000     550,000     550,000 ระบบประปา
หมู่บา้น 1 แหง่

น า้ไหลได้สะดวก อบจ./จังหวัด

19 โครงการเจาะบอ่บาดาล
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่4

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีน า้ไว้ใช้
ในการเกษตร

เจาะบาดาล 1 บอ่  พกิัด 
E601700 N2166399

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 บอ่บาดาล 1 บอ่ เกษตรกรมีน า้ส้าหรับ
ท้าการเกษตร

อบจ./จังหวัด

20 โครงการขุดลอกหนองแซะ
 หมู่ที ่4

เพือ่ลดการตื นเขินของ
หนองน า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้
ในการเกษตร

ขนาดพื นที ่ 12  ไร่ ลึก
เฉล่ีย 1.50 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ขุดลอกหนอง
แซะ 1 แหง่

เกษตรกรมีน า้ส้าหรับ
ท้าการเกษตร

อบจ./จังหวัด

21 โครงการขุดลอกหนองจ้า
อ้อใต้ หมู่ที ่4

เพือ่ลดการตื นเขินของ
หนองน า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้
ในการเกษตร

ขนาดพื นที ่ 19  ไร่ ลึก
เฉล่ีย 1.00 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ขุดลอกหนองจ้า
อ้อใต้ 1 แหง่

เกษตรกรมีน า้ส้าหรับ
ท้าการเกษตร

อบจ./จังหวัด

22 โครงการเทลานตากพชืผล
ทางการเกษตร คสล. หมู่ที่
 4

เพือ่ใช้เปน็สถานทีต่าก
พชืผลทางการเกษตร

ขนาดกว้าง  16.00 ม.  ยาว
 30.00 ม. หนา 0.12 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ลาน คสล. 1 
แหง่

ประชาชนมรลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตร

อบจ./จังหวัด
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

23 โครงการขุดลอกอ่างแก้ม
ลิงปา่สุสานเก่า หมู่ที ่4

เพือ่ลดการตื นเขินของอ่าง
แก้มลิงทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้
ในการเกษตร

ขนาดกว้าง  70.00 ม.  ยาว
 150.00 ม. ลึก 4.00 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 อ่างแก้มลิง  1 
แหง่

เกษตรกรมีน า้ส้าหรับ
ท้าการเกษตร

อบจ./จังหวัด

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ทอ่เหล่ียม ซอย 1-6 หมู่ที ่4

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 550.00
 ม. หนา 0.15 ม. พกิัด
เร่ิมต้น  E 601607 N 
2166829 พกิัดสิ นสุด  E 
601709 N 2166313

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./จังหวัด

25 โครงการก่อสร้างศาลาพกั
ศพบริเวณปา่สุสาน หมู่ที ่4

เพือ่ใช้เปน็สถานทีพ่กัศพ กว้าง 12.00 ม. ยาว 24.00
 ม. สูง 3.50 ม. พกิัด  E 
601283 N 2166566

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ศาลาพกัศพ 1 
แหง่

ประชาชนมีสถานที่
พกัศพ

อบจ./จังหวัด

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายปา่
ช้าเก่า หมู่ที ่4

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
860.00 ม. หนา 0.15 ม. 
จ้านวน 10 จุด พกิัดเร่ิมต้น
  E 600809 N 2166555 
พกิัดสิ นสุด  E 600628 N 
2165735

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ถนน คสล. 1 
เส้น

ประชาชนมีสะดวกใน
การสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./จังหวัด
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

27 โครงการวางทอ่ประปา
ภูเขาจากหนองจ้าอ้อถึง
หมู่บา้น  หมู่ที ่4

เพือ่ใช้ในการอุปโภค บริโภค วางทอ่ PE ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  6 นิ ว - 2
 นิ ว ระยะทางยาว 
3,000.00 ม.

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 วางทอ่ประปา
ภูเขา 1 หมู่

ระบบระบายน า้ไหล
ได้สะดวกดีขึ น

อบจ./จังหวัด

28 โครงการขุดลอกหนองน า้
ร่องไม้ซุง หมู่ที ่4

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

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

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ขุดลอกหนองน า้
 1  แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

29 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น า้พร้อมเทดาดคอนกรีต
ฝ่ังซ้ายร่องเปา-สันทราย 
ถึงหมู่ที ่4

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

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

 25,000,000  25,000,000  25,000,000  25,000,000  25,000,000 ขุดลอกคลองส่ง
น า้ร่องปา-สัน
ทราย 2 หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เชื่อมบา้นสารภี หมู่ที ่5 ถึง
ร่องเปา หมู่ที ่7 ต้าบลปา่
แงะ

เพือ่ใช้เปน็เส้นทางสัญจร
และในการขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรระหว่าง 2 
ต้าบล

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
2,200.00 ม. หนา  0.50 ม.

    700,000     700,000     700,000     700,000     700,000 ถนนลูกรัง 1 สาย ผู้ทีใ่ช้เส้นทางในการ
สัญจรและขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร
ได้สะดวกมากย่ิงขึ น

อบจ./จังหวัด

31 โครงการก่อสร้างฝายกั นน า้
 คสล.แม่น า้พงุ หมู่ที ่5

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ไว้ในฤดู
แล้งและการเกษตร

บริเวณแม่น า้พงุ ขนาด
กว้าง  1.00 ม. ยาว 50.00
 ม.   ลึก 3.00 ม.

 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 ฝายกั นน า้ คสล.
 1 แหง่

สามารถกักเก็บน า้ไว้
ใช้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

อบจ./จังหวัด
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

32 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่ 
หมู่ที ่5

เพือ่ใหร้ะบบประปาของ
หมู่บา้นมีมาตรฐาน สะอาด
 ปลอดภัย ในการอุปโภค
และบริโภค

แบบบาดาลขนาดใหญ่ 10 
ลบ.ม./ชม.

