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ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 2931 ลงวันที่          

15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลห้วยไคร้
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล ภายใต้
หลักประชารัฐ  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖5) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

      เทศบาลต าบลห้วยไคร้  
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

--------------- 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอแม่สาย ระยะทางประมาณ 18  กิโลเมตร         

อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 44 กิโลเมตร  ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสันต้นปุย  หมู่ที่ 5  ต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย 
ทิศใต ้ ติดต่อกับบ้านสันกอง  หมู่ที่ 2  ต าบลแม่ไร่   อ าเภอแม่จัน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน 
พื้นที่ 
มีพ้ืนที่ประมาณ 4.024 ตารางกิโลเมตร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้                  | ห น้ า  ๒ 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  พ้ืนที่อยู่ในเขตที่ราบเชิงเขา ลักษณะพ้ืนที่

โดยทั่วไปทางด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่เขาสูง มีระดับความสูงประมาณ 600 - 1,400 เมตร ติดแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติของป่าดอยนางนอน โดยมีภูเขาที่ส าคัญ คือ ดอยตุง ดอยปางหิน ทางด้าน             
ทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มใช้ในการเกษตรพ้ืนที่ด้านนี้บางส่วนจะเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
ด้านทิศเหนือจะเป็นลูกคลื่นลอนลาด ด้านทิศใต้จะมีล าน้ าแม่ไร่ไหลผ่าน ซึ่งถือว่าเป็นล าน้ าสายหลักใน
เขตเทศบาล  มีต้นก าเนิดจากพ้ืนที่สูงด้านทิศตะวันตก  ส าหรับพ้ืนที่โดยรอบด้านทิศตะวันตกเป็น
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นเส้นทางที่ขึ้นสู่พระต าหนักดอยตุงและหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ                
มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
- ฤดูร้อน  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงประมาณ

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศเย็นในตอน
เช้า  จากนั้นช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อน     อบอ้าว อุณหภูมิสูงที่สุด 
42-43 องศาเซลเซียส  และอาจเกิดพายุฤดูร้อนในบางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 
รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้  ส่วนช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน 
ฝนฝ้าคะนองในหลายพื้นท่ี  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม โดยจะเริ่มมีฝนตกประมาณปลายเดือน
พฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายน ส่วนเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะสูงขึ้น จากนั้นปริมาณฝนจะลด
น้อยลงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

- ฤดูหนาว  ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มมาอากาศเย็นตลอดเดือน
พฤศจิกายน และอาจมีอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม และอุณหภูมิลดลงในเดือนมกราคม  
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
ข้อมูล  ณ เดือน เมษายน 2562 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ส าหรับลักษณะดินในบริเวณเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ทิศตะวันออกพบว่าจะมีลักษณะ เนื้อดิน

จะเป็นดินเหนียว การระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเหมาะส าหรับท านา 
ทางด้านตอนกลางของพ้ืนที่เทศบาลจะเป็นตะกอนล าน้ า เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  การ
ระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงปานกลาง ดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  เหมาะส าหรับท านาและปลูกพืชไร่  
ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว หรือดินเหนียว
ปนกรวดหิน การระบายน้ าดี ดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ าไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจลักษณะ
ของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 

พ้ืนที่ 93 ไร่ มีความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปรับปรุงพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะ สถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และล าเหมืองแม่ไร่ ไหลผ่านด้านทิศใต้เขตเทศบาล ช่วงฤดู
ฝนมีปริมาณน้ ามาก ในฤดูแล้งแห้งขอด การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ 
อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ทางด้านทิศตะวันตกของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีสภาเป็นภูเขา จึงมีพ้ืนที่เป็นป่าเต็งรังหรือ

ป่าแดง ลักษณะป่าจะเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า ไม้ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้แดง ไม้เต็ง
และไม้มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุง
เช่าพ้ืนที่ท าโครงการพระราชด าริของสมเด็จย่าด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลห้ วยไคร้  (สุ ขาภิ บาลต าบลห้ วยไคร้ เดิ ม ) ได้ จั ดตั้ งขึ้ นตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2528 ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 103  ตอนที่ 39          
หน้าที่ 1020  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 ก. วันที่              
24 กุมภาพันธ์ 2542   

จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีจ านวน 6 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
1 บ้านห้วยไคร้หลวง นายสมเกษ  ชาวค าเขต ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านห้วยไคร้ใหม่ นางมณีรัตน์  วงศ์ษา ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านศาลาเชิงดอย นางสาวเพ็ญศรี  ใจยะ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านตลาดห้วยไคร้ นายทองสุข  วงค์แสนค า ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านห้วยไคร้พัฒนา นางสาวประภากร  พลสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านห้วยไคร้เหนือ นายนพดล  ค าด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 

 

2.2 การเลือกตั้ง 
- ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554  มีประชาชนที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  จ านวนทั้งสิ้น  2,329 คน  
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 3,418 คน 

เขตการเลือกตั้ง จ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

จ านวน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 

นายกเทศมนตรี 3,418 2,329 68.14 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 1,943 1,411 72.62 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 1,475 918 62.24 
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การแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาแบ่งออกเป็น 2 เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไคร้หลวง หมู่ที่ 7 บ้านตลาดห้วยไคร้ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไคร้พัฒนา 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  5,243 คน  แยกเป็นชาย 2,425 คน เป็นหญิง  2,818 คน  มีครัวเรอืน  
2,457 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  1,302.93 คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม (คน) 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 ห้วยไคร้หลวง 404 426   830 395 
2 ห้วยไคร้ใหม่ 534 621 1,155 623 
6 ศาลาเชิงดอย 289 358   647 323 
7 ตลาดห้วยไคร้ 493 580 1,073 506 

10 ห้วยไคร้พัฒนา 323 402   725 292 
11 ห้วยไคร้เหนือ 325 358   683 316 

ทะเบียนบ้านกลาง    57   73   130 2 
รวม  2,425 2,818 5,243 2,457 

 ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ข้อมูล  ณ เดือน พฤษภาคม 2562 

 

 
  จ านวนประชากรตามส าเนาทะเบียนบ้านย้อนหลัง 3 ปี 

หมู่ท่ี 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

1 410 436 846 406 440 846 403 430 833 391 397 396 
2 539 643 1,182 534 634 1,168 532 621 1,153 584 606 609 
6 296 340 636 296 348 644 298 351 649 303 311 314 
7 501 600 1,101 493 590 1,083 493 589 1,082 497 502 504 

10 327 401 728 328 403 731 327 406 733 276 285 288 
11 323 367 690 320 356 676 322 355 677 307 310 315 

ทะเบียนบ้าน
กลาง 63 76 139 60 72 132 60 73 133 3 3 3 

รวม 2,459 2,863 5,322 2,437 2,843 5,280 2,435 2,825 5,260 2,361 2,414 2,429 
(ข้อมูลจากส านักทะเบยีนราษฎร ทต.หว้ยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2559, เดอืนพฤษภาคม 2560, เดือนพฤษภาคม 2561) 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
1) จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

กลุ่มอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด – 4 ปี 105 71 176 

5 – 9 ป ี 122 115 237 
10 – 14 ป ี 124 119 243 
15 – 19 ป ี 134 162 296 
20 – 24 ป ี 163 187 350 
25 – 29 ป ี 170 194 364 
30 – 34 ป ี 160 179 339 
35 – 39 ป ี 198 223 421 
40 – 44 ป ี 171 199 370 
45 – 49 ป ี 156 213 369 
50 – 54 ป ี 204 245 449 
55 – 59 ป ี 223 286 509 
60 – 64 ป ี 184 254 438 
65 – 69 ป ี 129 161 290 
70 – 74 ป ี 81 74 155 
75 – 79 ป ี 49 52 101 
80 – 84 ป ี 35 42 77 
85 – 89 ป ี 14 33 47 
90 – 94 ป ี 2 7 9 
95 – 99 ป ี 1 2 3 

รวม 2,425 2,818 5,243 
(ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

 

2) จ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่ 

กลุ่มอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
60 – 64 ป ี 145 252 397 
65 – 69 ป ี 55 105 160 
70 – 74 ป ี 64 52 116 
75 – 79 ป ี 28 37 65 
80 – 84 ป ี 19 31 50 
85 – 89 ป ี 10 20 30 
90 – 94 ป ี 3 7 10 
95 – 99 ป ี - - - 

รวม 324 504 828 
(ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
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3) จ านวนผู้พิการในพื้นที่ 
กลุ่มอาย ุ

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท 5 ประเภท 6 ประเภท 7 รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

แรกเกิด–4 ปี - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 
5 – 9 ปี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 – 14 ปี - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
15 – 19 ปี - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
20 – 24 ปี - 1 1 1 - 1 - 2 2 - - - - - - - - - - - - 1 3 
25 – 29 ปี - - - - - - 1 1 2 1 - 1 - - - - - - - - - 2 1 
30 – 34 ปี - 1 1 - - - 3 2 5 2 2 4 3 - 3 - - - - - - 8 5 
35 – 39 ปี - - - - - - 1 1 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 2 2 
40 – 44 ปี - - - - 1 1 2 - 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 3 2 
45 – 49 ปี 2 1 3 1 1 2 3 - 3 2 1 3 - - - - - - - - - 8 3 
50 – 54 ปี 1 - 1 - 1 1 6 1 7 - - - 1 3 4 - - - - - - 8 5 
55 – 59 ปี 2 3 5 - 2 2 5 2 7 1 - 1 2 2 4 - - - - - - 10 9 
60 ปี ข้ึนไป 4 1 5 6 12 18 13 12 25 1 - 1 2 1 3 - - - - - - 26 26 

รวม 9 7 16 9 17 26 36 22 58 9 3 12 8 8 16 - - - - - - 71 57 

(ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 

หมายเหตุ ประเภทที่ 1  ความพิการทางมองเห็น 
 ประเภทที่ 2  ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ประเภทที่ 3  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
 ประเภทที่ 4  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
 ประเภทที่ 5  ความพิการทางสติปัญญา 
 ประเภทที่ 6  ความพิการทางการเรียนรู้ 
 ประเภทที่ 7  ความพิการทางออทิสติก 
 

4) จ านวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 

กลุ่มอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด – 4 ปี - - - 

5 – 9 ป ี - - - 
10 – 14 ป ี 1 - 1 
15 – 19 ป ี 1 - 1 
20 – 24 ป ี - 1 1 
25 – 29 ป ี - 1 1 
30 – 34 ป ี - - - 
35 – 39 ป ี 1 - 1 
40 – 44 ป ี 3 6 9 
45 – 49 ป ี 3 3 6 
50 – 54 ป ี 1 2 3 
55 – 59 ป ี 2 2 4 
60 ปี ขึ้นไป 2 2 4 

รวม 14 17 31 
(ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีสถานศึกษา/แหล่งให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จ านวน 5 แห่ง 
ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียน  41 คน คร ู 1 คน  
- โรงเรียนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียน 50 คน คร ู 2 คน 
- โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นักเรียน 512 คน คร ู 20 คน 
- โรงเรียนมานิตวิทยา นักเรียน 1,560 คน คร ู 80 คน 
- โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา นักเรียน 125 คน คร ู 11 คน 

(ข้อมูลจากกองการศึกษา ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน     1   แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน จ านวน     4  แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน     2   แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จ านวน   6   แห่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน     200  คน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน 1 แห่ง  

 

4.3 อาชญากรรม 
- 

4.4 ยาเสพติด 
- 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพมหานคร-          
แม่สาย)  ส่วนการคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆ ใช้ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลูกรัง  มีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์ติก

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 20 - 20 - - 
2 21 1 20 - - 
6 20 - 20 - - 
7 17 - 17 - - 

10 14 - 12 2 - 
11 28 - 28 - - 
รวม 120 1 118 2 - 

(ข้อมูลจากกองช่าง ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 

5.2 การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ด าเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาอ าเภอแม่ฟ้าหลวง  โดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  แต่ก็ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังต้องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ส่องสว่างยามค่ าคืน 
โดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอแม่ฟ้าหลวงด าเนินการ 
 

5.3 การประปา 
- ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 10, 11 
- ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่สาย จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 

2, 6, 7, 10, 11 
- ระบบประปาภูเขา จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6, 11 

 

5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่   

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มี 1 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์ห้วยไคร้  

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
การเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ประมาณ 100 ไร่  พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ข้าวโพด

อ่อน ต้นกก สับปะรด ลิ้นจี่ ยางพารา 
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6.2  การประมง 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีการประมงที่ อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้  และมีฟาร์มขายปลา 

จ านวน 1 แห่ง 
 

6.3  การปศุสัตว์ 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค โคนม และการเลี้ยงไก่กระดูกด าพันธุ์

พระราชทานจากโครงการที่มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

6.4  การบริการ 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีการบริการในพื้นที่ดังนี้ 
- ร้านบริการท าผม เสริมสวย จ านวน 15 แห่ง  
- ร้านอาหาร จ านวน 33 แห่ง  
- ตลาดสด จ านวน 1 แห่ง 
- ร้านทอง จ านวน 5 แห่ง 
- รีสอร์ท จ านวน 5 แห่ง 
- ห้องพักโฮมสเตย์ จ านวน 2 แห่ง 
- ร้านคาราโอเกะ จ านวน 3 แห่ง 

 

6.5  การท่องเที่ยว 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (อพท.) ได้ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้อยู่ในเส้นทาง
หลวงหมายเลข 1 มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวิถีชีวิตที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัวของคนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์  มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ดังนี้ 

1. อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 
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ประวัติความเป็นมาของขุนน้ าห้วยไคร้   
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2515 โดยการน าของพระอเนก จนฺทสวณฺโณ รักษาการ    

เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้หลวง หลังจากครูบาสุ่ม อภิชโย มรณภาพ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2516 และ
ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2517 ในขณะนั้น พ่อหลวงสุ่ม จันทาพูน เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
นายอินจันทร์ ชมพู และนายสวัสดิ์ มะโนเกตุ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อยู่มาวันหนึ่ง พ่อหลวงสุ่ม จันทาพูน 
ได้น า พันโทจ าเนียร ปูรณะโชติ  หัวหน้า กรป.กลางซึ่งพักอยู่ที่ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มาพบ     
พระเอนก จนฺทสวณฺโณ มาพบปะและสนทนาธรรม เพ่ือคลายความเศร้าโศก ในการมรณภาพของ   
ครูบาสุ่ม อภิชโย และเตรียมงาน เพ่ือจะขอไฟพระราชทานงานศพของท่านครูบา   

ในช่วงหนึ่งพระเอนก ก็ปรารภเรื่องน้ าห้วยไคร้ กับพันโทจ าเนียร ว่าอาตมา อยากจะ
ท าฝายกั้นน้ าห้วยไคร้สักแห่ง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ และท่านผู้พันก็เห็นด้วย จึงได้ให้
ค ามั่นสัญญากันว่าจะท าฝาย พระเอนก ก็ได้ชักชวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคน คือ นายอินจันทร์ ชมพู 
และนายสวัสดิ์ มะโนเกตุ  มาปรึกษาหารือจะกั้นฝายบริเวณไหน และตกลงกันว่าจะกั้นที่บริเวณ         
ท่ามะหินคึกคัก เพราะมีหินใหญ่อยู่ตรงนั้น มีน้ าอุ่นไหลจากทางเหนือ(ไฮ่คอก) และน้ าเย็นไหลจาก  
ทางใต้ (ห้วยก๋อเดื่อ) ไหลรวมกันผ่านเป็นช่องเล็กๆ กว้างประมาณ 2 – 3 เมตรซึ่งช่วงนี้อยู่เหนือฝาย
กั้นน้ าของพ่อแก้ว ชัยวงค์ เพียงเล็กน้อย  พระเอนก จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสอง
ด าเนินการต่อ โดยประชุมกรรมการในหมู่บ้านแล้วมีมติตกลง  จึงขอรถของ กรป.กลาง  รถกะบะใหญ่ 
(ยี เอ็ม ซี) ให้จ่าเหลิม ไม่ทราบนามสกุล เป็นพลขับร่วมกับชาวบ้านช่วยกันขนดินมาถม ไม่กี่คันรถก็
ถมเต็ม ในสมัยนั้นไม่มีรถดั๊ม รถตักดิน พอน้ าสูงขึ้นเรื่อยๆ ท่วมป่าละเมาะ พอน้ าสูงขึ้นเป็นที่
ภาคภูมิใจของทุกฝ่าย  ทางผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยชุดเดิมก็ท าเรื่องของบประมาณจากทางราชการ        
มาท าฝายกั้นน้ า หรือฝายน้ าล้น ก็ได้รับงบประมาณมาสนับสนุนอย่างง่ายดาย  และในที่สุด เมื่อน้ า
มากขึ้น ดูสวยงาม พระเอนกก็ลาสิกขา คือ นายเอนก จันทาพูน หรอืหนานอุ่น   

ในปัจจุบันนี้ และต่อมาผู้ใหญ่บ้านรุ่นหลัง ๆ ก็ได้พัฒนาปรับปรุง จนปัจจุบันนี้ ทาง
เทศบาลต าบลห้วยไคร้จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และท่ีพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรต่อไป 

 

2. ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ าบ่อขาว 
 

ชาติพันธุ์ไตหย่ามีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีน  
ได้อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยครั้งแรก ในปี        
พ.ศ.2470  โดยตั้งหลักแหล่งที่หมู่บ้านป่าสัก
ขวาง ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย             
และในช่วงปี พ.ศ.2484 มีชาวไตหย่า ประมาณ 
19 ครอบครัว ได้หาที่อยู่ใหม่ เนื่องจากที่อยู่เดิม
มีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น  ท าให้ที่ท ากินไม่
เพียงพอ จนได้มาพบพ้ืนที่ที่มีน้ าไหลผ่านใส

สะอาด จึงพากันออกจากบ้านป่าสักขวางมาตั้งรกรากในพ้ืนที่ใหม่ และได้ตั้งชื่อว่า “บ้านน้ าบ่อขาว” 
ซึ่งอยู่ในเขตบ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน  
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ชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ าบ่อขาวเป็นเพียงชุมชนเดียวในประเทศไทย ที่มีชาติพันธุ์      
ไตหย่าที่อาศัยอยู่รวมกันและยังคงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไตหย่าที่ยังคงปรากฏให้เห็น ซึ่งศูนย์
เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ าบ่อขาวได้เก็บรวบรวมอุปกรณ์ ของใช้ และวัฒนธรรมเฉพาะที่
เป็นอัตลักษณ์ของชาวไตหย่าไว้มิให้สูญหาย 

 