 3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000  3,500,000 ระบบประปาใน
หมู่บา้น

ประชาชนมีระบบ
ประปาทีส่ะอาด 
ปลอดภัยในการ
อุปโภคและบริโภค

กรมทรัพย์ฯ/
จังหวัด

33 โครงการวางทอ่ถนนสาย
หลักพร้อมเทกลบและบอ่
พกั พร้อมฝาปดิในหมู่บา้น
 หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

วางทอ่ระบายน า้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 ม. 
ระยะทางยาว 1,500.00 ม.

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 วางทอ่ถนนสาย
หลักพร้อมฝาปดิ

  1  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

อบจ./จังหวัด

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหนิคลุกสายเลียบ
คลองส่งน า้สายร่องเปา-
บา้นสันทราย บา้นสารภี 
หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
5,000.00 ม. หนาเฉล่ีย  
0.05 ม.

 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ถนนลงหนิคลุก
สายเลียบคัน

คลองส่งน า้สาย
ร่องเปา-บา้น

สันทราย  2  หมู่

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

อบจ./จังหวัด

35 โครงการขุดลอกล้าเหมือง
หนองบวัข้างบา้นพอ่หนาน
สมบรูณ์ ปญัญา –แม่น า้พงุ
 หมู่ที ่5

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
15,000.00 ม. ลึกเฉล่ีย  
0.50 ม.

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ขุดลอกล้า
เหมืองหนองบวั

 - แม่น า้พงุ 1 หมู่

ระบบระบายน า้ไหล
ได้สะดวกดีขึ น

อบจ./จังหวัด
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

36 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น า้พงุ หมู่ที ่5

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว่างอ้าเภอ

ขนาดกว้าง 8.00 ม.  ยาว  
50.00 ม.

 7,665,000  7,665,000  7,665,000  7,665,000  7,665,000 สะพานข้าม
แม่น า้พงุ  2  

อ้าเภอ

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

อบจ./จังหวัด

37 โครงการสร้างฝายน า้ล้น
แม่พงุพร้อมประตูเปดิ
ระบายน า้และทอ่ระบายน า้
 หมู่ที ่5 บา้นสารภี เชื่อม 
หมู่ที ่7 บา้นร่องเปา 
อ้าเภอปา่แดด

เพือ่กักเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตร

ขนาดยาว  35.00 ม.  สูง  
4.00 ม.

 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 ฝายน า้ล้นแม่
พงุพร้อมประตู
ปดิ-เปดิ  2  หมู่

ระบบระบายน า้ไหล
ได้สะดวกดีขึ น

อบจ./จังหวัด

38 โครงการประปาภูเขาจาก
อ่างเก็บน า้เชียงเค่ียน ถึง
หมู่ที ่5

เพือ่จะได้มีน า้ใช้ใน
ครัวเรือนและการเกษตร

จากปากทางสารภีเข้า
หมู่บา้น ทอ่ PVC ขนาด 2 
นิ ว - 6 นิ ว  ยาว  6,000  ม.

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 ประปาภูเขา  1 
 แหง่

มีน า้ใช้ในครัวเรือน
และการเกษตร

อบจ./จังหวัด

39 โครงการปรับภูมิทศันถ์นน
หนา้วัดบา้นสารภี หมู่ที ่5

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศันถ์นน
ทางหลวงชนบท สะอาด 
นา่มอง

ระยะทาง 30.00 ม.     500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ถนนทางหลวง
ชนบท 1 สาย

มีถนนทีส่ะอาด  นา่
มอง

ทางหลวง
ชนบท
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 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40 โครงการขุดลอกสระโปง่สัก
 หมู่ที ่5

เพือ่ลดการตื นเขินของสระ
น า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรของประชาชน

ขนาดกว้าง 70.00 ม. ยาว 
80.00 ม. ลึก 1.50 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ขุดลอกสระน า้ 1
 แหง่

ประชาชนในพื นทีม่ี
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

อบจ./จังหวัด

41 โครงการสูบน า้ด้วย
พลังงานแสงอาทติย์พร้อม
ระบบส่งน า้ฝายน า้ล้น หมู่ที่
 5

เพือ่ใช้พลังงานทดแทนใน
การสูบน า้เพือ่การเกษตร

บริเวณแม่น า้พงุ หา่งจาก
ฝายน า้ล้น ประมาณ 
500.00 ม. ไปทางทศิเหนอื

 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 พลังงาน
แสงอาทติย์ 1 

แหง่

ประชาชนได้ใช้
พลังงานทดแทนใน
ภาคเกษตรกรรม

กรมทรัพยฯ

42 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น า้ฝ่ังซ้ายระหว่างต้าบล,
เชียงเค่ียน หมู่ 4,5,7,9 
เชื่อม ต้าบลดอยลาน หมู่ 
5,12,21

เพือ่ลดการตื นเขิน กักเก็บ
น า้ส้าหรับท้าการเกษตร

 ขุดลอกคลองส่งน า้ กว้าง
เฉล่ีย   8.00 ม.  ยาวไม่
นอ้ยกว่า  7,050.00 ม. ลึก
เฉล่ีย  0.70 ม. หรือคิด
เปน็ปริมาตรดินชุดไม่นอ้ย
กว่า 22,676.00 บล.ม. 
(พร้อมขนย้ายดินทิ ง)

 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 ขุดลอกคลองส่ง
น า้

มีน า้ส้าหรับท้า
การเกษตรได้อย่าง
ทัว่ถึงทั งสองต้าบล

อบจ./จังหวัด

43 โครงการขุดลอกหว้ยย่าสม
 หมู่ที ่6

เพือ่ลดการตื นเขินของสระ
น า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรของประชาชน

ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 
980.00 ม. ลึก 0.70 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ขุดลอกหว้ยย่า
สม 1 แหง่

ประชาชนในพื นทีม่ี
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

44 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ถนนทางหลวงชนบท และ
ไฟฟา้ หมู่ที ่7

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศันถ์นน
ทางหลวงชนบท สะอาด 
นา่มอง และส่องสว่าง

วางทอ่ระบายน า้พร้อมบอ่
พกั ความยาว 500.00 ม.

 9,500,000  9,500,000  9,500,000  9,500,000  9,500,000 ถนนทางหลวง
ชนบท 1 สาย

ถนนทีส่ะอาด นา่มอง อบจ./จังหวัด

45 โครงการขุดลอกหนองจ้า
อ้อ หมู่ที ่7

เพือ่ลดการตื นเขินของสระ
น า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรของประชาชน

ขนาดพื นที ่ 19  ไร่ ลึก 
1.00 ม.

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ขุดลอกหนองน า้
 1 แหง่

ประชาชนในพื นทีม่ี
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

อบจ./จังหวัด

46 โครงการขุดลอกสระน า้
ม่อนโปง่ หมู่ที ่7

เพือ่ลดการตื นเขินของสระ
น า้ทีใ่ช้กักเก็บน า้ไว้ใช้ใน
การเกษตรของประชาชน

ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว 
268.00 ม. ลึก 2.00 ม.

    800,000     800,000     800,000     800,000     800,000 ขุดลอกสระน า้ 1
 แหง่

ประชาชนในพื นทีม่ี
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

อบจ./จังหวัด

47 โครงการเทดาดคอนกรีต
จากล้าเหมืองไส้ไก่หมู่ที ่7 
เชื่อมหมู่ที ่2,12,9 บา้นปา่
กุ๊ก หมู่ที ่7

เพือ่ระบายน า้และปอ้งกัน
น า้ทว่มขัง

กว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 
 ม. หนา  ม.

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ดาดคอนกรีตล้า
เหมืองไส้ไก่  4 

หมู่

ระบบระบายน า้ไหล
ได้สะดวกดีขึ น

อบจ./จังหวัด

48 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น า้ร่องเปา-สันทราย หมู่ที ่
7-  หมู่ที ่9

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

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

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 ขุดลอกคลองส่ง
น า้ร่องปา-สัน
ทราย 1 หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน า้แบบมีฝาปดิสอง
ข้างทาง หมู่ที ่7

เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก จากแยกบา้นปา่กุ๊กถึงเขต
ติดต่อหมู่ที ่4  ขนาดกว้าง 
 0.50 ม.  ยาว  1,600.00 
ม. ลึก  1.00 ม.

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 รางระบายน า้
แบบมีฝาปดิ

สองข้างทาง  1 
 หมู่

สามารถระบายน า้ได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

50 โครงการขุดลอกและ
ก่อสร้างฝายหว้ยค้าฝ่ังขวา
 หมู่ที ่8

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 
550.00 ม. ลึก 1.00 ม.

    600,000     600,000     600,000     600,000     600,000 ขุดลอกหว้ยค้า
ฝ่ังขวา 1  แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

51 โครงการขุดลอกหว้ยค้าฝ่ัง
ซ้าย หมู่ที ่8

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 
800.00 ม. ลึก 1.00 ม.

    550,000     550,000     550,000     550,000     550,000 ขุดลอกหว้ยค้า
ฝ่ังซ้าย 1  แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

52 โครงการวางทอ่ส่งน า้จาก
อ่างเชียงเค่ียนสู่หว้ยค้า 
หมู่ที ่8

 เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก วางทอ่ PE   ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว -2 
นิ ว  ยาว  6,000.00 ม.

 1,922,000  1,922,000  1,922,000  1,922,000  1,922,000 วางทอ่ส่งน า้อ่าง
เชียงเค่ียนสู่

หว้ยค้า  1 หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

53 โครงการก่อสร้างถนน
พาราซอยซีเมนต์ ซอย 1 
ขึ นถึงพื นทีป่า่ชุมชน(แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศ) หมู่ที ่8
 ต้าบลเชียงเค่ียน เชื่อม 
ต้าบลปล้อง

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรเข้าศึกษาดูงาน
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศ 
และเปน็เส้นทางสู่พื นที่
การเกษตรของประชาชน
ระหว่างสองต้าบล

  ขนาดกว้าง  4.00 ม.  
ยาว  1,800.00 ม. หนา  
0.15 ซม.

 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ถนนพาราซอย
ซีเมนต์  1 เส้น

นกัทอ่งเทีย่วและ
ประชาชนในพื นที่
และต้าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัย ในการ
สัญจร

อบจ./จังหวัด

54 โครงการปรับภูมิทศันถ์นน
ในหมู่บา้น หมู่ที ่9

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศันถ์นน
ในหมู่บา้น สะอาด นา่มอง

วางทอ่ระบายพร้อมบอ่พกั
ความยาวไม่นอ้ยกว่า 
500.00 ม.

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ถนนในหมู่บา้น 
1 หมู่

มีถนนทีส่ะอาด  นา่
มอง

ทางหลวง
ชนบท

55 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น า้หว้ยปา่ไร่ปา่ชุมชน หมู่ที่
 9

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

จ้านวน  1  แหง่  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ขุดลอกอ่างเก็บ
น า้ 1 แหง่

ประชาชนในพื นทีม่ี
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

56 โครงการเจาะบอ่บาดาล
พร้อมติดตั งพลังงาน
แสงอาทติย์เพือ่การเกษตร
 หมู่ที ่9

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน า้ไว้ใช้
ส้าหรับการเกษตร/เพือ่ใช้
พลังงานทดแทน

ขุดเจาะบาดาลโดยใช้ทอ่ 
pvc   13.5 ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 นิ ว ความลึก
ไม่นอ้ยกว่า 100.00 ม. 
หรือปริมาตรไม่นอ้ยกว่า 5
 ลบ.ม.