3. รูปปั้นจ าลอง ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
 

          ครูบาศรีวิชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑          
ที่บ้านปาง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ในขณะเกิดปรากฏว่าฝนตกหนัก
ฟ้ าร้อ งดั งกึ กก้ อ งตลอด เวลา  บิ ดาและมารดาจึ งตั้ งชื่ อ ว่ า               
"อินทะเฟือน" ซึ่งแปลว่า "ฟ้าร้อง" เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ได้บวชเณร
ตั้งแต่ยังเล็กได้บุญยิ่งกว่าบวชพระ เพราะเด็กยังมีความบริสุทธิ์อยู่   
ต่อมาจึงได้อุปสมบทเป็นพระ "ศรีวิชัย" ได้ศึกษาเล่าเรียนทาง
วิปัสสนาจนมีความรู้แตกฉานเป็นที่เคารพของชาวเมืองทั่วไป จน
พากันเรียกว่า"ครูบา" ซึ่งหมายถึงพระภิกษุอาวุโส  
          ครูบาศรีวิชัย พระภิกษุผู้ยึดมั่นในจารีดท้องถิ่น เคร่งครัดใน
วัตรปฏิบัติ ครูบาศรีวิชัยสะสมบุญด้วยการเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณ์ 
ศาสนสถานต่างๆ ทั่วอาณาเขตวัฒนธรรมล้านนา สร้างความ
ศรัทธาให้ เกิดแก่ชนทุกกลุ่ม ถึงกับยกย่องให้ท่านอยู่ ในฐานะ          

“ตนบุญ” ด้วยเหตุที่ครูบาศรีวิชัยเป็นที่ศรัทธาว่ามีสถานะและบารมีสูงสุด  การบูรณปฏิสังขรณ์ของ 
ครูบาศรีวิชัยในระหว่างปี พ.ศ.2463-2478 อาทิ บูรณะวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน  วัดพระ
ธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่  วิหารวัดพระเจ้าตนหลวง จังหวัดพะเยา  วิหารวัดพระสิงห์และวัดสวนดอก 
จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ  จึงได้รับการสนับสนุนจากชนทุกกลุ่มของสังคมล้านนา ก่อให้เกิดขบวนการ
ฟ้ืนฟูศาสนาทั่วเขตวัฒนธรรมล้านนา 

เมื่อครั้งที่ครูบาศรีวิชัยจาริกบุญมาที่วัดพระธาตุดอยตุง ประมาณปี พ.ศ.2470   
พระธาตุดอยตุงทรุดโทรมมาก ครูบาศรีวิชัยกับประชาชนชาวเมืองเชียงราย จึงได้ร่วมกันบูรณะ         
องค์พระธาตุขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์องค์ระฆังขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลี่ยม  ตามศิลปะ
แบบล้านนา  เพ่ือเป็นการร าลึกถึงท่านจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่วัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6 
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง
ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายและของชาวล้านนาเป็นประจ าทุกปี โดยมี
พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานนับพันคน  ส าหรับการขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยตุงเป็นประเพณีของ          
ชาวล้านนา รวมทั้งชาวไทยใหญ่ในพม่า ถือปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยพากันเดินไป
ตามเส้นทางเล็กๆขนาดพอกับคนเดินเรียงหนึ่งผ่านไปได้ซึ่งแต่โบราณนั้นทางเดินสองข้างทางเต็มไป
ด้วยต้นไม้ที่รกเลื้อย อันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอย่างยิ่ง แต่ด้วยพลังแห่งความศรัทธาที่ชาวบ้าน  
มีต่อองค์พระธาตุดอยตุงจึงชักน าให้บุคคลหลายวัยหลายอาชีพเดินขึ้นสู่ดอยตุงเพ่ือไปนมัสการ          
พระธาตุดอยตุงจะมีขึ้นระหว่างวันขึ้น 14 ถึง 15 ค่ าเดือน 6 เหนือหรือเดือน 4 ไทยของทุกปี 
นอกจากนี้ตามต านานเล่าสืบต่อมาว่า เจดีย์พระธาตุดอยตุงเป็นเจดีย์ประจ านักษัตรตรงกับปีกุนหรือปี
หมูของภาคกลางหรือปีช้างภาคเหนือด้วยเหตุนี้พระธาตุดอยตุงจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคนเกิด
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ปีกุน ชื่อคนที่เกิดปีดังกล่าวต้องไปนมัสการและปรนนิบัติพระธาตุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงปีที่มีชีวิตอยู่ 
ด้วยการปัดกวาดบริเวณพระธาตุสรงน้ าพระธาตุและบริจาคเงินบูรณะปฏิสังขรณ์ตามก าลังศรัทธาเพ่ือ
ความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต 
 

6.6  อุตสาหกรรม 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีอุตสาหกรรมการในพ้ืนที่ ดังนี้ 
-  โรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-  ศูนย์ผลิตและจ าหน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุง ผลิตภัณฑ์เซรามิค กระดาษสา 

โรงงานคั่วกาแฟดอยตุง 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1) การพาณิชย์ 

- ธนาคาร  จ านวน  ๑  แห่ง 
- ร้านสะดวกซ้ือขนาดใหญ่  จ านวน  2  แห่ง 

 - ตลาดสด  จ านวน  ๑  แห่ง 
 - โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล จ านวน  1  แห่ง 
 

2) กลุ่มอาชีพ 
- วิสาหกิจชุมชนตลาดเย็บผ้าสตรี หมู่ 7 ห้วยไคร้ 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านศาลาเชิงดอย 
- กลุ่มทอเสื่อกก 
- กลุ่มผลิตเกลือไอโอดีน 
- กลุ่มผลิตไข่เค็ม 

 

6.8  แรงงาน 
ราษฎรประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพดอ่อน ต้นกก สับปะรด 

ลิ้นจี่ ยางพารา  ประกอบอาชีพส่วนตัว ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

ประชาชนในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์  โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 
วัด   มีจ านวน  3  แห่ง  ได้แก่     

1. วัดห้วยไคร้หลวง หมู่ที่ 1 
2. วัดห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 
3. วัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6  

คริสตจักร มีจ านวน  3  แห่ง ได้แก่ 
1. คริสตจักรประชากิตติสุข  หมู่ที่ 7 
2. คริสตจักรนทีธรรม หมู่ที่ 10 
3. คริสตจักรพระกรุณา หมู่ที่ 10 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้                  | ห น้ า  ๑๓ 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
1) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุเจ้าดอยตุง 
2) ประเพณีลอยกระทง 
3) ประเพณีเป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด(ตัดบาตรเที่ยงคืน) 
4) งานสลากภัต 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
- การทอเสื่อกก 
- การทอผ้าไทลื้อ 
- การประดิษฐ์โคมล้านนา 

 

2) ภาษาถ่ิน 
ภาษาถ่ิน คือ  
ภาษาเมืองล้านนา  ภาษายอง  ภาษาอาข่า ภาษาลาหู่ ภาษาจีนยูนาน  ภาษาไทลื้อ 

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองเพ่ือใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่าย 

ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้าย เครื่องจักสานที่ท าจากไม้ไผ่ โคมล้านนา ข้าวซอยตัด 
1) เสื่อกก  

ความเป็นมาของเสื่อกกนั้นมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 มีผู้รู้เล่าว่า ต้นกกถูกน ามา
ปลูกครั้งแรกโดยผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเรียกกันว่า "ไตหย่า" โดยการน าเหง้าของต้นกก มาจากแคว้นสิบสองปันนา 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนจีน โดยวิธีการใส่กระบอกไม้ไผ่แช่น้ า และน ามาปลูกครั้งแรก
ที่หมู่บ้านป่าสักขวาง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อชาวบ้านพบเห็นจึงน ามาปลูก
แล้วแพร่หลายในปัจจุบัน  

การทอเสื่อไตหย่า หรือการทอเสื่อกกของชาวไตหย่า เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมชนิดหนึ่ง
ที่ชาวบ้านห้วยไคร้ อ าเภอแม่สายสามารถผลิตขึ้นเองโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่ท าการเพาะปลูก
ขึ้นเอง อ าเภอแม่สายเป็นแหล่งทอเสื่อกกที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย เป็นการ
ผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน เมื่อได้เข้าไปเยือนหมู่บ้านต่างๆ ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่
สาย ก็จะพบว่าแทบทุกหลังคาเรือนจะมีการทอเสื่อกกเป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นอาชีพเสริมรองจาก
การท านาของชาวบ้าน  
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2) ข้าวซอยตัด 
“ข้าวซอยตัด” “ขนมแป้งทอด” “ซาฉี๋หม่า” สามชื่อนี้ คือ ขนมชนิดเดียวกัน เป็นขนม

ง่ายๆ ที่เอาไว้ทานเล่นยามว่างเพลินๆ มีจุดก าเนิดมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เก่าแก่ในระดับ
ต านาน ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นขนมของแม่ทัพชาวจีนคนหนึ่งที่สั่งพ่อครัวให้ท าเมนูแปลกๆ  
มาเสริฟ  จนกลายเป็นข้าวซอยตัดดังเช่นทุกวันนี้ ซึ่งมีความนิยมมากในภาคเหนือของเมืองไทย         
จนหลายคนคงคิดว่าเป็นอาหารประจ าถิ่นของภาคเหนือมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยความจริงแล้ว เดิมทีข้าว
ซอยตัดไม่มีการผลิตในไทยเลย มีเพียงการน าเข้ามาจ าหน่ายจากต่างประเทศเท่านั้น  

แหล่งผลิตและจ าหน่ายข้าวซอยตัดที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น อยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไคร้
พัฒนา ต าบลห้วยไคร้  
 

 
 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
หนองน้ า  จ านวน  1  แห่ง 
ล าเหมือง  จ านวน  1  สาย 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
อ่างเก็บน้ า  จ านวน  1  แห่ง 
ระบบประปาหมูบ้าน  จ านวน  2  แห่ง 
ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  1  แห่ง 
ระบบประปาภูเขา  จ านวน  1  แห่ง 
 

8.2 ป่าไม้ 
ทางด้านทิศตะวันตกเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีสภาพเป็นภูเขา จึงมีพ้ืนที่เป็นป่าเต็งรังหรือ         

ป่าแดง ลักษณะป่าจะเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า ไม้ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้แดง ไม้เต็ง 
และไม้มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน ปัจจุบันโครงการพัฒนา                 
ดอยตุงเช่าพ้ืนที่ท าโครงการพระราชด าริของสมเด็จย่าด้านการอนุรักษ์ป่าไม้  
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8.3 ภูเขา 
ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 
 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน

ประกอบการ และมีพ้ืนที่สาธารณะป่าไม้บางส่วน  ปัญหาคือแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่เพียงพอใน
ฤดูแล้ง  และปัญหาด้านขยะ เนื่องจากมีขยะจากชุมชนและขยะนอกเขตจ านวนมาก ท าให้บ่อขยะเริ่ม
จะไม่มีที่รองรับการทิ้งขยะ  ทางเทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือคัดแยกขยะจากต้นทาง เพ่ือลดปัญหา
ขยะที่จะน าไปท้ิงในบ่อขยะให้มีจ านวนน้อยที่สุด 
 
9. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

9.1 ด้านการเมืองการบริหาร 
 เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 5 กอง เพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 

 
โดยมีจ านวนพนักงานเทศบาล 54 คน แยกเป็น 

 - พนักงานเทศบาล 24 คน 
 - ลูกจ้างประจ า   4 คน 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ   4 คน 
 - พนักงานจ้างทั่วไป 11 คน 
 - พนักงานจ้างเหมาบริการ 11 คน 

(ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่ ทต.ห้วยไคร้ ณ พฤษภาคม 2562) 
 

9.2 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
 การจัดโครงสร้างการบริหารของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประกอบด้วย 

(1) สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซ่ึงมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง 
และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภา
เทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต าบลห้วยไคร้ 
1. นายสัมฤทธิ์  มะเสนา  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
2. นายชัยยนต์  ปัญญาเจริญ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
3. นายสมบูรณ์  ทายะนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
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4. นายอ าพร  นันตะรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
5. นายศักรินทร์  จันทาพูน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
6. นายบุญธรรม  บุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
7. นายอินจันทร์  เครือใจ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
8. นายเรืองรัตน์  อารีย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
9. นายเฉลิมชัย  ออนตะไคร้  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
10. นายวิชาญ  ปิ่นทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
11.  – ต าแหน่งว่าง -   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
12.  – ต าแหน่งว่าง -   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 

 

(2) นายกเทศมนตรี  ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 คน เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี   

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
1. นายเสถียร  กาโน  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
2. นายสมคิด  จันทาพูน รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
3. นายอินปั๋น  วงค์สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
4. นายกัมพล  กุมภาพร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
5. นายโหล  สีปินตา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

แผนผังเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร ้

เทศบาลต าบล 

น้ าตกไทรโยคน้อย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานกุารนายกเทศมนตร ี

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล (10 คน) 
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9.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีส่วนร่วม

ในการด าเนินการต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินงาน 

และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
3. การจัดท ายุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  ในการพัฒนาเทศบาล 
4. การจัดประชุม  การฝึกอบรม  ในโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น 
5. การร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขต

เทศบาลร่วมกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
 

9.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน 
2. รถบรรทุกน้ า 2 คัน 
3. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เครื่อง 
4. เรือท้องแบนขนาด 13 ฟุต 1 ล า 
การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

 1. ลูกจ้างประจ า   1 คน 
 2. พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน 
 3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 98 คน 

4. วิทยุสื่อสาร 
 - ชนิดแบบมือถือ   15 เครื่อง 
 - ชนิดติดตั้งประจ าสถานี   1 เครื่อง 
 - ชนิดติดรถยนต์ 2 เครื่อง 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

--------------- 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561 - 2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์ของ
ชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติและ
ประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมม่ันคงทำง
สังคมท่ำมกลำงพหุสังคม และกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรี ของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติ 
ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ ภำยใต้กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกัน
ด้ำนควำมมั่นคง ในประชำคมอำเซียน และประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของ
ประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ  สร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภำครัฐของประชำชน เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย  

1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้  
3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ  
4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม  
5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ  
6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำร
บริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน
ประชำสังคม  และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำน  และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำน
ของหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืนๆ  ให้
สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ         

บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร  ได้แก่  
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์  วัฒนธรรม

ประเพณี  วิถีชีวิต  และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย  รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืนๆ  น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  

2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต  ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศใน
มิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง  โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  และ
ดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 

3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร  พัฒนำคนรุ่น
ใหม่  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด  ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์
ที่รองรับอนำคต  บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปัจจุบัน  พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำก
ภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่   ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำร
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ลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี   รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้น
กลำง  และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ มีสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะ
ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี         มี
วินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษ            
ที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมและอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน

ประชำสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  มำร่วมขับเคลื่อน  โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำร
ร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม  กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ในระดับท้องถิ่น  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง  และกำรเตรียมควำมพร้อม
ของประชำกรไทย  ทั้งในมิติสุขภำพ  เศรษฐกิจ  สังคม  และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มี
คุณภำพ  สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้นำนที่สุด  โดยรัฐให้
หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ 

ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน 
และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น
กำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต  
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน  

เพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ  แยกแยะ
บทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน
มีสมรรถนะสูง  ยึดหลักธรรมำภิบำล  ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม  มีควำมทันสมัย  และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่  ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ  และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล  รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง  
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงสะดวก  รวดเร็ว  และโปร่งใส  โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกำรปลูกฝังค่ำนิยม
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  ควำมมัธยัสถ์  และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติ        
มิชอบอย่ำงสิ้นเชิง  นอกจำกนั้น  กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน  มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น  มีควำมทันสมัย   
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มีควำมเป็นสำกล  มีประสิทธิภำพ  และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ  โดย
กระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 

 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – 2564) 

 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงกำรยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุลและยั่งยืนซึ่งวิสัยทัศน์ของกำร
พัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยน
ผ่ำนจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง   มีควำมมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
โดยก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 10 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์  
1.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
1.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงินกำร

คลังด้ำนสุขภำพ  
1.6 พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับสังคมสูงวัย  
1.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและความและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง

บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นกำรได้รับ ขยำยกำร
คุ้มครองทำงสังคมและสวัสดิกำรที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  และกำรพัฒนำทักษะฝีมือเพ่ือ
ประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้  

2.2 กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทำงด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจรวมทั้งกฎหมำยกฎระเบียบให้เกิด
กำรแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชำกรทุกกลุ่มมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐและทรัพยำกรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน สำมำรถพัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น  

2.3 เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน
ฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  มีสิทธิ์ในกำร
จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
3.1 กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและ

เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ  จ ำเป็นต้องเพ่ิมศักยภำพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยำยตัวได้สูงขึ้น  
โดยไม่สร้ำงแรงกดดันให้เกิดกำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัด  ภำวะเงินเฟ้อ  และแรงกดดันต่อภำวะกำร
คลังที่มำกเกินควร  มีกำรกระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ  เพ่ือสนับสนุนกำรกระจำยผลประโยชน์
ทำงกำรพัฒนำ  

3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำ  ระหว่ำงภำคเกษตรอุตสำหกรรม  บริกำร และกำรค้ำ
กำรลงทุน  เพ่ือยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ  สร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้สู่คนใน
ชุมชนอย่ำงทั่วถึง  อันจะน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทำงเศรษฐกิจในภำพรวม  และเศรษฐกิจฐำนรำก
ตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
4.1 กำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ  สร้ำงสมดุลของกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดยค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพในกำรฟ้ืนตัว  
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรสร้ำงสมดุล  ระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
และเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศและกำรสร้ำงรำยได้จำกกำร
อนุรักษ ์ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน  

4.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ  เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงสมดุลและ
ยั่งยืนทั้งในมิติเชิงปริมำณและคุณภำพ  ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  โดยเฉพำะ
ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ ำ  เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรน้ ำ ทั้งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดินในทุกมิติ  โดยค ำนึงถึงศักยภำพและข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อม  
และมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ  

4.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศขยะน้ ำเสียและ
ของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภคสร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือ
สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน  

4.4 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน  ภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้แนวคิดตลอด         
วัฏจักรชีวิต  

4.5 สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

4.6 บริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ  เพ่ือให้เกิดควำมเสียหำยน้อยที่สุดและ
น ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

4.7 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  

4.8 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
5.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน  เพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลัก

ของชำติ  
5.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ

ภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ  
5.3 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง  เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือ

กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ  
5.4 กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  เพ่ือคงไว้ซึ่งอ ำนำจอธิปไตย

และสิทธิอธิปไตยในเขตทำงทะเล  
5.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือกำรพัฒนำ  เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำง

แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมม่ันคงกับแผนงำนกำรพัฒนำอ่ืนๆ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
6.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนบทบำทภำรกิจและคุณภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีควำม

โปร่งใสทันสมัยคล่องตัวมีขนำดที่เหมำะสมเกิดควำมคุ้มค่ำ 
6.2 ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณและสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลัง