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 บอ่บาดาล 1 
บอ่พร้อม
พลังงาน

แสงอาทติย์

ประชาชนมีน า้ที่
สะอาดและเพยีงพอ
ในการเกษตร

กรมทรัพย์ฯ/
จังหวัด

57 โครงการขุดลอกแม่น า้พงุ 
หมู่ที ่9

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

  ขนาดกว้าง  30.00 ม.  
ยาว  5,000.00 ม. ลึก  
2.00 ม.

 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ขุดลอกแม่น า้พงุ
 1 แหง่

ประชาชนในพื นทีม่ี
น า้ส้าหรับท้า
การเกษตร

อบจ./จังหวัด

58 โครงการปรับปรุงและขุด
ลอกคันคลองหนองยาว  
หมู่ที ่9

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมาได้
สะดวก

กว้าง  4.00 ม. ยาว  400 
ม. หนา  0.15 ม.

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  1,000,000  1,000,000 ขุดลอกคัน
คลองหนองยาว 

 1 หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

59 โครงการปรับปรุงระบบ
ทอ่น า้เพือ่การเกษตร  หมู่ที่
 9

 เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก ทอ่ PE  ขนาด 2-3 นิ ว ยาว
 10,000 ม.

 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ระบบทอ่ส่งน า้ 
 1  หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

60 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน า้
เชียงเค่ียน เนื อทีป่ระมาณ 
250 ไร่ หมู่ที ่10

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ส้าหรับ
อุปโภคและการเกษตรของ
ประชาชนในพื นทีต้่าบล
เชียงเค่ียน

คิดเปน็พื นทีป่ริมาณไม่
นอ้ยกว่า 250 ไร่ ลึกเฉล่ีย 
2.00 ม. พกิัดเร่ิมต้น E 
605523 
สิ นสุด N 2170910

 7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000  7,000,000 ขุดลอกอ่างเก็บ
น า้เชียงเค่ียน  1

  แหง่

มีน า้ไว้ใช้อุปโภคและ
การเกษตรได้อย่าง
ทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

61 โครงการขุดลอกฝายเชียง
เค่ียน เนื อทีป่ระมาณ 5 ไร่
 หมู่ที ่10

เพือ่ลดการตื นเขินของล้า
เหมือง น า้ไหลได้สะดวก

มีพื นทีด้่าเนนิการ 
8,000.00 ม. ลึก 3.00 ม.

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 ขุดลอกฝายเชียง
เค่ียน  1  แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

62 โครงการซ่อมแซมประตู
ปดิ-เปดิน า้ฝายเชียงเค่ียน 
หมู่ที ่10

เพือ่ใช้ปดิ-เปดิระบายน า้  ขนาดกว้าง  1.50 ม.  สูง 
 2.00 ม. จ้านวน 5 บาน

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ประตูปดิ-เปดิ
น า้ฝายเชียง
เค่ียน 1 แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

63 โครงการก่อสร้างอ่างหว้ย
เฮี ย หมู่ที ่10

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ไว้ในฤดู
แล้งและการเกษตร

กว้าง 15.00 ม. สูง  2.50 ม.  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000 อ่างหว้ยเฮี ย 1 
แหง่

มีสถานทีก่ักเก็บน า้
ส้าหรับประชาชนใน
พื นที่

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

64 โครงการก่อสร้างถนน
พาราซอยซีเมนต์เพือ่
การเกษตร หมู่ที ่10 ต้าบล
เชียงเค่ียน เชื่อม ต้าบล
ปล้อง

เพือ่ความสะดวกในการ
สัญจรสู่พื นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนระหว่างสอง
ต้าบล

 ขนาดกว้าง  5.00 ม.  ยาว
 10.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.05
 ม.

 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 ถนนพาราซอย
ซีเมนต์  1 เส้น

ประชาชนในพื นที่
และต้าบลใกล้เคียง
ได้รับความสะดวก 
และปลอดภัย ในการ
สัญจร

อบจ./จังหวัด

65 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน า้อ่างเก็บน า้เชียง
เค่ียน หมู่ที ่10

เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก  ขนาดกว้าง 1.00 ม.  ยาว 
230.00 ม. ลึก 1.00 ม.

 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ซ่อมแซมราง
ระบายน า้ 1 แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

66 โครงการประปาหมู่บา้น
ภูเขาเพือ่การเกษตรจาก
อ่างเก็บน า้ เชียงเค่ียน  ถึง
หมู่ที ่10

 เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก ทอ่ PE  ขนาด  3 นิ ว  
ระยะทาง 8,000.00 ม.

 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ประปาหมู่บา้น 
 1  หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

67 โครงการเทดาดคอนกรีต
เสริมเหล็กล้าเหมืองสาย
แม่น า้ลอย หมู่ที ่11

เพือ่ระบายน า้และปอ้งกัน
น า้ทว่มขัง

 ขนาดกว้าง  2.00 ม.  ยาว
 850.00 ม. ลึก 0.80  ม.

 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 ดาดคอนกรีตล้า
เหมือง 1 สาย

ระบบระบายน า้ไหล
ได้สะดวกดีขึ น

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

68 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน า้แบบมีฝาปดิสอง
ข้างทางถนนสายหลัก หมู่ที่
 11

เพือ่ระบายน า้และปอ้งกัน
การเกิดอุบติัเหตุของผู้ใช้
เส้นทาง

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

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 รางระบายน า้
แบบมีฝาปดิ

สองข้างทาง  1 
 หมู่

สามาระบายน า้ได้
สะดวกและปอ้งกัน
การเกิดอุบติัเหตุจาก
การสัญจรไปมา

อบจ./จังหวัด

69 โครงการวางทอ่พร้อมบอ่
พกั หมู่ที ่12

เพือ่ใหน้ า้ไหลได้สะดวก วางทอ่ระบายน า้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80 ม. 
ยาว 500.00 ม. (พร้อมบอ่
พกั)

 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000 วางทอ่พร้อม
บอ่พกั 1 แหง่

น า้ไหลได้สะดวก อบจ./จังหวัด

70 โครงการก่อสร้างฝายกั น
น า้คอนกรีตเสริมเหล็ก
แม่น า้พงุ หมู่ที ่12

เพือ่ใช้กักเก็บน า้ไว้ในฤดู
แล้งและการเกษตร

ขนาดกว้าง  35.00 ม.  สูง 
 4.00 ม.

 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 ฝายกั นน า้ คสล.
 1 แหง่

สามารถกักเก็บน า้ไว้
ใช้ในฤดูแล้งและ
การเกษตร

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองแหย่ง หมู่ที ่12

เพือ่อ้านวยความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ขนาดกว้าง 4.00  ม.  ยาว 
 40.00 ม. หนา   0.15 ม. 
หรือมีพื นทีป่วิจราจรไม่
นอ้ยกว่า 160.00 ตรม. 
พกิัดเร่ิม E 0600163 N 
2166725 (บริเวณถนน
รอบหนองแหย่ง) สุด E 
0600124 N 2166726 
(บริเวณถนนรองหนอง
แหย่ง)

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ถนน คสล.  1  
เส้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย 
ในการสัญจร

อบจ./จังหวัด

72 โครงการขุดลอกหนอง
แหย่งพร้อมประตูปดิ-ปดิ 
หมู่ที ่12

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

กว้าง 127.00  ม. ยาว 
170.00 ม. ลึก 1.00 ม.

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 ขุดลอกหนอง
แหย่ง 1 แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

73 โครงการขุดลอกแม่น า้พงุ
ฝ่ังซ้าย  หมู่ที ่12 , หมู่ที ่5
 - หมู่ที ่9

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

ขนาดกว้าง 30.00  ม. ยาว
 12,000.00 ม. ลึก 2.00 ม.

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 ชุดลอกแม่น า้
พงุฝ่ังซ้าย 1 แหง่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

74 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบขนาด
กลาง บา้นใหม่สันชุม หมู่ที่
 12

เพือ่ใหร้ะบบประปาของ
หมู่บา้นมีมาตรฐาน สะอาด
 ปลอดภัย ในการอุปโภค
และบริโภค

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดกลาง พกิัด 
E600226 N2166683

 2,100,000  2,100,000  2,100,000  2,100,000  2,100,000 ระบบประปาใน
หมู่บา้น

ประชาชนมีระบบ
ประปาทีส่ะอาด 
ปลอดภัยในการ
อุปโภคและบริโภค

กรมทรัพย์ฯ/
จังหวัด

75 โครงการขุดลอกแม่น า้พงุ
พื นทีบ่า้นสันทราย หมู่ที ่9 
เชื่อมฝายร่องเปา ต้าบล
ดอยลาน

เพือ่ลดการตื นเขินและน า้
ไหลได้สะดวก

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

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 ขุดลอกแม่น า้
พงุสันทราย-
ฝายร่องเปา 1 
หมู่

สามารถระบายน า้
เพือ่การเกษตรได้
อย่างทัว่ถึง

อบจ./จังหวัด

76 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟสัต์
คอนกรีตถนนสายเลียบคัน
คลองส่งน า้ฝ่ังซ้ายระหว่าง
ต้าบลเชียงเค่ียน หมู่ 
4,5,7,9 เชื่อมต้าบลดอย
ลาน  หมู่ที ่ 5,12,21

เพือ่ใช้เปน็เส้นทางสัญจร
ไป-มาระหว่าง 2 ต้าบล

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง
 5.00 ม. ยาว 7,050 ม. 
หนา 0.05 ม. พื นทีผิ่ว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 
35,250.00 ตร.ม.

 28,000,000  28,000,000  28,000,000  28,000,000  28,000,000 ถนนลาดยาง 1 
เส้น

สะดวกในการสัญจร
ไป-มาระหว่าง 2 ต้าบล

อบจ./จังหวัด



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

77 โครงการขยายผิวจราจร
แอสฟลัท ์สายปา่กุ๊ก หมู่ที ่
7 ถึงบา้นก๊อ หมู่ที ่11

เพือ่ใช้เปน็เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างต้าบล

ปริมาณงานขยายผิวจราจร
แอสฟสัท ์หนา 5 ซม. 
พื นทีร่วม 4,120 ตร.ม. 
ระยะทาง 2,260 กม. พกิัด
เร่ิมต้น E601225.54  
N2167511.09 สิ นสุด 
E603261.11 
N2167922.72  
.