ภำครัฐ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล  
6.4 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ

ข้อบังคับ สำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
7.1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
7.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
7.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
7.4 กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน 
7.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 กำรพัฒนำระบบน้ ำประปำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
8.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และ

เชิงสังคม 
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8.2 พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี (Technopreneur) 
8.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
9.1 กำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง 
9.2 กำรพัฒนำเมือง 
9.3 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
10.1 ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่

ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 
10.2 พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนำคมในกรอบ

ควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภำค
อำเซียนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ 

10.3 พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภำค 

10.4 ส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบกำรไทย 
10.5 เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำง

ยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภำค และภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอภำคกัน 
10.6 สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 
10.7 เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำทท่ีสร้ำงสรรค์ 
10.8 ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคง 
10.9 บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
10.10 ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศที่ส ำคัญ 
 
การพัฒนาตาม THAILAND 4.0 
รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ  มั่งมั่นในกำรน ำ “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ   

“ไทยแลนด์ 4.0” มำใช้  เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก ำลังเผชิญ ทั้ง 1) กับดัก
ประเทศรำยได้ปำนกลำง (Middle Income Trap)  2) กับดักควำมเหลื่อมล้ ำ (Inequality Trap)   
3) กับดักควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ (Imbalance Trap)  เป้ำหมำยเพ่ือน ำประเทศมุ่งสู่ควำมมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนโมเดลนี้ 

ก่อนหน้ำที่จะมีกำรพัฒนำประเทศไทย 4.0นั้น  ไทยเริ่มก้ำวสู่โมเดลไทยแลนด์ 1.0 
หลังจำกเริ่มต้นพัฒนำภำคเกษตรกรรม  แล้วจึงค่อยปรับมำสู่ไทยแลนด์ 2.0  กำรลงทุนอุตสำหกรรม
เบำที่มุ่งเน้นแรงงำนรำคำต่ ำ เช่น สิ่งทอ อำหำร และมำสู่ ไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรมหนัก  ซึ่งกำรพัฒนำของประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น  ไทยมีอัตรำกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี  แต่มำถึงจุดหนึ่งหลังปี 2540 อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ลดลงมำเป็น 3-4% ต่อปี 
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เหตุผลส ำคัญเพรำะไทยไม่เคยปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจอย่ำงจริงจังมำก่อน  และไม่เคยมีกำร
พัฒนำเทคโนโลยีของตัวเอง  แรงงำนไม่ได้มีทักษะจนกลำยเป็นปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำส              
ซึ่งในช่วงนี้รัฐบำลต้องกำรก้ำวกระโดดข้ำมหุบเหว  ซึ่งต้องใช้ควำมกล้ำหำญทำงกำรเมือง  และต้องใช้
พลังที่เรียกว่ำพลังประชำรัฐในกำรขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 

3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 

1) Productive Growth Engine  ซึ่งเป้ำหมำยส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรำยได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญำ เทคโนโลยี และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  กลไกดังกล่ำว  ประกอบไปด้วย กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในรูปแบบประชำ
รัฐ กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่และกำรสร้ำงคลัสเตอร์ทำงด้ำนเทคโนโลยี  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  กำรพัฒนำโมเดลธุรกิจที่ขับเลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจกำรร่วมทุนรัฐและเอกชน
ในโครงกำรขนำดใหญ่ รวมถึงกำรบ่มเพำะธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นกำรตอบโจทย์ควำม
พยำยำมในกำรก้ำวข้ำมกับดับประเทศรำยได้ปำนกลำงที่ไทยก ำลังเผชิญอยู่ 

2) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์และเป็นกำรกระจำย
รำยได้ โอกำสและควำมมั่งคั่งที่เกิดขึ้น โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย กำรสร้ำงคัสเตอร์เศรษฐกิจระดับ
กลุ่มจังหวัด กำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับฐำนรำกในชุมชน  กำรส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบ
โจทย์ประเด็นปัญหำและควำมท้ำทำยทำงสังคมในมิติต่ำงๆ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรท ำธุรกิจ  กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเข้มแข็งและสำมำรถ
แข่งขันได้ในเวทีโลก กำรสร้ำงงำนใหม่ๆ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรยกระดับขีด
ควำมสำมำรถ กำรเสริมสร้ำงทักษะและกำรเติมเต็มศักยภำพของประชำชนให้ทันกับพลวัตกำร
เปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก และกำรจ่ำยภำษีให้แก่ผู้ที่มีรำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักควำมเหลื่อมล้ ำที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

3) Green Growth Engine กำรสร้ำงควำมมั่งคั่งของไทยในอนำคต จะต้องค ำนึงถึงกำร
พัฒนำและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์กำรหลุดออกจำกกับดักควำมไม่สมดุล
ของกำรพัฒนำระหว่ำงคนกับสภำพแวดล้อม  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย กำรมุ่งเน้นกำรใช้พลังงำน
ทดแทน กำรปรับแนวคิดจำกเดิมที่ค ำนึงถึงได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มำสู่
กำรค ำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จำกกำรลดควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส ำคัญ
อยู่ที่กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับ
ประเทศและประชำคมโลกด้วยในเวลำเดียวกัน 

ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0” ถือเป็นกำรปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ควำมมั่งคั่ง
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำ  ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดล
เศรษฐกิจจำกกำรพ่ึงพำกำรลงทุนต่ำงประเทศ  มีกรลงทุนกำรวิจัยและพัฒนำตัวเองน้อยมำกโดย
มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำคน สร้ำงกำรวิจัยและพัฒนำ โครงสร้ำงเศรษฐกิจ ให้ไทยสำมำรถอยู่ได้ใน
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งรัฐบำลต้องกล้ำพอที่จะถอดกับดักจำกกำรดึงเงินลงทุนต่ำงประเทศ เอำเทคโนโลยี
ของต่ำงชำติมำ และต้องยืนอยู่บนขำตัวเองในระดับหนึ่ง 
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1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  ภำคเหนือมีทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่น ที่มีกำรฟ้ืนฟูสืบสำนและสร้ำงสรรค์พัฒนำสู่กำรผลิตสินค้ำและบริกำร โดยเฉพำะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีบริกำรสุขภำพและผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสำกล พ้ืนที่เกษตรของ
ภำคเหนือมีขนำดเล็กเหมำะสมกับกำรปรับระบบกำรผลิต เพ่ือสร้ำงคุณค่ำตำมแนวทำงเกษตรอินทรีย์
นอกจำกนี้ ท ำเลที่ตั้งของภำคเหนือมีศักยภำพในกำรขยำยกำรค้ำ กำรลงทุนและบริกำรเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกลุ่มอนุภำคลุ่มแม่น้ ำโขง และสำมำรถขยำยไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่ำต้น
น้ ำที่ส ำคัญของประเทศ ดังนั้น กำรพัฒนำภำคเหนือสู่ควำม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ ำเป็นจะต้องน ำ
ศักยภำพทำงภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และองค์ควำมรู้ของ
สถำบันกำรศึกษำและองค์กรในพ้ืนที่มำใช้ในกำรต่อยอดกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพและโอกำส
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำสูงตำมแนวทำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน ในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยำยฐำนเศรษฐกิจของ
ภำค ภำคเหนือจึงมีเป้ำหมำยที่จะ “พัฒนำเป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับกำรผลิตและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สินค้ำและบริกำร โดยใช้ควำมรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์ 
2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำของระบบเศรษฐกิจภำคเข้ำกับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจนและผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี พ่ึงพำตนเอง พ่ึงพำ

ครอบครัว และพ่ึงพำกันในชุมชนได้ 
4. เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำร

น้ ำ ป่ำต้นน้ ำ และปัญหำหมอกควัน 
เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2. มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพ่ิมข้ึน 
3. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
4. สัดส่วนคนจนลดลง 
5. สัดส่วนผู้สูงอำยุที่เข้ำถึงระบบสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น 
6. พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำเพิ่มขึ้น 
7. จ ำนวนวันที่มีค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กเกินมำตรฐำนลดลง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำรต่อเนื่องให้มีคุณภำพ สำมำรถ

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมอย่ำงยั่งยืน และกระจำยประโยชน์อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ที่มีศักยภำพสูงด้วยภูมิปัญญำและนวัตกรรม 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภำพตำมแนวทำงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ได้แก่ 

1) กลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุ่มชำติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ล ำพูน ล ำปำง แม่ฮ่องสอน เชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน 

2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทำงประวัติศำสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และ 
ก ำแพงเพชร 

3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน 
เพชรบูรณ์ อุทัยธำนี 

4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้ำหมำยเฉพำะ ได้แก่  MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย/กีฬำเพ่ือกำรพักผ่อน/เชิงสุขภำพ และกำรพ ำนักระยะยำวในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
น่ำน โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร ดังนี้  (1) พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มีมำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย                    
(2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เ พ่ือกระจำยประโยชน์จำกกำร
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรฟ้ืนฟูสืบสำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
น ำมำประยุกต์สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  (3) สนับสนุน
กำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้ำงรำยได้
ตลอดปี  (4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำรต่อเนื่องทั้ง
ระบบ ส่งเสริมกำรตลำดทั้งกำรรักษำฐำนเดิมและขยำยไปสู่ตลำดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งกำร
สร้ำงตลำดในรูปแบบ e-tourism 

5) รักษำอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ สืบสำนประเพณี 
วัฒนธรรม สถำปัตยกรรมพ้ืนบ้ำน และเมืองเก่ำ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน และกำรสร้ำง            
“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัด และเมือง
ท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้มีคุณค่ำเอ้ือต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงมีสมดุล 

2. พัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่มีศักยภำพสูง ได้แก่ กลุ่มอำหำร 
และสินค้ำเพ่ือสุขภำพ กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ โดย
ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงและขยำยสู่พ้ืนที่เครือข่ำยที่มีศักยภำพ โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรดังนี้ 

1) สนับสนุนสถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริม
กำรน ำมำใช้เชิงพำณิชย์ตำมแนวคิดกำรสร้ำง Food Valley เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและบริกำร ให้
ตอบสนองต่อตลำดเป้ำหมำยเฉพำะ อำทิ กลุ่มสินค้ำเพ่ือสุขภำพผู้สูงอำยุ กลุ่มอำหำรเสริมสุขภำพและ
ควำมงำม 

2) ขยำยเครือข่ำยกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำให้มีควำม
หลำกหลำย สอดคล้องกับตลำดเป้ำหมำย โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ มุ่งสู่
กำรเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภำค 

3) สนับสนุนกำรพัฒนำเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนกำรวิจัย 
และพัฒนำเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมผนวกกับควำมโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำมีควำมแตกต่ำงโดดเด่น สำมำรถตอบสนองต่อตลำดเป้ำหมำยเฉพำะ อำทิ สินค้ำ 
Life Style สินค้ำหัตถกรรมและของที่ระลึกต่ำงๆ ที่เน้นคุณภำพทั้งกำรออกแบบและกำรใช้งำน 
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4) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยำยเครือข่ำยเพ่ือให้เกิดพลังในกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกำสจำกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรเชื่อมโยงกับอนุภูมิภำค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยำยฐำนเศรษฐกิจของภำค 

แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมศักยภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และวำงผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชำยแดน 

ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พัฒนำโครงข่ำยเส้นทำงและ
ระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภำคตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-
ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับกำรเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภำค GMS 
BIMSTEC และ AEC 

2. พัฒนำเมืองส ำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำ 
บริกำร ธุรกิจบริกำรสุขภำพ บริกำรกำรศึกษำ ธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะและกำร
ขนส่งหลำยรูปแบบ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่ำงเมืองและพ้ืนที่
โดยรอบโดยเฉพำะ เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรศึกษำเกี่ยวกับระบบขนส่งสำธำรณะของ สนข. 
โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับรูปแบบของเมือง พัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
มีประสิทธิภำพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำ งมี
ประสิทธิภำพเพ่ือกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืน และพัฒนำเมืองสถำนีขนส่งระบบรำงที่นครสวรรค์ แพร่ 
(อ ำเภอเด่นชัย) เชียงรำย (อ ำเภอเชียงของ) โดยพัฒนำพ้ืนที่รอบสถำนีโดยใช้แนวทำงกำรจัดรูปที่ดิน
กำรวำงผังเมือง และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

3. พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรให้มีควำมรู้ มีทักษะฝีมือ เข้ำถึงข้อมูล กฎระเบียบ
กำรด ำเนินธุรกิจในธุรกิจระดับภูมิภำคและสำกล รวมถึงเงื่อนไขทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่
ถูกน ำมำเป็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภำคธุรกิจเอกชนที่มีควำมเข้มแข็ง ร่วม
พัฒนำเครือข่ำยกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภำพ เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถให้เข้ำสู่ Supply Chain 
ของธุรกิจใหญ่ได้ 

4. พัฒนำสินค้ำที่มีศักยภำพสำมำรถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้ำที่ตอบสนองตลำดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้ำนและ AEC โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ประโยชน์ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
อย่ำงกำรเกื้อกูลกัน บนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนทั้งในและเพ่ือนบ้ำน ซึ่งจะสอดรับกับ
กำรเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และจังหวัดเชียงรำย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนำฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน และเกษตร

ปลอดภัยในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง  โดยสนับสนุนกำรท ำเกษตรยั่งยืนอย่ำงครบวงจร เกษตร
ปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  สนับสนุนกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรเพ่ือพัฒนำทั้งด้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ให้ควำมรู้กับเกษตรกรในกำรใช้สำรอินทรีย์แทนสำรเคมี  เฝ้ำ
ระวังผลกระทบจำกกำรใช้สำรเคมีที่มีต่อดินและน้ ำ  ส่งเสริมช่องทำงกำรกระจำยผลผลิต  สร้ำง
พฤติกรรมและค่ำนิยมกำรบริโภคอำหำรเพื่อสุขภำพ  สนับสนุนกำรตรวจสอบคุณภำพผลผลิตและกำร
ตรวจสอบย้อนกลับอย่ำงเป็นระบบเพื่อสร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้บริโภค 
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2. สนับสนุนกำรเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภำพ ได้แก่  
1) กำรแปรรูปพืชผักผลไม้สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ล ำพูน 
2) กำรแปรรูปข้ำว พืชไร่ พืชพลังงำน ในจังหวัดพิจิตร ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ 

โดยสนับสนุนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดเฉพำะ 
และสนับสนุนกำรน ำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจำกพืชและสัตว์มำผลิตพลังงำนทดแทน 

3. สนับสนุนกำรผลิตพลังงำนทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภำพ ในจังหวัดนครสวรรค์
ก ำแพงเพชร โดยสนับสนุนกำรน ำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจำกพืชและสัตว์  พัฒนำเป็น
พลังงำนทดแทน  สนับสนุนกำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรน ำพืชวัสดุชีวภำพมำใช้ประโยชน์
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ  อำทิ ใช้ประโยชน์ในกำรเป็นอำหำรสัตว์แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้ำน ำกลับมำใช้ในกำร
ผลิตพลังงำนชีวมวล  เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหำ
สิ่งแวดล้อม 

4. สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรเกษตรทำงระบบ  ส่งเสริมกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่  รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้กำรให้ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจกำร
ผลิตแก่เกษตรกร เช่น กำรโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืชกำรเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้
เกิดประโยชน์  สอดคล้องกับศักยภำพและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลด
ต้นทุนกำรผลิต 

5. พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบเครือข่ำยที่เชื่อมโยง  เพ่ือใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเหมำะสมและเต็มประสิทธิภำพ  รวมถึงกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทำน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม  แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำของ
เกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พัฒนำระบบดูแล
ผู้สูงอำยุอย่ำงมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนภำคบริกำร 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้และกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุและคนยำกจน  โดยด ำเนินกำร

ในรูปของกลุ่มอำชีพและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน  เพ่ือให้มีรำยได้และได้พัฒนำศักยภำพของตัวเองอย่ำง
ต่อเนื่อง  สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 

2. พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง   โดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้  รวมทั้งแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ  ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรให้กับผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสในชุมชน 

3. พัฒนำแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนควบคู่ไปกับกำรยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น  สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรผลิตและ
บริกำรบนฐำนควำมรู้และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

4. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำท
ในกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน  และเป็นโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคมให้กับผู้สูงอำยุและ
ผู้ด้อยโอกำสในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำให้คงควำมสมบูรณ์ จัดระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงเหมำะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันอย่ำงยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ในพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน

โดยเฉพำะจังหวัดน่ำน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำที่เสื่อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์
เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับน้ ำฝนและเพ่ิมปริมำณน้ ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ ำ  ควบคู่ไปกับกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำกำรบุกรุกท ำลำยพื้นที่ป่ำ  ตลอดจนส่งเสริมกำรปลูกป่ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ 

2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบในลุ่มน้ ำหลักของภำค ได้แก่ ลุ่มน้ ำปิง  
วัง ยม และน่ำน  และพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำธรรมชำติขนำดใหญ่ที่ส ำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์  บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  และกว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ  เพ่ือรักษำคุณภำพน้ ำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำของแหล่งน้ ำต้นทุน 

3. แก้ไขปัญหำหมอกควันในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบนและจังหวัดตำก  โดยส่งเสริมกำร
ปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตร  จำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่กำรปลูกพืชในระบบวนเกษตร  สนับสนุน
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและระบบจัดกำรพ้ืนที่เกษตรที่เหมำะสม  กำรส่งเสริมให้น ำเศษวัสดุทำง
กำรเกษตรไปใช้ประโยชน์เพ่ือลดกำรเผำวัสดุทำงกำรเกษตร  และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำครัฐภำคเอกชน ประชำชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำหมอกควัน 

 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)              
(พ.ศ.2561-2565) 

กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงรำย พะเยำ แพร่ และน่ำน ได้
ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำไว้ 3 ประเด็น ดังนี้   

1. ศูนย์กลำงกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ  เนื่องจำกกลุ่มจังหวัดฯ มีช่องทำงกำรขนส่ง
สินค้ำเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ AEC ทั้งทำงบกและทำงน้ ำและด่ำนกำรค้ำชำยแดน 

2. เป็นศูนย์กลำงเมืองท่องเที่ยวอำรยธรรม “ล้ำนนำ” เนื่องจำกมีวัฒนธรรมชนเผ่ำที่
โดดเด่น  สร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  และธรรมชำติที่สวยงำม  

3. สินค้ำเกษตรคุณภำพดีและปลอดภัย  โดยมีสินค้ำที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว ล ำไย ยำงพำรำ 
โคเนื้อ และสมุนไพร 