 6,525,000  6,525,000  6,525,000  6,525,000  6,525,000 ถนนแอสฟลัท ์1
 เส้น

สะดวกในการสัญจร
ไป-มาระหว่างต้าบล

กรมส่งเสริมฯ
 /อบจ./จังหวัด

78 โครงการก่อสร้างอาคาร
ส้านกังานเทศบาลต้าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่ใช้เปน็ส้านกังานใน
การปฏิบติังานและส้าหรับ
ประชาชนทีม่าติดต่องาน

จ้านวน  1  แหง่  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 อาคารส้านกังาน
 ทต.เชียงเค่ียน

สถานทีป่ฏิบติังาน
และส้าหรับ
ประชาชนทีม่าติดต่อ
งาน

กรมส่งเสริมฯ



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

79 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟลัท ์สายปา่กุ๊ก หมู่ที ่7 
ถึงบา้นก๊อ หมู่ที ่11

เพือ่ใช้เปน็เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างต้าบล

ปริมาณงานขยายผิวจราจร
แอสฟสัท ์หนา 5 ซม. 
พื นทีร่วม 4,120 ตร.ม. 
ระยะทาง 2,260 กม. พกิัด
เร่ิมต้น E601225.54  
N2167511.09 สิ นสุด 
E603261.11 
N2167922.72  

 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 ถนนแอสฟลัท ์1
 เส้น

สะดวกในการสัญจร
ไป-มาระหว่างต้าบล

กรมส่งเสริมฯ
 /อบจ./จังหวัด

80 โครงการปรับปรุงหนิคลุก 
หมู่ที ่5,7 ต้าบลเชียงเค่ียน 
 เชื่อม หมู่ที ่5 ต้าบลดอย
ลาน

เพือ่ใช้สัญจรระหว่างสอง
ต้าบลและส้าหรับขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กว้าง  4.00 ม.  ยาวไม่
นอ้ยกว่า  2,980.00 ม. 
หนาเฉล่ีย  0.15 ม. หรือคิด
เปน็ปริมาตรหนิคลุกไม่
นอ้ยกว่า 1,788.00 ลบ.ม.

 2,248,000  2,248,000  2,248,000  2,248,000  2,248,000 ปรับปรุงหนิคลุก
 1 เส้น

ใช้สัญจรระหว่างสอง
ต้าบลและส้าหรับขน
ย้ายผลผลิตทางการ
เกษตร

1.อบจ.           
2.ทต.เชียงเค่ียน



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

81 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพ
ต้าบล คสล. 2 ชั น (ขนาด
เล็ก)

เพือ่จัดบริการด้าน
สาธารณสุขแก่ผู้รับบริการ
ในพื นที่

อาคารคอกรีตเสริมเหล็ก 2
 ชั น ขนาดกว้าง  18 ม. 
ยาว 20  ม. มีพื นทีอ่าคาร 
 420 ตร.ม.  ( ตามแบบ
แปลน สบส.1-2/2558   
ศูนย์สนบัสนนุบริการ
สุขภาพที ่1 กรมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข) พกิัด 
E603571  N2168168

6,518,000    -             -           -           -           อาคารส้าหรับ
บริการ 1 หลัง

มีอาคารใหบ้ริการ
ผู้รับบริการ

กรมส่งเสริมฯ

82 โครงการปรับปรุงอาคาร
ใหบ้ริการรพ.สต.ต้าบลเชียง
เค่ียนชั นล่าง

เพือ่ปรับปรุงอาคารรพ.สต.
ต้าบลเชียงเค่ียนชั นล่างให้
ได้มาตรฐานของการบริการ

ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า 
4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า
 12  เมตร

 1,000,000 -           -           -           จ้านวนอาคาร 
รพ.สต.ต้าบล
เชียงเค่ียนได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานทีใ่หบ้ริการได้
มาตรฐาน ผู้มารับ
บริการ ปลอดภัย 
ได้รับบริการตาม
มาตรฐานและพงึพอใจ

กรมส่งเสริมฯ



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

83 โครงการก่อสร้างรั ว คสล.
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลเชียงเค่ียน

เพือ่พฒันาส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลเชียงเค่ียนให้
เอื อต่อการใหบ้ริการและ
เพือ่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านสุขภาพได้

ปริมาณงาน รั วคสล.ยาว
ไม่นอ้ยกว่า 149.00 ม. 
พกิัด  E603571  
N2168168

 1,003,000 -           -           -           -           รั วด้านข้างและ
ด้านหลัง

ปอ้งกันทรัพย์สินและ
ลดเหตุร้ายทีอ่าจเกิด 
ขึ นได้

กรมส่งเสริมฯ

84 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน ์รพ.สต.ต้าบลเชียง
เค่ียน

เพือ่อ้านวยความสะดวกใน
การมารับบริการของผู้ปว่ย

ขนาดกว้างไม่นอ้ยกว่า 
4.00 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า
 12  เมตร

-               500,000 -           -           -            ผู้รับบริการ
ได้รับความ
สะดวก

ผู้มับบริการได้รับ
อ้านวยความสะดวก

กรมส่งเสริมฯ

85 โครงการปรับปรุงอาคาร
แพทย์แผนไทย

เพือ่อ้านวยความสะดวกใน
การมารับบริการของผู้ปว่ย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่
นอ้ยกว่า 11.50 เมตร  ยาว
ไม่นอ้ยกว่า 6.20  เมตร

-           -           -           200,000 -           จ้านวน 1 หลัง อาคารแพทย์แผนไทย
ในการใหบ้ริการ

กรมส่งเสริมฯ

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
 หอ้งน า้

เพือ่อ้านวยความสะดวกใน
การมารับบริการของผู้ปว่ย

ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่
นอ้ยกว่า 1.50 เมตร  ยาว
ไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร

-           -           -           25,000      -           จ้านวน 2 หอ้ง มีหอ้งน า้ทีไ่ด้
มาตรฐานในการ
บริการผู้ปว่ย

กรมส่งเสริมฯ

361,220,000    361,220,000    361,220,000    360,220,000    360,220,000    รวม  86 โครงการ



หน่วยงานที่
จะขอประสาน     2566  

  (บาท)
     2567  

  (บาท)
     2568  

  (บาท)
     2569  

  (บาท)
     2570  

  (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

           เป้าหมาย        
  (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 



1 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่4

เพือ่เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ใน
ภาคการเกษตร

ระยะทาง 1,500.00 ม.  
จ านวนเกษตร  40  ราย

      550,000       550,000       550,000       550,000       550,000 ขยายเขตไฟฟา้
  1 สาย

เกษตรกรมีไฟฟา้
ใช้ในภาค
การเกษตร

การไฟฟา้

2 โครงการขยายไฟฟา้เข้า
โรงปุย๋หมัก  หมู่ที ่4

เพือ่ขยายไฟฟา้เข้าโรงท า
ปุย๋หมัก

ระยะทางยาว  500.00 ม.    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ขยายไฟฟา้  1 
 หมู่

มีไฟฟา้ใช้ใน
กิจการของโรง
ปุย๋หมัก

การไฟฟา้

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่5

เพือ่เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ใน
ภาคการเกษตร

ระยะทาง 1,500.00 ม.  
จ านวนเกษตร  50  ราย

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 ขยายเขตไฟฟา้
  1 สาย

เกษตรกรมีไฟฟา้
ใช้ในภาค
การเกษตร

การไฟฟา้

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
ซอย 6 หมู่ที ่6

เพือ่ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ระยะทาง 1,000.00 ม. 700,000      700,000      700,000      700,000      700,000      ขยายเขตไฟฟา้
  1 สาย

ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

การไฟฟา้

5 โครงการติดต้ังไฟกิ่งจาก
บา้นปา่กุ๊กถึงบา้นสันปเูลย 
 หมู่ที ่7

เพือ่อ านวยความสะดวก
และความปลอดภัย

บริเวณบา้นนายหมื่น  ค า
เตย ถึงบา้นนายทอง  วงศ์
ดาว  ระยะทาง  1,000.00
 ม.

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 ไฟกิ่งปา่ปา่
กุ๊ก-สันปเูลย  

2 หมู่

มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

     2566    
(บาท)

     2567    
(บาท)

     2568    
(บาท)

     2569    
(บาท)

     2570    
(บาท)

                    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย      
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน



     2566    
(บาท)

     2567    
(บาท)

     2568    
(บาท)

     2569    
(บาท)

     2570    
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย      
     (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวช้ีวัด(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตรสายอ่าง
เก็บน้ าเชียงเค่ียน หมู่ที ่10

เพือ่เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ใน
ภาคการเกษตร

ระยะทาง  2,000.00 กม.   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000 ขยายเขตไฟฟา้
  1 สาย

เกษตรกรมีไฟฟา้
ใช้ในภาค
การเกษตร

การไฟฟา้

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่11

เพือ่เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ใน
ภาคการเกษตร

ระยะทาง 1,800.00 ม.       730,000       730,000       730,000       730,000       730,000 ขยายเขตไฟฟา้
  1 สาย

เกษตรกรมีไฟฟา้
ใช้ในภาค
การเกษตร

การไฟฟา้

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้
เพือ่การเกษตร หมู่ที ่12

เพือ่เกษตรกรมีไฟฟา้ใช้ใน
ภาคการเกษตร

ระยะทาง 1,800.00 ม.    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000 ขยายเขตไฟฟา้
  1 สาย

เกษตรกรมีไฟฟา้
ใช้ในภาค
การเกษตร

การไฟฟา้

20,980,000 20,980,000 20,980,000 20,980,000 20,980,000 รวม  8  โครงการ



     2566   
  (บาท)

   2567     
(บาท)

     2568   
  (บาท)

     2569   
  (บาท)

     2570   
  (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปดิ (CCTV) ในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

เพือ่ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
เชียงเค่ียน

 พืน้ทีต่ าบบลเชียงเค่ียน 
จ านวน 10 จุด

 2,982,000  2,982,000  2,982,000  2,982,000  2,982,000 ร้อยละ 70 
ของประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บา้นพืน้ทีต่ าบลเชียง
เค่ียน

เพือ่ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์เสียงตาม
สายของหมู่บา้น

พืน้ทีต่ าบลเชียงเค่ียน  
จ านวน  12  หมู่บา้น

    765,000     765,000     765,000     765,000     765,000 ร้อยละ 80 
ของหมู่บา้น
ในพืน้ทีไ่ด้รับ
ประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทัว่ถึง

กองช่าง

 3,747,000  3,747,000  3,747,000  3,747,000  3,747,000รวม  2  โครงการ

แบบ ผ.02/2
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมัน่คงเพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
                4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
              เปา้หมาย       
   (ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครือ่งคอมพิวเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 
เคร่ือง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

   60,000    30,000    30,000   -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 800VA จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ 
2,500.- บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม
 2563

   15,000   -   -    15,000   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

แบบ ผ.03
บัญชีครภัุณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลต าบลเชียงเค่ียน

ที่



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครือ่งพิมพ์เลเซอรห์รอื LED สีชนิด Network แบบที่
 2 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

   54,000   -           -     -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครือ่งพิมพ์สต๊ิกเกอรย์า  ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

   16,500   -   -   -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

5 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า และ สี)มี
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาท ี   บญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563 (12.0)

  120,000   -   -   -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
  ( เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ฉบบัเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ข้อที่ 5)

24,400   -   -   -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทศัน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สาหรับติดต้ังภายในอาคาร แบบที่ 2 สาหรับใช้ใน งาน
รักษาความปลอดภัย วิเคราะหภ์าพ และงานอื่นๆ   ( 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ ฉบบัเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ข้อที่ 7 )

44,000   -   -   -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

8 สาธารณสุข ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   
(เคร่ืองละ 22,000 บาท ) )เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