 

กำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ได้ใช้ศักยภำพในพ้ืนที่และกรอบกำร
พัฒนำจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เพ่ือ
จะขับเคลื่อนกำรพัฒนำพ้ืนที่  แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ยังคงมีปัญหำกำร
เสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติที่ต้องได้รับกำรแก้ไขปัญหำ  ดังนั้นเพ่ือกำรพัฒนำพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัดอย่ำงยั่งยืนแล้ว กลุ่มภำคเหนือตอนบน 2 จึงมีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำและประเด็นกำรพัฒนำ
พ้ืนที ่ดังนี้ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
 “ประตูกำรค้ำสำกล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้ำนนำ  สินค้ำเกษตรปลอดภัย  ประชำชนร่วม
ใจอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ” 
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 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำกำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่

สำกล ให้มีกำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมพัฒนำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคเกษตร อุตสำหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
3. พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อำรยธรรมแห่งล้ำนนำ

ตะวันออก ด ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภำพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนำ และส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1. เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่ม

น้ ำโขง (GMS) และ AEC เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และเพ่ิมรำยได้จำกกำรส่งออก
สินค้ำไปยังต่ำงประเทศ (กลุ่ม GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ) รวมทั้งลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำร 

2. เพ่ิมผลิตภำพและมูลค่ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรม
กำรเกษตรที่ได้มำตรฐำนเพ่ือมุ่งสู่ตลำดโลก 

3. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำและคุณภำพผลิตภัณฑ์ และคุณค่ำสินค้ำและบริกำร
เน้นฐำนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรำยได้ 

4. ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงำนได้รับบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนด้วยควำมมีส่วนร่วมของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ตัวชี วัด 
1. เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรค้ำและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่ำงประเทศ 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
3. ยกระดับกำรท่องเที่ยวเพ่ิมรำยได้สู่ชุมชน 
4. เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และ 
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
 เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำ
โขง (GMS) และ AEC  เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และเพ่ิมรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำ
ไปยังต่ำงประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ)  รวมทั้งลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ประกอบกำร   

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
 เพ่ิมผลิตภำพและมูลค่ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรม
กำรเกษตรที่ได้มำตรฐำนเพ่ือมุ่งสู่ตลำดโลก 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 
 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่ำและคุณภำพผลิตภัณฑ์ และคุณค่ำสินค้ำและบริกำรเน้น
ฐำนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรำยได ้
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 4  ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและ
พลังงำนได้รับบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนด้วยควำมมีส่วนร่วมของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 

3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision) 
“ เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว 
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 6 ด้าน ดังนี  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนและ

บริกำรโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ มำตรฐำนสำกล และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรด ำรงฐำนวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตเพ่ือให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเน้นกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน บริกำรโลจิสติกส์ กำรเกษตร กำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรสร้ำงคน สังคมท่ีมีคุณภำพ 

3. เพ่ือสร้ำงสมดุลของระบบนิเวศและกำรพัฒนำเมืองให้น่ำอยู่ เพ่ือให้ประชำชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคณุภำพ 

4. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในพ้ืนที่ปกติและ
แนวชำยแดน 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมำภิบำล  ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมเศรษฐกิจกำรค้ำ  
พัฒนำคุณภำพชีวิต  ประชำชนมีควำมสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มำตรฐำน 
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
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กลยุทธ์ 1.3  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ์ 1.4  พัฒนำงำนด้ำนผังเมือง งำนวิศวกรรมจรำจร และงำนควบคุมอำคำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพและกำรตลำด เพ่ือเพ่ิมศักยภำพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้

ได้มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเทีย่ว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำม

อัธยำศัย ให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำสู่อำชีพ 
กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนประชำคมอำเซียน ในเขตพัฒนำ

เศรษฐกิจชำยแดน 
กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและพัฒนำสุขภำวะที่ดีของประชำชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.1  รักษำควำมสงบเรียบร้อยเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
กลยุทธ์ 4.2  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กลยุทธ์ 4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด อบำยมุข และสื่อด้ำนอิเลคทรอนิกส์และ

ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำว 
กลยุทธ์ 4.4  พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสียและมลภำวะ 
กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.1  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2  พัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของทุกภำคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4  พัฒนำปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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1.5 แผนพัฒนาอ้าเภอแม่สาย  (พ.ศ.2561-2565) 
วิสัยทัศน์อ้าเภอแม่สาย 
“เมืองชำยแดนแหล่งกำรค้ำ  น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ  พัฒนำกำรท่องเที่ยวถิ่นชุมชน” 
พันธกิจ (Mission) 
1. สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว กำรเกษตร และ

อุตสำหกรรมแปรรูป เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้ประชำชนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำนกำรผลิต ได้แก่ 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรพัฒนำที่ดินให้มี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จรรโลงวัฒนธรรม ศำสนำ ศิลปะ ทุนทำงสังคมของล้ำนนำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำร
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรศึกษำและสำธำรณสุขแบบบูรณำกำร 

3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน 
4. เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ปกติและชำยแดน ป้องกันและ

ปรำบปรำมปัญหำยำเสพติด และพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 

แนวทำงกำรพัฒนำอ ำเภอแม่สำย  ทิศทำงกำรวำงต ำแหน่งพัฒนำเมืองแม่สำย (Positioning of city) 
1. เมืองกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรเงิน 
2. เมืองแห่งกำรท่องเที่ยว 
3. เมืองกำรเกษตร (อินทรีย์) 
4. เมืองแห่งคุณธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์อ้าเภอแม่สาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน

และบริกำรโลจิสติกส์เชื่อมโยงอ ำเภอต่ำงๆ ในจังหวัดเชียงรำย และประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรปลอดภัย และมีคุณภำพสูง

เป็นที่ต้องกำรของตลำด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนิเวศและเชิงสุขภำพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และคุณภำพชีวิตให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  กำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์

และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลห้วยไคร้ 

2.1  วิสัยทัศน์ 
“ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนเส้นทำงคมนำคม 
1.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
1.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำและระบบบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้                 | ห น้ า  ๓๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
3.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ 
3.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชำชน 
4.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
4.3 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุผู้พิกำร และ

ผู้ด้อยโอกำส ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย 

และมลภำวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
6.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
6.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของทุกภำคส่วน 
6.3 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 

2.3  เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนเส้นทำงคมนำคม 
1.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
1.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำและระบบบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 

2. เพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
2.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 

3. เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3.1  แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ 
3.2  แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

4. เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชำชน 
4.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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4.3 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุผู้พิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส ทุกช่วงวัย 

4.4 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 
5. เพ่ือพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ 
น้ ำเสีย และมลภำวะ 

6. เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
6.1 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
6.2 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของทุกภำคส่วน 
6.3 แนวทำงพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 

2.4 ตัวชี วัด 
ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพ่ือน ำมำจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2565 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๒. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
๓. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
๔. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
๕. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖. จ ำนวนโครงกำรที่พัฒนำด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

 

2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
๗. กลยุทธ์กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคม 
๘. กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
๙. กลยุทธ์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและระบบบริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
๑. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
๑. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ 
๒. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
๑. กลยุทธ์กำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชำชน 
๒. กลยุทธ์กำรกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๓. กลยุทธ์กำรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 

ทุกช่วงวัย 
๔. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย และ

มลภำวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๑. กลยุทธ์กำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
๒. กลยุทธ์กำรกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของทุกภำคส่วน 
๓. กลยุทธ์กำรกำรพัฒนำปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลต ำบลห้วยไคร้ เป็น
กำรด ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์และควำมเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ
ภำยในประเทศ  โดยเฉพำะควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสภำพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ส่งผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อเทศบำล
ต ำบลห้วยไคร้  ดังนั้น ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรจึงมุ่งเน้นภำยใต้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  ซึ่งเป็นกำรใช้จุดแข็งและศักยภำพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำต ำบล  เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลัก         
ธรรมำภิบำล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ บริหำรจัดกำร
แบบบูรณำกำร กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
โดยส่งเสริมและพัฒนำอำชีพอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีกำรดูแลรักษำควำม
สะอำด ชุมชนปรำศจำกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม กำรพัฒนำด้ำนสังคม ส่งเสริม
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้พิกำรผู้ด้อยโอกำส
และผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วนเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนและเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ เยำวชน กำรพัฒนำด้ำน
ประเพณีวัฒนธรรมธรรมส่งเสริมสืบสำนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส ำคัญทำงศำสนำและ
วันส ำคัญของชำติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ืออนุรักษ์ปรำชญ์ชำวบ้ำนและพัฒนำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ขณะเดียวกันจ ำเป็นต้องปรับตัวในกำรเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภำค 
และระดับประเทศ กำรเตรียมควำมพร้อมก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กำรเตรี ยมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบคมนำคมขนส่งที่ต้องก้ำวไปพร้อมกับกำรยกระดับคุณภำพคน กำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของต ำบล นอกจำกนี้ยังจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ือ
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สร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนและเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีรวมทั้งกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงมี
ส่วนร่วม ควบคู่กับกำรปลูกจิตส ำนึกค่ำนิยม ประชำธิปไตยและธรรมำภิบำลแก่ประชำชนทุกกลุ่ม  
กรอบแนวคิดกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลห้วยไคร้  จึงเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุภำรกิจและ            
วิสัยทัศน์ของเทศบำลต ำบล  โดยใช้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน ำทำง  และค ำนึงถึงบริบท
กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกำสและข้อจ ำกัดเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในอนำคต ดังนั้น จึงก ำหนด 
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของเทศบำลต ำบลห้วยไคร้ ดังนี้  

“ห้วยไคร้น่ำอยู่ ประชำชนด ำเนินชีวิตอย่ำงเป็นสุข” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้ ได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระดับต่ำงๆ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579)แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนำภำคเหนือ (พ.ศ. 2560-2565) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนำจังหวัดเชียงรำย (พ.ศ. 2561-2565) และ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงรำย (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

๑. ด้านความมั่นคง ๒. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคทางสังคม 

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

๑. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๒. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

๔. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

๕. กำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคง
แห่งชำติเพื่อกำร
พัฒนำประเทศสู่
ควำมม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

๖. การบริหาร
จัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
 

๘. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 

๙. การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

๑๐. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
 

๑. พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำกำรค้ำ 
กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่ำงประเทศ 

๒. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตภำคเกษตรและอุตสำหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน2 

๓. พัฒนำและยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔. ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์กำร
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพลังงำนโดยกำรส่วนร่วม
ของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

๒. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจชองภาค 

๓. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
ความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ 

๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้าให้คงความ
สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้้าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนา
ภาคเหนือ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอำเซียน+๖ 
และ GMS 

2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว 

3. กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำร
สำธำรณสุข 

4. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 

5. กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำร
บริหำร 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร้ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 

3. ด้ำนกำรศึกษำ  
 

4. ด้ำนคณุภำพชีวิต 
 

5. ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้ำนพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย 

๑.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

๒.การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓.การด้ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศและเชิงสุขภาพ 

๔.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

๕.การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

๖.การรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑. พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำกำรค้ำ 
กำรลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่ำงประเทศ 

๒. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตภำคเกษตรและอุตสำหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

๓. พัฒนำและยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภำพ เพื่อสร้ำงรำยได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔. ด ำรงฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์กำร
บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและพลังงำนโดยกำรส่วนร่วม
ของชุมชนสู่กำรเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร้ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 

3. ด้ำนกำรศึกษำ  
 

4. ด้ำนคณุภำพชีวิต 
 

5. ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้ำนพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร 

 

๑. พัฒนำด้ำนเส้นทำงคมนำคม 
2. พัฒนำด้ำนระบบไฟฟ้ำและ
แสงสว่ำง 
3. พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำและระบบ
บริหำรจัดกำรน้ ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 

1. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรศึกษำ 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม 
อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

1. พัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชำชน 
2. พัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
3. พัฒนำด้ำนกำรพฒันำคุณภำพชีวิต
เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สงูอำยุผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและสนบัสนุน
กำรพัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 
 

1. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย และ
มลภำวะ 

1. พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน
ของทุกภำคส่วน 
3. พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนำเส้นทำงคมนำคม 
2. พัฒนำระบบไฟฟ้ำและแสง
สว่ำง 
3. พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบ
บริหำรจัดกำรน้ ำเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1. พัฒนำกำรส่งเสริมและ
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนำกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 

1. พัฒนำกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรศึกษำ 
2. พัฒนำกำรส่งเสริม อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

1. พัฒนำกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
เพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชำชน 
2. พัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
3. พัฒนำกำรพฒันำคุณภำพชีวิตเด็ก 
เยำวชน สตรี ผู้สงูอำยุผูพ้ิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนำกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำร
พัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 
 

1. พัฒนำกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนำกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย และ
มลภำวะ 

1. พัฒนำกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. พัฒนำกำรส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ินของทุก
ภำคส่วน 
3. พัฒนำกำรปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานเคหะและชมุชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณชิย์ 
 

- แผนงานสร้างเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

- แผนงานการศกึษา 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข      
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย์     
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
แผนงาน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลห้วยไคร้  มีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญที่จะ
ท ำให้กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลห้วยไคร้เติบโตอย่ำงมีทิศทำงที่มั่นคงเหมำะสม ดังนั้น กำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ และปัจจัยแวดล้อมภำยในและภำยนอก ทั้งในส่วนที่คำดว่ำจะเป็นโอกำสหรือจุดแข็ง เพ่ือ
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และในส่วนที่คำดว่ำจะเป็นภัยคุกคำม
หรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรวำงแผนพัฒนำเทศบำล
ต ำบลห้วยไคร้  ดั้งนั้น ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลห้วยไคร้ พ.ศ.2561-2565 
เป็นกำรจัดท ำอย่ำงมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นโดยมีกำร
ทบทวนสภำพปัจจุบัน ควำมเป็นไปของชุมชน และภำพควำมส ำเร็จที่คำดหวังร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจำกหลำกหลำยแหล่ง และผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล ที่สำมำรถน ำมำสังเครำะห์เป็น
ภำพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมส ำคัญที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อกำรก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลห้วยไคร้ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบัน และโอกำสกำร

พัฒนำในอนำคตของเทศบำลต ำบลห้วยไคร้ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส
และอุปสรรค)  SWOT analysis กำรวิเครำะห์ SWOT เป็นวิธีกำรหรือเครื่องมือที่ส ำคัญในกำร
วำงแผนกลยุทธ์หรือกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงกำรสำมำรถ
ก ำหนด เป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินกำรในอนำคต และบริหำรงำนให้บรรลุผลได้อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ในกำรวิเครำะห์ SWOT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้  

• จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths: S) คือ สภำวกำรณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท 
แวดล้อมปัจจัยภำยในสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินกำรให้สูงกว่ำ 
พ้ืนที่หรือโครงกำรอ่ืนๆ โดยพ้ืนที่โครงกำรมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องกำรได้ ซึ่งจุดแข็งหรือจุดเด่นเป็นปัจจัยเชิงบวกท่ีจะน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรโครงกำร  

• จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือ สภำวกำรณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท
แวดล้อมปัจจัยภำยในได้สร้ำงควำมเสียเปรียบในเชิงกำรแข่งขัน ท ำให้ศักยภำพในกำรด ำเนินกำร  
ด้อยกว่ำพ้ืนที่หรือโครงกำรอ่ืนๆ หรือท ำให้พ้ืนที่โครงกำรมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้ำหมำย หรือ 
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำรได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรลด 
จุดอ่อนของกำรด ำเนินกำรโครงกำร  

• โอกาส (Opportunities: O) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทภำยนอกพ้ืนที่เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกำรของพ้ืนที่โครงกำร ซึ่งเป็นกำรได้เปรียบใน
เชิงกำรแข่งขัน หรือเพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินกำรให้สูงกว่ำพ้ืนที่ หรือโครงกำรอ่ืนๆ ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรของพ้ืนที่โครงกำรมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้ำหมำย หรือวัตถุประสงค์ของโครงกำร  

• อุปสรรค (Threats: T) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทแวดล้อมภำพนอกพ้ืนที่เกิดกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกำรของพ้ืนที่โครงกำรที่สร้ำงควำมเสียเปรียบ 
ในเชิงกำรแข่งขัน ท ำให้ศักยภำพกำรด ำเนินกำรด้อยกว่ำพ้ืนที่หรือโครงกำรอ่ืนๆ หรือท ำให้พ้ืนที่มี 
แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ 
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น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรหลีกเลี่ยง หรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำร ซึ่งเป็นผลจำก
กำรศึกษำสภำพพ้ืนที่โครงกำรและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องต่ำงๆ  

 

ดังนั้น  จึงสำมำรถสรุปศักยภำพในกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลห้วยไคร้ตำมแนว
ทำงกำรวิเครำะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1. มีศักยภำพรองรับกำร
ขยำยตัวของอ ำเภอแม่สำย 
เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยที่ส ำคัญ
ในอนำคต 

2. เทศบำลมีควำมพรอ้มด้ำน
กำรให้บรกิำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนและขีดควำมสำมำรถ
ในกำรให้บรกิำรสำธำรณะ 

3. มีเส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่อ
ระหว่ำงหมู่บ้ำน ระหว่ำง
ต ำบลใกล้เคียงที่สะดวก
สำมำรถใช้ สัญจรไปมำได้
ตลอดทัง้ปี 

4. กำรคมนำคมทำงบกสะดวก มี
รถประจ ำทำงวิ่งผ่ำน  

5. ถนนที่ใช้สัญจรไปมำสะดวก 
พร้อมมีไฟฟ้ำสำธำรณะส่อง
สว่ำงในเวลำกลำงคืน 

 

1. มีปัญหำน้ ำท่วมพืน้ที่ หมู่ที่ 1 
และ หมูท่ี่ 11 ช่วงฤดูฝนช่วง
ที่ฝนตกหนกั เนือ่งจำกทอ่
ระบำยน้ ำบริเวณข้ำงทำง
หลวงอุดตนั และกำรวำงท่อ
เชื่อมทำงของประชำชนไม่ได้
มำตรฐำน  

2. ปัญหำกำรรุกล้ ำล ำเหมอืง
สำธำรณะ กำรทิ้งสิ่งปฏกิูลมูล
ฝอยลงล ำรำงสำธำรณะ เป็น
สำเหตุทอ่ระบำยน้ ำอุดตนั 

3. งบประมำณในกำรพฒันำด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่
เช่นโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร  

4. ปัญหำภัยแล้ง ท ำให้ปริมำณ
น้ ำในอ่ำงเก็บน้ ำห้วยไคร้ตื้น
เขิน ไม่สำมำรถให้น้ ำส ำหรับ
ผลิตระบบประปำได้ ในชว่ง
ฤดูรอ้นบำงปี 
 

1.มีพื้นทีต่ิดกับเส้นทำงคมนำคม  
สำยหลัก (สำยเชียงรำย-แม่สำย) 

2.ภำครัฐให้กำรสนับสนุน
งบประมำณกำรด ำเนนิงำน
ของท้องถิน่ด้ำนสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรผ่ำนทำง
นโยบำยเร่งด่วนและโครงกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

3.องค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดให้
กำรสนับสนนุโครงกำรที่เกนิ
ศักยภำพของเทศบำล 

 

1. แผนงำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ขำดกำรบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง ส่งผล
ต่อแนวทำงกำรวำงแผน และ
ออกแบบโครงกำรให้มี
คุณภำพ  มอีำยุกำรใช้งำนที่
ยำวนำน เช่น ด้ำนรุกล ้ำแนว
ถนนมำกย่ิงขึน้ ท ำให้เกิด
ปัญหำกำรเปลี่ยนทิศทำงของ
ทำงน ้ำ เป็นตน้ 

2. ด้ำนระเบียบมีขั้นตอนกำร
พิจำรณำหลำยระดับ ท ำให้
โครงกำรมีควำมล่ำช้ำ เช่น 
กำรพจิำรณำกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชน เป็นตน้ 

 

 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. พื้นดินมีควำมอุดมสมบูรณ์

เหมำะส ำหรับท ำกำรเกษตร
ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ์

2. มีผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดจำกภมูิ
ปัญญำทอ้งถิน่สำมำรถ
ส่งเสริมให้เป็นสินค้ำโอท็อป
ได้ 

3. มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม
อำชีพให้แก่ประชำชน 

 

1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มกีำร
จัดท ำบัญชีครัวเรอืนและ
บัญชีต้นทุนกำรผลติ 

2. ไม่มีกำรรวมกลุม่อำชีพท ำให้
ขำดโอกำสเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุน 

3. สินค้ำของกลุม่อำชีพที่ผลิต
ออกมำไม่มีตลำดรองรับกำร
จ ำหน่ำย 

4. เกษตรกรขำดควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีเพือ่กำรผลิตทำง
กำรเกษตรท ำให้ผลผลิตไม่ได้
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ตลำดต้องกำร 

5. มีอัตรำกำรใช้สำรเคมีสูงใน
ภำคกำรเกษตร 

6. ขำดแคลนพันธุ์พชืและพนัธุ์
สัตว์ที่ด ี

7. ประชำชนมีภำระหนี้สินจำก
กำรกู้ยืมเพือ่ลงทนุทำง
กำรเกษตร 

1. รัฐบำลมนีโยบำยประกนั
รำคำสินค้ำผลผลติทำง
กำรเกษตร 

2. มีแนวทำงปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนนิชีวิต 

3. รัฐบำลมนีโยบำยกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับรำกหญ้ำ 
ท ำให้มีงบประมำณลงสู่
ประชำชน 

4. รัฐบำลมนีโยบำยในกำร
ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำใน
ท้องถิ่น 

1. ภำวะวกิฤตทำงเศรษฐกิจ 
ส่งผลต่อกำรมีงำนท ำและ
ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน 

2. มีกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจที่
รุนแรง 

3. ภำวะค่ำครองชีพสูง 
4. กระแสโลกำภิวัฒน์ส่งผลตอ่

กำรด ำเนนิชีวิตของประชำชน
(วัตถุนิยม) 

5. ไม่มีตลำดรองรับสนิค้ำชุมชน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้                 | ห น้ า  ๔๔ 

 

3. ด้านการศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมวีัฒนธรรม ประเพณ ี
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง   

๒. ชุมชนมภีูมิปัญญำทอ้งถิน่ที่
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้ เช่น กำรทอเสื่อกก    

๓. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำร
อนรุักษ์ประเพณีวฒันธรรม
และ        ภมูิปัญญำท้องถิ่น
อย่ำงต่อเนื่อง  

๔. มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ
โรงเรียนเทศบำลทีจ่ัดตั้งเอง  

๑. ขำดกำรจัดเก็บขอ้มูลด้ำน  
ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงเป็น
ระบบ (กำรจัดกำรองค์
ควำมรู้)  

๒. ประเพณเีก่ำแก่บำงอย่ำง
ก ำลังจะสญูสลำย ไม่มกีำร
สืบทอด  

๓. ผู้ปกครองขำดควำมเชือ่ถอืใน
โรงเรียนในสังกัดของเทศบำล 

๔. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบำงรำย 
ขำดโอกำสในกำรศกึษำ
ต่อเนื่องจำกผู้ปกครองมี
รำยได้ไม่เพียงพอ 

๑. ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่
สำมำรถดงึดูดนกัท่องเที่ยวได้
เป็นจ ำนวนมำก  

๒. รัฐบำลมนีโยบำยกู้ยืมเรียน  
๓. รัฐบำลมนีโยบำยเรียนฟรี  

15 ปี  
๔. ผู้บริหำรกำรศึกษำให้ควำม

ร่วมมอืในกำรพฒันำท้องถิ่น  
 

๑. กำรสือ่สำรที่ไร้พรมแดนท ำ
ให้เยำวชนลืมประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงำมของตนเอง  

๒. กฎ ระเบียบบำงอย่ำงไม่เอือ้
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้ำไปส่งเสรมิ 
สนับสนุนด้ำนกำรศกึษำ
เนื่องจำกไมอ่ยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่  

 

 
4.  ด้านคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
๑. มีกลุ่มอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และชุด
รักษำควำมปลอดภัยหมู่บ้ำน 
(ชรบ.) ท ำกจิกรรมอันเป็น
สำธำรณประโยชน์ในพื้นที่  

๒. ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มเพือ่
เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของ
ประชำชน เชน่ กลุ่มสตรี 
แม่บ้ำน กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่ม   
อสม.    

๓. กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) มี
ควำมเขม้แขง็ เป็นแกนน ำที่
ส ำคัญ ในกำรดแูลสุขภำพ
อนำมัยของประชำชนในพื้นที่  

๔. ประชำชนให้ควำมสนใจในกำร
ดูแลสุขภำพตนเองและคนใน
ครอบครัวมำกขึ้น มีควำมรู้ใน
กำรดแูลตนเองและผูอ้ื่นมำก
ขึ้น 

๕. ประชำชนมีกำรติดตำมขอ้มูล
ข่ำวสำรด้ำนสำธำรณสุขและ
กำรแพรร่ะบำดของโรคต่ำงๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง  

๖. มีกองทนุหลักประกนัสุขภำพ
ประจ ำต ำบล ด ำเนนิกจิกรรม
ด้ำนกำรส่งเสริมสขุภำพของ 
ประชำชนในต ำบล  

๗. เทศบำลส่งเสริมให้มกีำรออก
ก ำลังกำยโดยจดัให้มีสถำนที่
และอุปกรณอ์อกก ำลังกำย  

 

๑. งบประมำณสนับสนุนกำร
ท ำงำนของกลุ่มอำสำสมัคร
น้อยท ำให้ขำดขวญัก ำลังใจ
ในกำรท ำงำน 

๒. ผู้ยำกไร้ในต ำบลยังไม่ได้รับ
กำรชว่ยเหลืออย่ำงทั่วถงึ  

๓. บุคลำกรด้ำนกำรรกัษำควำม
ปลอดภัยขำดกำรฝกึอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง  

๔. วัสดุ อุปกรณท์ี่จ ำเป็นตอ้งใช้ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่รกัษำควำม
ปลอดภัยและกำรป้องกนัภัยยัง
ไม่เพียงพอ  

๕. ประชำชนวัยรุ่นให้ควำม
ร่วมมอืในกำรพฒันำท้องถิ่น
น้อยกว่ำในวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอำยุ  

๖. มีปัญหำกำรแพรร่ะบำดของ
ยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ต ำบล  

๗. ประชำชนยังลุ่มหลงใน
อบำยมุข อำทิ เช่น กำรดื่มสรุำ
สูบบุหรี่ เล่นกำรพนัน เป็นตน้  

๘. ประชำชนเป็นโรคไม่ติดตอ่
มำกขึน้ เช่น โรคเบำหวำน 
โรคควำมดัน โรคปวดขอ้         
โรคปวดกระดกูและ
กล้ำมเนื้อ เป็นตน้  

๙. ประชำชนมีพฤตกิรรม
สุขภำพที่ไม่ถกูตอ้ง  
 

๑.รัฐบำลและจังหวัด / กลุ่ม
จังหวัด มนีโยบำยสนับสนุน
ด้ำนควำมมั่นคง  

๒.รัฐบำลให้ควำมส ำคญัในกำร
แก้ไขปัญหำควำมมัน่คง ยำ
เสพติดและกำรรกัษำควำม
สงบ เรียบร้อยในสังคม  

๓.รัฐบำลให้ควำมส ำคญัในกำร
แก้ไขปัญหำสำธำรณภัย สร้ำง
ควำมรกั ควำมสำมัคคี ควำม
สมำนฉนัท์ภำยในชำติ  

๔.มีสถำบันพระมหำกษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมทำงจิตใจของ
ประชำชนชำวไทย  

๕.มีแนวทำงปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนนิชีวิต 

๖.มีหน่วยงำนภำยนอกที่
ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนด้ำน
สำธำรณสขุ เชน่ ส ำนักงำน 
สำธำรณสขุอ ำเภอแม่สำย  
ส ำนักงำนปศุสัตวอ์ ำเภอแม่
สำย 

๑. จำกปัญหำวกิฤตทิำงเศรษฐกิจ
ท ำให้ประชำชนขำดควำม
มั่นคงในกำรประกอบอำชีพ
และ มีปัญหำกำรว่ำงงำนมำก
ขึ้น   

๒. มีปัญหำโรคติดต่อแพรร่ะบำด
ของโรคติดตอ่ เชน่ โรค
ไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด 
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

๑. พื้นที่เทศบำลต ำบลห้วยไคร ้มี 
4.024 ตร.กม. ท ำให้ดูแล
ปัญหำสิ่งแวดลอ้มได้ง่ำย  

๒. เทศบำลมกีำรจัดกจิกรรม
ปลูกต้นไม้ในที่สำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง  

๓. ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับ
กำรรักษำสิ่งแวดลอ้ม 

๔. มีกำรส่งเสริมให้คัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 

 
 
 
 
 

๑. จากจ้านวนประชากรที่มี
เพิ่มขึน้และประชากรแฝง   
ท้าให้มีปริมาณขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึน้ไม่มี
การลดปริมาณขยะในพื้นที ่ 

๒. ขาดการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ ท้าให้ต้องใช้
งบประมาณของทอ้งถิน่ใน
การก้าจัดขยะสูงขึน้  สถานที่
ก้าจัดขยะใกล้เตม็ 

๓. ล้าเหมืองตืน้เขิน มีตะกอน
และวัชพืชปิดทางไหลของน้้า  

๔. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่
เกิดจากการก้าจัดขยะไม่ถกู
วิธ ีการพ่นยาฆ่าแมลง ยา
ก้าจัดศัตรูพืช กลิ่นไม่พึง
ประสงค์จากขยะและมูลสัตว ์ 

๕. ประชาชนไมเ่ปลี่ยน
พฤติกรรม/มุมมองในการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร  

๖. ไม่มีอุปกรณ์ในการท้าลาย
เศษกิ่งไม ้วัชพืช  ท้าให้
ประชาชนใชว้ิธีเผา ท้าให้มี
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

๑. รัฐบาลให้ความส้าคญัในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม  

๒. มีการจัดพื้นที ่Zoning 
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  

๓. หน่วยงานภาครฐัส่งเสริมให้มี
การใช้ปุ๋ยธรรมชาตทิี่มีใน
ท้องถิ่นได้แก ่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
คอก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด
ทดแทนการใช้สารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีเพื่อลดตน้ทนุการ
ผลิตและป้องกนัดิน
เสื่อมสภาพ 

๑. ภาวะฝุ่นและหมอกควันปก
คลุมจังหวัดเชียงราย ส่งผล
กระทบต่อสขุภาพอนามัยของ
ประชาชน  

๒. มีบุคคลภายนอกน้าขยะมาทิ้ง
ในพื้นทีท่้าให้เกิดปัญหาส่ง
กลิ่นเหม็น ขาดความเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย สวยงาม
และเป็นบ่อเกิดของเชือ้โรค
และพาหะนา้โรคต่าง ๆ 
 

 
6. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
๑. มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรโดย

ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจน  

๒. ผู้บริหำรมีควำมชัดเจนในกำร
ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำร  

๓. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในกำร
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำและงบประมำณ
ของเทศบำล  

๔. ประชำชนเริม่มีส่วนรว่มใน
กำรบริหำรจัดกำรของ
เทศบำลมำกขึน้  

๕. ประชำชนเข้ำมำมีบทบำทใน
กำรตรวจสอบกำรบริหำร
จัดกำรมำกขึ้น  

 

๑. ลักษณะกำรท ำงำนมุ่งที่ผลงำน
ของแต่ละส่วนกำรงำนมำกกว่ำ
กำรท ำงำนในภำพรวมของ
เทศบำล 

๒. บุคลำกรบำงส่วนยังขำด
ควำมเข้ำใจด้ำนหนังสือสั่ง
กำร ระเบียบ และกฎหมำยที่
เกี่ยวขอ้ง  

๓. กำรพัฒนำทำงด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมเพือ่สร้ำงจิตส ำนึกที่
ดียังด ำเนินกำรไม่ต่อเนือ่ง  

๔. ประชำชนบำงสว่นให้ควำม 
ส ำคัญในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
และงบประมำณของเทศบำล
น้อย  

๕. ขำดกำรบูรณำกำรร่วมในกำร
พัฒนำทอ้งถิน่กับสว่น
รำชกำรอืน่  

๖. รำยจ่ำยประจ ำเพิม่ขึน้ตำม
สภำพเศรษฐกิจ แต่
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเท่ำ
เดิม 

๑. เทศบำลมีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรหน่วยงำน  

๒. มีหน่วยงำนตรวจสอบ / 
ก ำกับดแูลอย่ำงใกลช้ิด อำทิ
เช่น ท้องถิ่นอ ำเภอ 
ส ำนักงำน ท้องถิน่จังหวัด 
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดนิ 
เป็นต้น  

๓. มีเจ้ำหน้ำที่จำกหนว่ยงำน
ด้ำนควำมมั่นคงฯ เข้ำมำช่วย
ดูแลควำมสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่  

๔. มีปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนนิ
ชีวิต  

๕. รัฐบำลและจังหวัดให้กำร
ส่งเสริมและสนับสนนุ
งบประมำณในกำรถ่ำยโอน
ภำรกจิต่ำง ๆ 

๑. งบประมำณที่มีจ ำกัด ท ำให้ไม่
สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงเต็มที่  

๒. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
บำงเรื่องไม่ชดัเจนเป็น
อุปสรรคตอ่กำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำรให้ควำมชว่ยเหลือ
ประชำชน  

๓. กำรเปลี่ยนรฐับำลบ่อยท ำให้
นโยบำยไม่มีควำมต่อเนือ่ง  
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3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลห้วยไคร้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนโครงกำรท่ีพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

จ ำนวนโครงกำรท่ีพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ  

จ้านวนโครงการท่ีพัฒนาด้าน
การศึกษา 

จ ำนวนโครงกำรท่ีพัฒนำด้ำน
คุณภำพชีวิต 

จ ำนวนโครงกำรท่ีพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

จ ำนวนโครงกำรท่ีพัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

วิสัยทัศน์ “ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนำเส้นทำงคมนำคม 
2. พัฒนำระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำง 
3. พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบบริหำร
จัดกำรน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค 

 

1. พัฒนำกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนำกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวชุมชน 
 

1. พัฒนำกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำ 
2. พัฒนำกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

1. พัฒนำกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
2. พัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
3. พัฒนำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน 
สตรี ผู้สูงอำยุผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนำกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 

 
 

1. พัฒนำกำรส่งเสริมและพฒันำกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนำกำรส่งเสริมและพฒันำกำร
ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ น้ ำเสีย 
และมลภำวะ 
 

1. พัฒนำกำรพฒันำประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
2. พัฒนำกำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถ่ินของทุกภำคส่วน 
3. พัฒนำกำรปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้ำนกำรศึกษำ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้ำนคุณภำพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้ำนพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนำด้ำนเส้นทำงคมนำคม 
2. พัฒนำด้ำนระบบไฟฟ้ำและแสง
สว่ำง 
3. พัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำและระบบ
บริหำรจัดกำรน้ ำเพื่ออุปโภคบริโภค 

 

1. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวชุมชน 
 

1. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรศึกษำ 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริม อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

1. พัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยเพ่ือ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
2. พัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
3. พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก 
เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบกำรบริกำรสำธำรณสุข 

 

1. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหำขยะ น้ ำเสีย และมลภำวะ 
 

1. พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. พัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นของทุกภำคส่วน 
3. พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำปรับปรุงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และเทคโนโลยี 

 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย์ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย์ 
- แผนงานงบกลาง 

 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้                  | ห น้ า  ๔๗ 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

-------------------------- 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1         
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการโยธา 
- การเกษตร 

กองช่าง เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

- บริการชุมชนและสังคม 
 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา 

- บริการชุมชนและสังคม - การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านคุณภาพชีวิต 

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 
- การด าเนินงานอื่น 

- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- การพาณิชย์ 
- งบกลาง 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
 
 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
 
 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

- บริหารงานท่ัวไป - บริหารท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

รวม 6 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 5 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
 
  

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
         - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2 40,000          2 40,000          -     -                -     -                -     -                4 80,000          
         - งานไฟฟ้าถนน 1 150,000        1 150,000        2 220,000        1 150,000        1 150,000        6 820,000        
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
         - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 12,653,080   13 3,351,500     25 10,661,200   21 7,384,000     21 6,191,000     100 40,240,780   
   1.3 แผนงานการเกษตร
         - งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ 1 20,000          1 2,000            1 20,000          1 20,000          1 20,000          5 82,000          
   1.4 แผนงานการพาณิชย์
         - งานกิจการประปา 5 360,000        4 290,000        5 430,000        4 310,000        4 310,000        22 1,700,000     

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 29 13,223,080  21 3,833,500    33 11,331,200   27 7,864,000    27 6,671,000    137 42,922,780  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3 170,000        1 100,000        1 100,000        1 100,000        -     -                6 470,000        
   2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
         - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว -     -                -     -                1 30,000          1 30,000          1 30,000          3 90,000          