  - 22,000     -   - งาน
บริการ

สาธารณสุข

9 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

พัดลมแขวนเพดาน 56 นิ้ว มี 3 ใบพัด  ก าลังไฟ 220 
V85 W จ านวน 10 ตัว สืบราคาจากทอ้งตลาด

   30,000  -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข
10 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน
พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว  14 ตัว สืบราคาจากทอ้งตลาด 42,000    -  -  -  - งาน

บริการ
สาธารณสุข



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน หรอืชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บทียูี ตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ
 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563

55,600    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน หรอืชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บทียูี ตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ
 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563

84,600    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร ์ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x70 cm 
ราคา 5,000.-  บาท จ านวน 2 ตัว สืบราคาจาก
ทอ้งตลาด

10,000    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

15 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

ตู้ล็อกเกอร ์18 ช่อง ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

8,000      -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

16 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เครือ่งฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของ
แรงลมระดับสูงไม่ต่ ากว่า 1,000 ซีเอฟเอม ท างานด้วย
ระบบElectronic ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

55,000    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้า (AED) จ านวน 2 ตัว
บญัชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
ตุลาคม 2561  ล าดับที่ 106

  140,000  -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

 เครือ่งช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลพรอ้มที่วัดส่วนสูง  
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563

   60,000  -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เครือ่งอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smat  card 
Reader ) ราคา 700 บาท/ตัว 2 ตัว  สืบราคาจาก
ทอ้งตลาด

1,400      -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

20 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เครือ่งตรวจวัดระดับไขมนัและน้ าตาลในเลือด 
(Accu-Trend GCT PLUS )ราคา9000 บาท/เคร่ือง 
จ านวน 2 เคร่ือง สืบราคาจากทอ้งตลาด

18,000    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

21 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เครือ่งวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมติัแบบสอดแขน  
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563

70,000   -         -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

22 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

หุ่น CPR ผู้ใหญ่ แบบคร่ึงตัวมีไฟแสดงผล จ านวน 4 
ตัวๆละ  10,000 บาท  สืบราคาจากทอ้งตลาด

40,000    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

24 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บา้นงานครัว

เครือ่งท าน้ ารอ้น – เย็น แบบต้ังพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 
กว้าง 305 มม. สูง 1,080 มม. ลึก 380 มม. จ านวน 3 
ตู้ๆ ละ 4,690.- บาท ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563

21,600    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

25 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เครือ่งดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก
งบประมาณ ธันวาคม 2563

14,070    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

26 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563

 -  -    19,900  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เครือ่งป่ันและผสมสารอุดฟัน จ านวน 1 เคร่ือง ตาม
บญัชีรายการครุภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข ตุลาคม 2561

12,000    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

28 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

รถมอเตอรไ์ซด์ 3 ล้อ ( พ่วงทา้ย ) ขนาดไม่เกิน 150 ซี
ซี พร้อมกะบะพ่วงทา้ย , หลังคายาว , เบาะนั่ง   1 คัน 
 สืบราคาจากทอ้งตลาด

95,000    -  -  -  - งาน
บริการ

สาธารณสุข

29 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

วิทยุรบัส่งมอืถือ 5W  สืบราคาจากทอ้งตลาด 78,000   78,000   78,000   78,000   78,000   งานปอ้งกัน

30 การรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

วิทยุรบัส่งประจ าที่ 10W  สืบราคาจากทอ้งตลาด 28,000   28,000   28,000   28,000   28,000   งานปอ้งกัน



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า
 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  (ตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐานตามล าดับที่ 8.2)    
(1) เปน็กระบะส าเร็จรูป 
(2) หอ้งโดยสารเปน็แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

854,000  -         -  -  - ส านักปลัด



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า  90  กิโลวัตต์   (ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามล าดับที่ 8.4)                                      1) มี
คอนโซลหลังคนขับ ปพูี้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2) เปน็รถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4) เปน็ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และ
พ่นกันสนิม

1,358,000  -         -  -  - ส านักปลัด



เป้าหมาย

(ผลผลิตของครภัุณฑ์)
  2566  
(บาท)

   2567  
  (บาท)

   2568  
  (บาท)

   2569  
  (บาท)

   2570  
  (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
 งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รบัผิดชอบ
หลัก

ที่

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภันฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทกุขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบเปดิข้างเททา้ย (ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
คุณลักษณะพื้นฐานตามล าดับที่ 8.3) 
1) ตู้บรรทกุมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 
ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา                        
2) พื้นตัวถังท าด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อย
กว่า 2 มิลลิเมตร 
3) มีบานเล่ือนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 
4) มีประตูเปดิ-ปดิ ชนิดล็อกได้ 2 บาน 
5) ยกเททา้ยด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้
จากหอ้งโดยสาร 
6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ 

950,000    -         -  -  - ส านักปลัด

4,438,170   136,000 177,900 121,000 106,000 รวม



 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้นจะต้องด าเนินการตามแนวทาง
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

 
 



 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

    
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  

 
176 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 



 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน (10) 
มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้
หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท่ีมีพืน้ท่ี
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

10  

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(5)  



 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 
 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
 

(5)  

 
 

 



 
 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  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 

4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  

(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) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) –
(10) หรือ เป็นแบบผสมก็ได้ 
4.3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ 
4.3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
4.3.4 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)  
4.3.5 ผลกระทบ (Impact)  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน  

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ 

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได ้
4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์ ด้าน 
การคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

4. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ 
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม ่ 

เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2566 – 2570) ตามล าดับขั้นตอน โดยสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ของ
ประชาชน และน าข้อมูลที่ได้รับมาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แก่
ประเทศชาติและประชาชน 
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