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 3 170,000       1 100,000       2 130,000       2 130,000       1 30,000         9 560,000       
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรศึกษำ
   3.1 แผนงานการศึกษา
         - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 42 10,005,050   49 12,520,426   41 5,142,450     41 5,075,100     38 4,998,100     211 37,741,126   
         - งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ 1 20,000          1 5,000            1 20,000          1 20,000          1 20,000          5 85,000          
   3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
         - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 10 684,000        15 402,000        14 457,000        14 457,000        14 457,000        67 2,457,000     

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 53 10,709,050  65 12,927,426  56 5,619,450     56 5,552,100    53 5,475,100    283 40,283,126  

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 48



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนคุณภำพชีวิต

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

         - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 3 444,000        1 96,000          1 50,000          1 50,000          1 50,000          7 690,000        

         - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 11 385,000        11 265,000        12 680,000        12 400,000        11 660,000        57 2,390,000     
   4.2 แผนงานสาธารณสุข

         - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2 976,000        3 149,600        -     -                -     -                -     -                5 1,125,600     

         - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 7 305,000        10 339,296        10 338,000        10 338,000        8 278,000        45 1,598,296     

   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

         - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2 80,000          6 123,000        3 100,000        3 100,000        2 70,000          16 473,000        

   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 10 300,000        17 872,000        14 720,000        13 690,000        5 410,000        59 2,992,000     
   4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

         - งานกีฬาและนันทนาการ 4 291,910        4 210,000        4 210,000        4 210,000        4 210,000        20 1,131,910     

   4.6 แผนงานการพาณิชย์

         - งานโรงฆ่าสัตว์ 2 80,000          3 265,000        1 35,000          1 35,000          1 35,000          8 450,000        

   4.7 แผนงานงบกลาง
         - งานงบกลาง 5 8,274,000     6 8,774,400     5 9,942,000     5 10,135,200   5 10,284,000   26 47,409,600   

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 46 11,135,910  61 11,094,296  50 12,075,000   49 11,958,200  37 11,997,000  243 58,260,406  

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (สรุปจำก ผ.02)
แบบ ผ.แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 49



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

         - งานสวนสาธารณะ 1 540,000        5 1,302,600     -     -                -     -                -     -                6 1,842,600     

         - งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 11 2,794,000     12 2,464,520     6 1,150,000     6 2,085,000     4 1,005,000     39 9,498,520     

   5.2 แผนงานการเกษตร

         - งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ 2 1,020,000     2 1,005,000     2 1,010,000     3 1,260,000     2 1,010,000     11 5,305,000     

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 14 4,354,000    19 4,772,120    8 2,160,000     9 3,345,000    6 2,015,000    56 16,646,120  

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

         - งานบริหารท่ัวไป 27 2,807,500     28 2,035,000     24 1,146,000     24 1,146,000     23 1,146,000     126 8,280,500     

         - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3 130,000        3 85,000          3 130,000        3 130,000        3 130,000        15 605,000        

         - งานบริหารงานคลัง 5 301,000        4 215,000        3 35,000          3 35,000          3 35,000          18 621,000        

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 35 3,238,500    35 2,335,000    30 1,311,000     30 1,311,000    29 1,311,000    159 9,506,500    

รวม ผ.02 โครงกำรพัฒนำ ทต.ห้วยไคร้ 180 42,830,540  202 35,062,342  179 32,626,650  173 30,160,300  153 27,499,100  887 168,178,932  

รวม ผ.02/1 โครงกำรท่ีเกินศักยภำพของ อปท. 10 52,204,000  34 67,336,100  20 213,162,132    9 41,435,000  7 37,927,000  80 412,064,232  

รวม ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 18 1,439,650    21 1,062,300    18 1,396,400     1 500,000       1 500,000       59 4,898,350    

รวมท้ังส้ิน 208 96,474,190  257 103,460,742  217 247,185,182  183 72,095,300  161 65,926,100  1,026 585,141,514  

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (สรุปจำก ผ.02)
แบบ ผ.แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 50



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าจ้างเหมาบริการงานส ารวจ เพ่ือจ้างส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา      20,000      20,000              -                -                -   จ านวนคร้ัง การก่อสร้างเป็น กองช่าง

ออกแบบและควบคุมการ ออกแบบและควบคุม บริการงานส ารวจออกแบบ ไปตามมาตรฐาน
ก่อสร้างงานตรวจสอบและ การก่อสร้างให้เป็นไป และควบคุมการก่อสร้าง
รับรองมาตรฐานและงาน ตามมาตรฐาน งานตรวจสอบและรับรอง
เทคนิคต่างๆ มาตรฐานและงานเทคนิค

ต่างๆ

2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ี เพ่ือจ้างออกแบบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ      20,000      20,000              -                -                -   จ านวนคร้ัง การก่อสร้างเป็น กองช่าง
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ ควบคุมงาน ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ ไปตามมาตรฐาน
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึง เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคล
ส่ิงก่อสร้าง ภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

รวม 2  โครงการ - -      40,000      40,000              -                -                -   - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 51



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้บริการไฟฟ้า อุดหนุนงบประมาณให้ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   - มีไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และติดต้ังโคมไฟฟ้า สาธารณะถนนสาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ิมข้ึน ความสะดวก

สาธารณะ หลักทุกสาย และ สาขาอ าเภอแม่ฟ้าหลวง - ปัญหาอุบัติเหตุ ปลอดภัยในการ

จุดเส่ียงต่างๆเพ่ือเป็น เพ่ือท าการติดต้ังไฟฟ้า ลดลง สัญจรไปมา

(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) การลดอุบัติเหตุ สาธารณะเพ่ิมเติม

(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ปี 63 ซอย 5.1 หมู่ท่ี 6

ปี 64 ซอย 3/8 หมู่ท่ี 2

ปี 64 ซอยบ้านลุงจ๋อม หมู่ท่ี 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 52



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการติดต้ังสวิตซ์อัตโนมัติ เพ่ือแยกวงจรจาก อุดหนุนงบประมาณให้ -           -           70,000     -           -           มีไฟสาธารณะ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟสาธารณะ วงจรไฟสาธารณะเดิม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีมีประสิทธิภาพ ความสะดวก

สาขาอ าเภอแม่ฟ้าหลวง มากข้ึน ปลอดภัยในการ

เพ่ือท าการติดต้ังสวิตซ์ สัญจรไปมา

อัตโนมัติไฟสาธารณะ

รวม 2  โครงการ - -    150,000    150,000    220,000    150,000    150,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 53



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ 1 บ้านห้วยไคร้หลวง

1 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. 706,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
รูปตัวยู ซอยเข้าโรงเรียน ท่ีดีมีประสิทธิภาพและ รูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 180.00 เมตร
เทศบาลต้าบลห้วยไคร้ หมู่ท่ี 1 คล่องมากขึ น 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 และขยายผิวจราจร
(ฝ่ังทิศใต้) เมตร ยาว 180.00 เมตร ยาว 157.70 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

ยาว 157.70 เมตร หนา และขยายผิวจราจร
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย ยาว 157.70 เมตา
กว่า 220.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร
และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ยาว 157.70 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 110.00
ตารางเมตร ตามแบบท่ี
เทศบาลก้าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 54



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า    586,000              -                -                -                -   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 5/3 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 192.00 เมตร
(ด้านทิศเหนือ) หมู่ท่ี 1 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 192.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           364,000   -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 120.00 เมตร
หมู่ท่ี 1 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 120.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           189,000   -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพและ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 62.00 เมตร

หมู่ท่ี 1  คล่องมากขึ น ภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 62.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 55



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           500,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ท่ีดี มีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 164.00 เมตร ดีขึ น
(หน้าบ้านนายสมเดช ธรรมเรือง) กว้างภายใน 0.30 เมตร 
หมู่ท่ี 1 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ยาว 164.00 เมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           820,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/3 ท่ีดี มีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 270.00 เมตร ดีขึ น
(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ท่ี 1 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           648,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้า กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ท่ีดี มีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 212.00 เมตร ดีขึ น
 (ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ท่ี 1 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 212.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 56



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           493,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้า กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ท่ีดี มีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 162.00 เมตร ดีขึ น

(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ท่ี 1 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 162.00 เมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

9 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก -           -           -           65,000     -           ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มีสภาพดีขึ น คอนกรีตลงบนพื นทางเดิม สภาพดีขึ น

(OVERLAY) ซอย 5/1 หมู่ท่ี 1 ท่ีช้ารุด ขนาดกว้าง        
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) 3.50 เมตร ยาว 

46.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือคิดเป็น

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 

161.00 ตารางเมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 57



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก -           -           -           193,000   -           ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มีสภาพดีขึ น คอนกรีตลงบนพื นทางเดิม สภาพดีขึ น

(OVERLAY) ซอย 5/2 หมู่ท่ี 1 ท่ีช้ารุด ขนาดกว้างเฉล่ีย
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) 4.00 เมตร ยาว 

122.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือคิดเป็น

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 

488.00 ตารางเมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           -           748,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 245.00 เมตร

เช่ือมซอย 1/1 หมู่ท่ี 1 ภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 245.00 เมตร 

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 58



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

12 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก -           -           -           -           600,000   ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มีสภาพดีขึ น คอนกรีตลงบนพื นทางเดิม สภาพดีขึ น
(OVERLAY) ซอย 1 หมู่ท่ี 1 ท่ีช้ารุด ขนาดกว้างเฉล่ีย 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) 4.00 เมตร ยาว

379.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,516 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           205,000    - ถนน ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน ้า พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 47.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
คอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมสัญจรไปมา 2.30 เมตร ยาว  - รางระบายน ้า ยาว ใกล้เคียงมีการ
ซอย 1.7/1 หมู่ท่ี 1 อย่างสะดวกรวดเร็ว 47.00 เมตร หนา 47.00 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้หลวง) และเพ่ือให้มีการ 0.15 เมตร หรือคิดเป็น และการระบายน ้า

ระบายน ้า ท่ีดีมี พื นท่ีไม่น้อยกว่า 108.00 ดีขึ น
ประสิทธิภาพ ตารางเมตร พร้อมราง

ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างภายใน
0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย
0.40 เมตร ยาว
47.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 59



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

หมู่ 2 บ้านห้วยไคร้ใหม่
14 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      173,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

รูปตัวยู ซอย 3/1 หมู่ท่ี 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 57.00 เมตร
(ฝ่ังทิศตะวันตก)             ภายใน  0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร     

ยาว 57.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

15 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     220,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
รูปตัวยู ซอย 1 หมู่ท่ี 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 70.00 เมตร
ฝ่ังทิศเหนือ (จากส่ีแยกถึง ภายใน  0.30 เมตร     
ล้าเหมืองข้างร้านส้มต้า) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร     
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ยาว 70.00 เมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

16 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      405,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
รูปตัวยูซอย 3/11 หมู่ท่ี 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 135.00 เมตร
ฝ่ังทิศใต้ (หน้าบ้านนายยก ยอดแก้ว) ภายใน 0.30 เมตร       
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร     

ยาว 135.00 เมตร  
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 60



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต      88,000              -                -                -                -   ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เหล็ก ซอย 3/11 (ท้ายซอย) พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 39.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
หมู่ท่ี 2 คมนาคมสัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว 39.00 ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
156.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

18 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ลาดยางแอสฟัลท์ติก 1,125,000  -           -           -           -           ถนน ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
(overlay) ซอย 1 หมู่ท่ี 2 พื นท่ีได้มีเส้นทาง คอนกรีต  ขนาดกว้าง 610.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
เช่ือมซอย 3 หมูท่ี 10 คมนาคม สัญจรไปมา 4.00-6.00 เมตร ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) อย่างสะดวกรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร ยาว คมนาคมท่ีสะดวก

610.00  เมตร หรือคิด
เป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า
3,238.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

19 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 326,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 3/2 หมู่ท่ี 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 108.00 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) กว้างภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร
ยาว 108.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 61



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

20 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เพ่ือให้มีการระบายน ้า วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก -           410,000   -           -           -           วางท่อคอนกรีต การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
เหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง พร้อมบ่อพัก
(หนองป่าบอน) 1.00 เมตร (มอก.ชั น 3) จ้านวน 1 แห่ง
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ยาว 90.00 เมตร และ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ้านวน 5 บ่อ
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           351,000   -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/10 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 115.00 เมตร
หมู่ท่ี 2 กว้างภายใน 0.30 เมตร  
 (ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่)  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร       

ยาว 115.00 เมตร 
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           220,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 70.00 เมตร
หมู่ท่ี 2 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 62



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           91,200     -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1/5 หมู่ท่ี 2 พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว  ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 40.00 เมตร หนา    คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
160.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

24 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม เพ่ือให้มีพื นท่ีในการจัด เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           110,000   -           -           ลานกิจกรรม หมู่บ้านมีพื นท่ีใน กองช่าง
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 กิจกรรมได้หลากหลาย หนา 0.10 เมตร พื นท่ี 1 แห่ง การจัดกิจกรรม
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ไม่น้อยกว่า 290.00 ได้หลากหลาย

ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           88,000     -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 3/11 หมู่ท่ี 2 พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 39.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร  ยาว     ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 39.00 เมตร  หนา คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
156.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 63



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           610,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/5 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 200.00 เมตร
หมู่ท่ี 2 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่)  ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 200.00 เมตร 
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

27 โครงการก่อสร้างวางท่อ เพ่ือให้มีการระบายน ้า วางท่อระบายน ้าคอนกรีต -           -           261,000   - -           วางท่อ ค.ส.ล. การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่า ท่ีดี มีประสิทธิภาพ เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า พร้อมบ่อพัก
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร มอก. ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ้านวน 1 แห่ง
ชั น 3 พร้อมบ่อพัก อ่างเก็บน ้า มอก.ชั น 3 พร้อมบ่อพัก 
ขุนน ้าห้วยไคร้ หมู่ท่ี 2 ยาว 50.00 เมตร และ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ้านวน 4 บ่อ
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

28 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม เพ่ือให้มีพื นท่ีในการจัด เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           -           680,000   -           ลานกิจกรรม มีพื นท่ีในการจัด กองช่าง
พร้อมห้องน ้า บริเวณอ่าง กิจกรรมได้หลากหลาย ขนาดกว้าง 36.00 เมตร 1 แห่ง กิจกรรมได้
เก็บน ้าขุนน ้าห้วยไคร้ ยาว 42.00 เมตร หนา หลากหลายขึ น
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) 0.10 เมตร พื นท่ีไม่น้อย

กว่า 1,512 ตารางเมตร
พร้อมห้องน ้าขนาดกว้าง
3.20 เมตร ยาว 4.50
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า
14.40 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 64



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           -           180,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/3 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 59.00 เมตร

หมู่ท่ี 2 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 59.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           -           498,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/8 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 163.00 เมตร

หมู่ท่ี 2 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 163.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           190,000   -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1/2 หมู่ท่ี 2 พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 93.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) คมนาคม สัญจรไปมา 3.50 เมตร ยาว. ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 93.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร  พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 325.50 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 65



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           72,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจ้านอง พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 42.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) คมนาคม สัญจรไปมา 3.00 เมตร ยาว. ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 42.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร  พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 126.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           -           -           400,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 131.00 เมตร
เช่ือมหมู่ท่ี 6 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 131.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม -           -           -           -           66,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1/8 หมู่ท่ี 2                           พื นท่ีได้มีเส้นทาง เหล็ก ขนาดกว้าง 39.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) คมนาคม สัญจรไปมา 3.00 เมตร ยาว   ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 39.00 เมตร หนา   คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
117.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 66



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม -           -           -           -           109,000   ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 3/9 หมู่ 2 พื นท่ีได้มีเส้นทาง เหล็ก ขนาดกว้าง 55.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่

(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) คมนาคม สัญจรไปมา 3.50 เมตร ยาว  ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 55.00 เมตร  หนา    คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร พื นท่ีไม่น้อย

กว่า 192.50 ตารางเมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

หมู่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนนคอนกรีต 218,000   -           -           -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง

เหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ศักด์ิ ถนนส้าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 110.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่

หมู่ท่ี 6 คมนาคมได้อย่าง 3.50 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) สะดวก 110.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี

ไม่น้อยกว่า 385.00 ตร.ม.

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 67



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 595,000   -           -           -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
หมวดเกียรติ หมู่ท่ี 6       ถนนส้าหรับใช้ในการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 270.00เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) คมนาคมได้อย่าง ยาว 270.00 เมตร ใกล้เคียงมีการ

สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,080.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           305,000   -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100.00 เมตร

หมู่ท่ี 6                       กว้างภายใน  0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 100.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           374,000   -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 122.00เมตร 

(ฝ่ังทิศตะวันตก) หมู่ท่ี 6    กว้างภายใน  0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร     

ยาว 122.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 68



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           1,020,000  -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 333.00 เมตร

ถึงซอย 6 หมู่ท่ี 6 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 333.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           528,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5.1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 173.00 เมตร

หมู่ท่ี 6 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 173.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           603,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 197.00 เมตร

หมู่ท่ี 6 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 197.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 69



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

43 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ ก่อสร้างฝายน ้าล้น -           -           -           100,000   -           ฝายน ้าล้น 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ กองช่าง
ซอย 7 หมู่ท่ี 6 อุปโภคและแก้ไข ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ใช้อุปโภคเพียงพอ
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ปัญหาภัยแล้ง สูง 1.50 เมตร และแก้ไขปัญหา

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด ภัยแล้ง

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           340,000   -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 16 หมู่ท่ี 6                       ถนนส้าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 152.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) คมนาคมได้อย่างสะดวก 4.00 เมตร  ยาว ใกล้เคียงมีการ

152.00 เมตร หนาเฉล่ีย คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
608.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

45 โครงการก่อสร้างขยายถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขยายถนนคอนกรีตเสริม -           -           -           11,000     -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6.1 ถนนส้าหรับใช้ในการ เหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
หมู่ท่ี 6 คมนาคมได้อย่าง 1.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) สะดวก 19.00 เมตร หนาเฉล่ีย คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า
19.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 70



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

46 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           575,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2                   ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 188.00 เมตร
ฝ่ังทิศตะวันตก กว้างภายใน 0.30 เมตร
(บ้าน ร.ต.อ.บุญยืน วงค์วรรณ ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ถึงส่ีแยกซอย 2/1) หมู่ท่ี 6 ยาว 188.00 เมตร
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           251,000   ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 6.2 พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 110.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี 6                        คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) อย่างสะดวกรวดเร็ว 110.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
440.00 ตร.ม.
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           128,000   ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก (ต่อจากบ้าน พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 56.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
หมวดเกียรติถึงบ้านนายพงษ์ศักด์ิ) คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) อย่างสะดวกรวดเร็ว 56.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
224.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 71



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

49 โครงการก่อสร้างรั วรอบท่ีดิน ก่อสร้างรั วคอนกรีตเสริม -           -           -           -           300,000   กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 เหล็ก ความยาวรวม
(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) 150.00 เมตร สูง 

2.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

หมู่ 7 บ้านตลาดห้วยไคร้
50 ปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก 655,000   -           -           -           -           ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง

(overlay) ซอย 4 หมู่ท่ี 7 ให้มีสภาพดีขึ น คอนกรีตลงบนพื นทางเดิม 424.00 เมตร สภาพดีขึ น
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ท่ีช้ารุด ขนาดกว้าง        

4.00 เมตร ยาว 
424.00 เมตร หนา 
5.00 ซม. หรือคิดเป็น
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,696.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

51 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     158,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 7 ฝ่ังทิศ ท่ีดีมีประสิทธิภาพและ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 52.00 เมตร 
ตะวันตก หมู่ท่ี 7 คล่องมากขึ น กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 52.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้าง 269,000   -           -           -           -            - ถนน คสล.  -ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
พร้อมรางระบายน ้าคอนกรีต พื นท่ีได้มีเส้นทาง  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 82.00เมตร และท่ีอาศัยอยู่
เสริมเหล็ก ซอย 1/2 เช่ือม คมนาคมสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 2.40 เมตร  - รางระบายน ้า ใกล้เคียงมีการ
ซอย 1/1 (หลังไปรษณีย์) อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 57.00 เมตร หนา ยาว 57.00เมตร คมนาคมท่ีสะดวก
หมู่ท่ี 7 0.15 เมตร หรือคิดเป็น  -การระบายน ้า
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) พื นท่ีไม่น้อยกว่า 136.80 ดีขึ น

ตารางเมตร
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
25.00 ตารางเมตร  
 - รางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
ภายใน 0.30 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หรือ
ตามสภาพพื นท่ี  ยาว 
57.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 73



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

53 โครงการต่อเติมศาลาอเนก เพ่ือต่อเติมเป็นห้อง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 300,000   -           -           -           -           อาคารอเนกประสงค์ ประชาชนมีพื นท่ี กองช่าง
ประสงค์ หมู่ท่ี 7 ประชุม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 1 หลัง ส้าหรับท้ากิจกรรม
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ยาว 20.00 เมตร ร่วมกันมากขึ น

ตามแบบของเทศบาล
ต้าบลห้วยไคร้
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           300,000   -           -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก แยกซอย 9 หมู่ท่ี 7 พื นท่ีได้มีถนนส้าหรับ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 180.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ใช้ในการคมนาคมได้ 3.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว 180.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 540.00 
ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           238,000   -           -           -           รางระบายน ้า  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1     ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 74.00 เมตร

หมู่ท่ี 7 (ฝ่ังทิศเหนือ)         กว้างภายใน 0.30 เมตร  
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 74.00 เมตร 
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 74



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -                        -   68,000     -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ท่ี 7            พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ต่อจากเดิม) คมนาคม สัญจรไปมา 3.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) อย่างสะดวกรวดเร็ว 40.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           260,000   -           -           รางระบายน ้า  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 85.00 เมตร

หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร  
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 85.00 เมตร 
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

58 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           450,000   -           -           รางระบายน ้า  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 141.00 เมตร

(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 141.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 75



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           535,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศาลา ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 176.00 เมตร
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 176.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           -           520,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 169.00 เมตร
(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 169.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

61 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร งานปูผิวทางแอสฟัลท์ติก -           -           -           590,000   -           ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มีสภาพดีขึ น คอนกรีตลงบนพื นทางเดิม สภาพดีขึ น
(OVERLAY) ซอย 1 หมู่ท่ี 7 ท่ีช้ารุด ขนาดกว้าง        
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) 4.00 เมตร ยาว 

372.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,488.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 76



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           -           630,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 205.00 เมตร

(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 205.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           -           -           350,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 113.00 เมตร

เช่ือมซอย 8 (ฝ่ังทิศเหนือ) กว้างภายใน 0.30 เมตร
หมู่ท่ี 7 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ยาว 113.00 เมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด
64 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           360,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 116.00 เมตร

หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร  
(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 116.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 77



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

65 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           195,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 64.00 เมตร

หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร

(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 64.00 เมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

66 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           185,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6    ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60.00 เมตร

หมู่ท่ี 7 กว้างภายใน 0.30 เมตร 

(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 60.00 เมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

67 โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น เพ่ือให้การระบายน ้า ปรับปรุงฝายน ้าล้นบริเวณ -           -           -           -           100,000   ปรับปรุงฝาย การระบายน ้าเป็น กองช่าง

บริเวณสะพานขาว หมู่ท่ี 7         เป็นไปอย่างสะดวก สะพานขาว จ้านวน 1 แห่ง น ้าล้น 1 แห่ง ไปอย่างสะดวก 

(ตามแผนชุมชนตลาดห้วยไคร้) ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด และกักเก็บน ้าไว้

เพ่ือการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 78



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

หมู่ 10 บ้านห้วยไคร้พัฒนา
68 ก่อสร้างขยายผิวการจราจร เพ่ือให้ประชาชน ได้มี ก่อสร้างขยายผิวการจราจร 41,000     -           -           -           -           ขยายผิวการ ประชาชนท่ัวไป กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ถนนส้าหรับใช้ในการ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด จราจร ยาว และท่ีอาศัยอยู่
หมู่ท่ี 6 (ฝ่ังตะวันออก หมู่ท่ี 10)                  คมนาคมได้อย่างสะดวก กว้างเฉล่ีย 1.00-1.90 เมตร 55.00 เมตร ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) ยาว 55.00 เมตร หนา   คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 76.00ตารางเมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด
69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน ได้มี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 223,000   -           -           -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง

ซอย 10 ท้ายซอย หมู่ท่ี 10 ถนนส้าหรับใช้ในการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(หน้าโรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา) คมนาคมได้อย่างสะดวก 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคมท่ีสะดวก

400.00 ตารางเมตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด
70 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม เพ่ือให้ประชาชนใน - ก่อสร้างถนนคอนกรึต -           162,000   -           -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง

รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 36.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
เหล็ก ซอย 7/1 หมู่ท่ี 10 คมนาคมสัญจรไปมา 2.40 เมตร ยาว 36.00 รางระบายน ้า ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) อย่างสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 36.00 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก 

หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อย และการระบายน ้า
กว่า 86.40 ตารางเมตร ดีขึ น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 79



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

- ก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างภายใน 0.30 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หรือ
ตามสภาพพื นท่ียาวรวม 
36.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

71 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           152,000   -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 50.00 เมตร
หมู่ท่ี 10 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 50.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           78,000     -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ท่ี 10 ถนนส้าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 47.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) คมนาคมได้อย่างสะดวก 3.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

47.00 เมตร หนาเฉล่ีย คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
141.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 80



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

73 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจร -           -           390,000   -           -           ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ให้มีสภาพดีขึ น OVERLAY ถนนขนาดกว้าง 246.00 เมตร สภาพดีขึ น
ซอย 7/3 หมู่ท่ี 10 4.00 เมตร ยาว 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) 246.00 เมตร หนา 

0.05 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
984.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

74 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -                        -   280,000   -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ท่ี 10            พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 123.00เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว 123.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
492.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           75,000     -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ท่ี 10                    ถนนส้าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 32.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ท้ายซอยถึงล้าเหมือง) คมนาคมได้อย่างสะดวก 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) 32.00 เมตร หนาเฉล่ีย คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
128.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 81



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า -           -           -           152,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 50.00 เมตร
หมู่ท่ี 10 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 50.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

77 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพ่ือปรับปรุงผิวจราจร ปรับปรุงผิวจราจร -           -           -           490,000   -           ความยาวของถนน ผิวการจราจรมี กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้มีสภาพดีขึ น OVERLAY ถนน ขนาด สภาพดีขึ น
(OVERLAY) ซอย 11 หมู่ท่ี 10 กว้าง 4.00 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) ยาว 307.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิด
เป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า
1,228 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชน ได้มี ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           70,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ท่ี 10                     ถนนส้าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้พัฒนา) คมนาคมได้อย่างสะดวก 3.00 เมตร ยาว  ใกล้เคียงมีการ

40.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
120.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 82



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

หมู่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ
79 ก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     226,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

รูปตัวยู ซอย 5/10 เช่ือม ท่ีดีมีประสิทธิภาพและ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ยาว 73.00 เมตร

ซอย 5/6 หมู่ท่ี 11         คล่องมากขึ น ภายใน 0.30 เมตร       
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 73.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

80 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า 470,000   -           -           -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1 เช่ือม ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 155.00เมตร

ซอย 4 หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 155.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

81 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           278,000   -           -           -           รางระบายน ้า   การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 90.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 90.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 83



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

82 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือให้การระบายน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีต -           78,500     -           -           -           ฝายน ้าล้น 1 แห่ง การระบายน ้าเป็น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เป็นไปอย่างสะดวก เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ไปอย่างสะดวก
หมู่ท่ี 11 ต้าบลห้วยไคร้ 2.00 เมตร ยาว และกักเก็บน ้าไว้
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) 7.50 เมตร สูง 2.00 เมตร เพ่ือการเกษตร

ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด
83 โครงการวางท่อคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน ้า วางท่อระบายน ้าคอนกรีต -           -           295,000   -           -           วางท่อระบายน ้า การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง

เสริมเหล็ก ท้ายซอย 9 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ เสริมเหล็ก มอก.ชั น 3 1 แห่ง
หมู่ท่ี 11 จ้านวน 60 ท่อน พร้อม
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ้านวน 4 บ่อ
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีต -           -           120,000   -           -           ถนน คสล. ยาว ประชาชนท่ัวไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 4 เข้าพื นท่ี พื นท่ีได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 60.00 เมตร และท่ีอาศัยอยู่
การเกษตร คมนาคม สัญจรไปมา 3.50 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) อย่างสะดวกรวดเร็ว 60.00 เมตร หนา คมนาคมท่ีสะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 
210.00 ตารางเมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 84



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

85 โครงการวางท่อระบายน ้า เพ่ือให้การระบายน ้า วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           1,220,000  -           -           วางท่อระบายน ้า ท้าให้การระบาย กองช่าง
ถนนพหลโยธินฝ่ังทิศตะวันตก เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 184.00 เมตร น ้าเป็นไปอย่างมี
จากฝาย ต.คาร์แคร์ถึงป้ัมน ้ามัน 1.20 เมตร ยาว ประสิทธิภาพ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) 184.00 เมตร พร้อม

บ่อพักและงานอ่ืนๆ
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

86 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า      -           -           523,000   -           -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/9 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 171.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร  
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 171.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

87 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           385,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 126.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 126.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 85



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

88 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           745,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8   ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 247.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร 
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 247.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

89 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า    -           -           -           492,000   -           รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/6 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 161.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 161.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

90 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           363,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 119.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 119.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 86



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

91 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           992,000   รางระบายน ้า ยาว  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 325.00 เมตร

หมู่ท่ี 11   กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 325.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

92 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           397,000   รางระบายน ้า ยาว  การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/8  ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 130.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 130.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

93 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้มีการระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้า     -           -           -           -           223,000   รางระบายน ้า ยาว การระบายน ้าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3  ท่ีดีมีประสิทธิภาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 73.00 เมตร

หมู่ท่ี 11 กว้างภายใน 0.30 เมตร
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้เหนือ) ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 73.00 เมตร
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 87



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

94 ก่อสร้างวางท่อระบายน ้า เพ่ือให้รองรับน ้าฝน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก   5,750,000              -                -                -                -   วางท่อระบายน ้า ท้าให้การระบาย กองช่าง
แก้ปัญหาน ้าท่วมถนน และระบายน ้าได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ยาว 933.00 เมตร น ้าเป็นไปอย่างมี
พหลโยธินด้านทิศตะวันออก อย่างรวดเร็ว เมตร (มอก.ชั น 3) ความ ประสิทธิภาพ
หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 11 ยาว 933.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก จ้านวน
53 บ่อ และเสริมผิวการ
จราจรตามแบบท่ีเทศบาล
ต้าบลห้วยไคร้ก้าหนด
ตามแบบท่ีเทศบาลก้าหนด

95 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพ่ือชดเชยค่างาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชย    119,080    150,000    450,000    300,000    250,000 จ้านวนครั ง การปฏิบัติงาน กองช่าง

ราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างตามสัญญา สัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นไปอย่างมี

(ค่า K) ประสิทธิภาพ

รวม 95  โครงการ - -    12,653,080      3,351,500    10,661,200     7,384,000      6,191,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 88



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3  แผนงานการเกษตร  (งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบ้ารุงรักษาอ่างเก็บน ้า เพ่ือบ้ารุงรักษาอ่าง อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000     2,000       20,000     20,000     20,000     ประชาชนมี ราษฎรมีอ่างเก็บ กองช่าง

ห้วยแม่ไร่ หมู่ท่ี 18 ต้าบล เก็บน ้าให้สามารถ อบต.แม่ฟ้าหลวง เพ่ือบ้ารุง น ้าใช้อย่างท่ัวถึง น ้าท่ีสามารถ
แม่ฟ้าหลวง รองรับน ้าในฤดูฝนได้ รักษาอ่างเก็บน ้าห้วยแม่ไร่ รองรับน ้าในฤดูฝน

เพ่ิมมากขึ น ได้เพ่ิมมากขึ น 
และมีน ้าเพ่ือใช้
ในการอุปโภค
บริโภค และการ
เกษตรมากขึ น

รวม 1  โครงการ - -      20,000        2,000      20,000      20,000      20,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลห้วยไคร้  อ้าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 89



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าปรับปรุงระบบประปา เพ่ือสนับสนุนการ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 100,000   80,000     100,000   100,000   100,000   ทุกครัวเรือนมี ประชาชนท่ี กองช่าง

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล ด าเนินกิจการประปา ในการด าเนินงานกิจการ น  าประปาใช้ ขาดแคลนน  าเพ่ือ
ห้วยไคร้ หมู่บ้านของเทศบาล ประปาหมู่บ้านในการจัดหา การบริโภคได้ใช้

ให้มีคุณภาพบริการ วัสดุอุปกรณ์ในการส ารวจ น  าประปาท่ีสะอาด
มากย่ิงขึ น ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ มีคุณภาพมาก

ประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ย่ิงขึ น

2 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหา ขยายเขตระบบประปา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ทุกครัวเรือนมี สามารถแก้ไข กองช่าง

ในเขตเทศบาล ขาดแคลนน  า หมู่บ้านเพ่ือบริการ น  าประปาใช้ ปัญหาขาดแคลน
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่ ซอย 3/11 ม.2) ประชาชนท่ีต้องการใช้น  า น  าอุปโภคบริโภค

ประปาในเขตเทศบาล ได้
จ านวน 6 ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 90



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 ตรวจสอบคุณภาพน  าส าหรับ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ จ้างหน่วยงานท่ีตรวจสอบ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     น  าส าหรับ ประชาชนมีน  า กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค น  าให้ประชาชนมีน  า คุณภาพน  าภูมิภาค ได้แก่   อุปโภคบริโภค ส าหรับอุปโภค-

ใช้ส าหรับอุปโภค-  - ส านักทรัพยากร ได้มาตรฐาน บริโภคท่ีได้

บริโภค ท่ีได้มาตรฐาน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากหน่วยงาน มาตรฐาน จาก

ภาค 1- 16                 ท่ีเช่ือถือได้ หน่วยงานท่ีเช่ือถือ

  - ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้

การแพทย์                    

 - สถาบันการศึกษาท่ีมี

ห้องปฎิบัติการตรวจ

คุณภาพน  าส่วนกลาง ได้แก่

 1. กรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์                    

 2. กรมอนามัย             

 3. กรมวิทยาศาสตร์

บริการกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 91



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการอบรมคณะกรรมการ เพ่ือให้ความรู้แก่คณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 50,000     -           -           -           -           คณะกรรมการ คณะกรรมการ กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน กรรมการประปา คณะกรรมการประปา ประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้าน หมู่บ้าน จ านวน 1 รุ่น จ านวน 1 รุ่น มีความรู้ในการ

บริหารจัดการ
ระบบประปา
หมู่บ้าน

5 โครงการเทลานคอนกรีต เพ่ือให้มีการปรับปรุง เทลานคอนกรีต ขนาดหนา -           -           120,000   -           -           จ านวน 1 แห่ง ระบบประปา กองช่าง
พร้อมรั วระบบประปา หมู่ท่ี 2 บริเวณระบบประปา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น หมู่บ้านได้รับการ
(ตามแผนชุมชนห้วยไคร้ใหม่) หมู่บ้าน พื นท่ีไม่น้อยกว่า 58.00 ปรับปรุงให้ดีขึ น

ตารางเมตร พร้อมรั ว
ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด

6 โครงการขยายเขตระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาการ อุดหนุนการประปาส่วน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ทุกครัวเรือนมี สามารถแก้ไข กองช่าง
ประปาในเขตเทศบาล ขาดแคลนน  าส าหรับ ภูมิภาค สาขาแม่สาย น  าประปาใช้ ปัญหาขาดแคลน
ต าบลห้วยไคร้ อุปโภคบริโภค เพ่ือท าการขยายเขตระบบ น  าส าหรับอุปโภค

ประปาในเขตเทศบาล บริโภค
ต าบลห้วยไคร้

รวม 6  โครงการ - -    360,000    290,000    430,000    310,000    310,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 92



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานใน 100,000   100,000   100,000   100,000   -           ผู้เข้าอบรมมี ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ดูงานอาชีพเกษตรตามแนวทาง ในเขตเทศบาลได้รับ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้และทักษะ ทักษะการเกษตร เทศบาล
เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพเกษตร และน ามาปรับใช้ในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน และน ามาปรับใช้ (งานพัฒนาชุมชน)

ตามแนวทางเศรษฐกิจ ในชีวิตประจ าวัน
พอเพียง ได้

2 โครงการปิดทองหลังพระ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด 1. ส่งแกนน าชุมชนเข้า 50,000     -           -           -           -           กลุ่มเป้าหมาย เกิดความเปล่ียน ส านักปลัด
สืบสานแนวพระราชด าริ กระบวนการสร้างการ อบรมศึกษาเรียนรู้กระบวน เกิดแรงบันดาล แปลงในชุมชน เทศบาล

ขับเคล่ือนให้น้อมน า การท างาน เข้าถึง เข้าใจ ใจขับเคล่ือน ในการร่วมมือ
แนวพระราชด าริ 6 มิติ พัฒนา จ านวน 1 คร้ัง โครงการ ปฏิบัติระดับบุคคล
คือ น้ า ดิน เกษตร ณ พ้ืนท่ีต้นแบบ (แกนน าชุมชน และชุมชนใน
พลังงานทดแทน ป่า 2. น าความรู้จากพ้ืนท่ี ท่ีเข้ารับการ โครงการท่ีร่วมกัน
และส่ิงแวดล้อม  สู่การ ต้นแบบมาด าเนินการ อบรม ด าเนินการ
ปฏิบัติในชุมชน ปฏิบัติการจริง จ านวน

1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  93



2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการปักช าเพาะปลูก - นักเรียนรู้จักวางแผน อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000     -           -           -           -           นักเรียนมีทักษะ นักเรียนรู้จักการ ส านักปลัด
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ การท างานตามหลัก โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในการท างาน วางแผนการท างาน เทศบาล
พอเพียงเพ่ือเสริมสร้าง ปรัชญาเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ สามารถท างาน ตามหลักปรัชญา (งานพัฒนาชุมชน)

ทักษะอาชีพ พอเพียง ทักษะอาชีพด้านการ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เศรษฐกิจพอเพียง
- เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก เพาะปลูกพืชผักสวนครัว และมีเจตคติท่ีดี
ทักษะอาชีพด้านเพาะ เพาะไม้ดอก ไม้ประดับ ต่ออาชีพสุจริต
ปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักปรัชญา
เพาะไม้ดอก'ไม้ประดับ เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 3  โครงการ - -    170,000    100,000    100,000    100,000              -   - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  94



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการศูนย์บริการข้อมูล เพ่ือประชาสัมพันธ์และ จัดท าประชาสัมพันธ์และ -           -           30,000     30,000     30,000     ประชาชน/ แหล่งท่องเท่ียว ส านักปลัด

ท่องเท่ียวเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เผยแพร่ข้อมูลแหล่ง เผยแพร่ข้อมูลแหล่ง นักท่องเท่ียว เป็นท่ีรู้จักของ เทศบาล

ท่องเท่ียวในเขต ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ได้รับส่ือประชา นักท่องเท่ียวมากข้ึน  (งานประชาสัมพันธ์)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้ เช่น เอกสาร สัมพันธ์ข่าวสาร
แผ่นพับ เว็บไซต์ ฯลฯ ข้อมูลการ

ท่องเท่ียวครบถ้วน

รวม 1  โครงการ - -              -                -        30,000      30,000      30,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 728,000  611,268  728,000  728,000  728,000  นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

บ้านห้วยไคร้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ อาหารเสริม(นม) ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้

เติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็ก ป.1- ป. 6 จ านวน 260วัน รับอาหารเสริม(นม)

มีพัฒนาการท่ีดี เต็ม 100% ครบถ้วนทุกคนตลอดปี

การศึกษา

2 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 100,800  74,731    100,800  100,800  100,800  นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนา อาหารเสริม(นม) ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้ (ศพด.ห้วยไคร้)

เติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็กเล็กเทศบาลต าบล จ านวน 280วัน รับอาหารเสริม(นม)

มีพัฒนาการท่ีดี ห้วยไคร้ เต็ม 100% ครบถ้วนทุกคนตลอดปี

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 96



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 252,000  191,100  252,000  252,000  252,000  นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับ (ศพด.ห้วยไคร้)

เติบโตอย่างมีคุณภาพ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน 280วัน อาหารกลางวันครบถ้วน

มีพัฒนาการท่ีดี เต็ม 100% ทุกคนตลอดปีการศึกษา

4 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 20,000    20,000    25,000    25,000    25,000    นักเรียนจ านวน ท าให้เด็กนักเรียน กองการศึกษา
และการเรียนรู้เด็ก แสดงออก มีความเป็น และการเรียนรู้เด็กให้แก่เด็ก 100 คน ได้รับ มีความกล้าแสดง (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ระเบียบวินัย และมี นักเรียนในเขตเทศบาลต าบล การส่งเสริมและ ออก กล้าคิด กล้าท า

ความสามัคคี ห้วยไคร้  พัฒนาการเรียนรู้

เด็ก

5 เทิดทูนพระคุณแม่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเน่ืองในวันแม่ 10,000    10,000    15,000    15,000    15,000    นักเรียนจ านวน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
อันดีระหว่างลูกกับแม่ แห่งชาติโดยท าบุญตักบาตร 45 คน ได้มี เด็กเล็กมีสัมพันธ์ท่ีดี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

และครูผู้ดูแลเด็ก เน่ือง และกิจกรรมการแสดง การ สัมพันธ์ท่ีดีต่อ ต่อแม่

ในวันแม่แห่งชาติ เล่นเกมส์ให้แก่เด็กเล็ก ผู้ปกครอง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 97



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 อบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะด้าน 10,000    10,000    15,000    15,000    15,000    นักเรียนได้รับ ผู้ปกครองและครูผู้ กองการศึกษา
และการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยแก่ ความเข้าใจด้านโภชนาการ โภชนาการและการเล้ียงดู การเล้ียงดูตาม ดูแลเด็ก มีความรู้ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ผู้ปกครอง และการเล้ียงดูเด็ก เด็กปฐมวัยให้แก่ครูผู้ดูแล หลักโภชนาการ ความเข้าใจด้าน
ปฐมวัย เด็กและผู้ปกครอง จ านวน 45  คน โภชนาการและการ

เล้ียงดูเด็ก

7 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ท่ี จัดท าศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ 30,000    30,000    30,000    30,000    3,000       นักเรียนได้มี เด็กนักเรียนและ กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย แท้จริง ให้ทราบถึง เด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้ ผู้ปกครองได้รับ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

(การจัดมุมการเรียนรู้ต่างๆ) พฤติกรรมของเด็ก นอกเหนือจาก ความรู้นอกเหนือ

ปฐมวัยจากสถานการณ์ เวลาเรียน การเรียนการสอน

จ าลองกิจกรรมต่างๆ จ านวน 45คน ในห้องเรียน

8 โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการ 30,000    10,000    30,000    30,000    30,000    เพ่ือพัฒนาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กเล็กให้มีคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีคุณภาพตาม (ศพด.ห้วยไคร้)

ตามมาตรฐาน ให้น่าอยู่และ มาตรฐาน
ปลอดภัยในการ
จัดกิจกรรม
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 อบรมเสริมสร้างความรู้และ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 12,000    12,000    15,000    15,000    15,000    พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการ กองการศึกษา

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน การศึกษาให้มีความรู้ การเรียนการสอนของ ครูในการจัดการ ศึกษามีความรู้และ (ศพด.ห้วยไคร้)

ของครูผู้ดูแลเด็ก และมีประสิทธิภาพใน ครูผู้ดูแลเด็ก เรียนการสอน มีประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการ จ านวน 4 คน การจัดการเรียน

สอน การสอน

10 จ้างเหมาบริการแรงงาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 648,000  450,000  -           -           -           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

รายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ เด็กเล็กมีผู้ดูแล แรงงานรายบุคคล มีความพร้อมด้าน สะอาดน่าอยู่สถานท่ี (ศพด.ห้วยไคร้)

ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา รับผิดชอบรักษาความ  - แม่บ้าน 1 คน  บุคลากร เหมาะสมกับการจัด

เด็กเล็กเทศบาลต าบล สะอาดโดยรอบบริเวณ  - นักการ 1 คน การเรียนการสอน

ห้วยไคร้ และดูแลความปลอดภัย  - ยามรักษาการณ์ 1 คน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 1 คน

 - พ่ีเล้ียงเด็ก 2 คน

11 โครงการค่าพาหนะน าส่ง เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า ด าเนินการจ้างเหมารถ 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กได้รับการดูแล กองการศึกษา

เด็กไปสถานพยาบาล พาหนะน าเด็กไปส่ง รับจ้างน าเด็กไปสถาน มีคุณภาพตาม รักษาพยาบาลอย่าง (ศพด.ห้วยไคร้)

สถานพยาบาล พยาบาล มาตรฐาน ทันท่วงที
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

12 โครงการหนูน้อยอาเซ่ียน เพ่ือเตรียมความพร้อม นักเรียน ร.ร.ทต.ห้วยไคร้ 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       โรงเรียนเทศบาล เด็กมีทักษะความรู้ กองการศึกษา

เด็กส าหรับเข้าสู่ 50  คน มีคุณภาพตาม ตามวัยเข้าสู่ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ประชาคมอาเซียน มาตรฐาน ประชาคมอาเซียน

13 ค่าจัดการเรียนการสอนของ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน        76,500    59,500    93,500    102,000  102,000  นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) การส่งเสริมและพัฒนา    คนละ 1,700 บาท/ปี การส่งเสริมด้าน ส่งเสริมและพัฒนา (ศพด.ห้วยไคร้)

การจัดการเรียนการ การเรียนการ เพ่ือให้มีการจัดการ
สอนให้ได้มาตรฐาน สอนทุกคน เรียนการสอนท่ี

เป็นระเบียบตาม
มาตรฐาน

14 จ้างเหมาบริการแรงงาน เพ่ือให้โรงเรียน ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 648,000  480,000  -           -           -           โรงเรียนเทศบาล นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
รายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ แรงงานรายบุคคล ต าบลห้วยไคร้ มี ดูแลอย่างท่ัวถึง (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ปฏิบัติงานของโรงเรียน มีบุคลากรท่ีช่วยสอน  - ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 1 คน ความพร้อมด้าน

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ และท างานด้านการเงิน  - ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 2 คน  บุคลากร

ธุรการ  - ผช.จนท.การเงิน 1 คน
 - ผช.ธุรการ 1 คน
 - ผช.พัสดุ 1 คน
 - แม่บ้าน 1 คน
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15 ค่าเช่าทรัพย์สิน เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล ด าเนินการเช่าเคร่ืองถ่าย 28,800    28,800    -           -           -           จ านวนแผ่น โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
ต าบลห้วยไคร้ มีความ เอกสารประจ าโรงเรียน ต าบลห้วยไคร้มีความ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

พร้อมในเร่ืองการเตรียม เทศบาลต าบลห้วยไคร้ พร้อมในเร่ืองการ

เอกสารการสอน งาน จ านวน 1 เคร่ือง เตรียมเอกสาร

ธุรการ งานสารบรรณ

16 จัดหาวัสดุการเกษตร เพ่ือให้มีวัสดุการเกษตร จัดหาวัสดุการเกษตรเพ่ือใช้ 20,000    2,000       -           -           -           จ านวนกิจกรรม โรงเรียนมีวัสดุการ กองการศึกษา
พร้อมส าหรับใช้งานใน ในงานของโรงเรียนเทศบาล เกษตรท่ีเอ้ือต่อการ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

โรงเรียนเทศบาลต าบล ใช้งานและเพียงพอ
ห้วยไคร้

17 โครงการวันส าคัญของชาติ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ จ านวนผู้เข้าร่วม  - รักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา
ทางศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณีของ ของ ร.ร.เทศบาลต าบลห้วยไคร้ โครงการ ประเพณีอันดีงาม (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ท้องถ่ิน งานรัฐพิธีของ ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    ของท้องถ่ิน

 - กิจกรรมวันพ่อ เทศบาลต าบลห้วยไคร้เพ่ือร่วมกับคณะผู้บริหาร 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000        - เด็กและเยาวชน

 - กิจกรรมวันลอยกระทง ให้เด็กเข้าใจบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ ครู นักเรียน 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       รู้ถึงบทบาทและ

 - กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของตนเองในสังคมและ ผู้ปกครอง ประชาชนในเขต 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       หน้าท่ีของตนเอง 

ร่วมกลุ่มท ากิจกรรมวัน เทศบาล จ านวน 120 คน ท าให้มีสุขภาพกาย

ส าคัญต่างๆ และสุขภาพจิตท่ีดี
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18 โครงการแข่งขันทักษะทาง เพ่ือส่งเสริมตัวผู้เรียนมี ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 3,000       3,000       5,000       5,000       5,000       จ านวนคร้ังในการ ครูและนักเรียนได้ กองการศึกษา

วิชาการและจัดนิทรรศการ ส่วนร่วมบูรณาการและ ทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันประสบการณ์ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ทางการศึกษา เปล่ียนประสบการณ์ทาง ละ 2 คร้ัง

การศึกษา

19 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เพ่ือให้นักเรียนได้ จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 220,000  172,000  220,000  220,000  220,000  ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา
กลางวัน รับประทานอาหารท่ีมี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล นักเรียนท่ีได้รับ กลางวันท่ีมีประโยชน์ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ประโยชน์และถูกสุข ห้วยไคร้ จ านวน 200วัน อาหารกลางวัน และถูกสุขอนามัย

อนามัย มีสุขภาพดี ไม่มี

โรคขาดสารอาหาร

20 โครงการอาหารเสริมนม เพ่ือให้นักเรียนได้ จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้กับ 114,400  82,395    114,400  114,400  114,400  ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา
รับประทานอาหารเสริม นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล นักเรียนท่ีได้รับ เสริม(นม) ท่ีมี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

นมท่ีมีประโยชน์และ ห้วยไคร้ จ านวน 260วัน อาหารเสริมนม ประโยชน์และถูก

ถูกสุขอนามัย สุขอนามัย
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21 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือให้มีหนังสือเพ่ิมข้ึน จัดซ้ือหนังสือและส่ือการ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  จ านวนหนังสือท่ี มีหนังสือเป็นแหล่ง กองการศึกษา
โรงเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ จ านวน จัดซ้ือเข้าห้อง ค้นคว้าเพ่ิมมากข้ึน (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

เป็นแหล่งเรียนรู้ หนังสือ 500 เล่ม สมุด
ส าหรับเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี

22 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือจัดอบรมครู เร่ือง หลักสูตร 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    จ านวนคร้ังใน ครูมีหลักสูตรใน กองการศึกษา
สถานศึกษา การจัดการศึกษาให้เป็น ของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ไปตามมาตรฐานการ 1 คร้ัง เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ศึกษา ในการสอนหนังสือ

และการจัดกิจกรรม

23 โครงการส่งเสริมความเป็น เพ่ือส่งเสริมนักเรียนเล่น จ านวนเด็กร่วมกิจกรรม ระดับความ เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

เลิศด้านกีฬา กีฬาท่ีหลากหลายและเป็น55 คน ส าเร็จในการ ได้มีทักษะใน (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

การฝึกทักษะด้านกีฬาให้ 1) จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ฝึกทักษะด้าน เร่ืองกีฬาและ

แก่เด็กและเยาวชน ให้ 2) จัดซ้ือวัสดุกีฬา 10,000    10,000    15,000    15,000    15,000    กีฬา ใช้เวลาว่างให้

เพียงพอ และใช้เวลาว่าง เกิดประโยชน์

ให้เกิดประโยชน์
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24 โครงการพัฒนากิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ จ านวนเด็กร่วมกิจกรรม ระดับความ เด็กได้มีการพัฒนา กองการศึกษา
ดนตรีนาฏศิลป์ส าหรับเด็ก ด้านดนตรีและใช้เวลาว่าง 55 คน ส าเร็จในการ ทักษะด้านดนตรี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ปฐมวัย ให้เกิดประโยชน์ 1) จัดหาชุดการแสดง 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ฝึกทักษะด้าน และใช้เวลาว่างให้
ส าหรับนักเรียน ดนตรี เกิดประโยชน์
2) จัดหาซ้ือเคร่ืองดนตรี
ไทยและเคร่ืองดนตรีสากล
ส าหรับเด็กปฐมวัย

25 โครงการโรงเรียนส่งเสริม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน จ านวนเด็กร่วมกิจกรรม จ านวนผู้ท่ีเข้า เด็กและเยาวชน กองการศึกษา
สุขภาพ พ้ืนท่ี จ านวน 55 คน 55 คน ร่วมกิจกรรม มีสุขภาพกายท่ี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

รู้จักการดูแลสุขภาพของ 1) ห้องพยาบาลคุณหนู 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    แข็งแรง
ตนเองได้อย่างถูกวิธี 2) การส่งเสริมสุขภาพ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    

26 โครงการพัฒนาครูและ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส าหรับผู้บริหาร/ครู/บุคลากร จ านวนคร้ังท่ีได้รับ ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง การอบรมพัฒนา การศึกษาได้รับการ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

การท างานให้ดีข้ึน 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและ 21,000    21,000    21,000    21,000    21,000    ประสิทธิภาพ อบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

   บุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพและ

2) กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ศักยภาพให้แก่ตนเอง

   การศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู

3) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    
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27 โครงการพัฒนาครูและ เพ่ือให้โรงเรียนมี 1) เงินเดือนผู้อ านวยการ  450,000  450,000  480,000  510,000  510,000  มีบุคลากรท่ี โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรเพียงพอต่อ     โรงเรียน จ านวน 1 คน เพียงพอต่อการจัด มีบุคลากรท่ีเพียงพอ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

การเรียนการสอนและ    (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ) กิจกรรมการเรียน ในด้านการจัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพ 2) เงินเดือนครู จ านวน 3 คน 560,000  560,000  580,000  600,000  600,000  การสอน เรียนการสอนและ
ในการท างาน    (เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ) สามารถดูแลเด็กได้

3) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีการเงิน 108,000  108,000  108,000  108,000  108,000  อย่างท่ัวถึง
    จ านวน 1 คน
4) ค่าจ้างภารโรง จ านวน 108,000  108,000  108,000  108,000  108,000  
    1 คน

28 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน        93,500    66,300    110,500  119,000  119,000  นักเรียนได้รับการ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัด    (รายหัวนักเรียน) ส่งเสริมด้าน ส่งเสริมและพัฒนา (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ระดับอนุบาลจนจบการ การเรียนการสอนให้ได้    คนละ 1,700 บาท/ปี การเรียนการสอน เพ่ือให้มีการจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐาน 2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 16,500    11,700    19,500    21,000    21,000    ทุกคน เรียนการสอนท่ีเป็น

   คนละ 300 บาท/ปี ระเบียบตามมาตรฐาน

3) ค่าหนังสือเรียน 11,000    7,800       13,000    14,000    14,000    

   คนละ 200 บาท/ปี

4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 11,000    7,800       13,000    14,000    14,000    

   คนละ200 บาท/ปี
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5) ค่ากิจกรรมพัฒนา 23,650    16,770    27,950    30,100    30,100    

   คุณภาพผู้เรียน 

   คนละ 430 บาท/ปี

29 โครงการพัฒนาอาคาร เพ่ือให้โรงเรียนมี 1) จัดสภาพแวดล้อมภายใน 10,000    10,000    50,000    50,000    50,000    งานเสร็จสมบูรณ์ นักเรียนได้รับบริการ กองการศึกษา

สถานท่ีโรงเรียน บรรยากาศท่ีดี และ    โรงเรียนและบริเวณโดยรอบ บรรยากาศและ ในด้านอาคารสถานท่ี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ส่ิงแวดล้อมมีความ    สถานท่ีโรงเรียน สภาพแวดล้อม และมีความปลอดภัย

ปลอดภัย มีสาธารณูปโภค 2) ปรับปรุงห้องธุรการ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ดีข้ึน มีสาธารณูปโภคท่ี

ท่ีถูกสุขลักษณะเอ้ือ 3) จัดท าโรงจอดรถ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ถูกสุขลักษณะ

ต่อการจัดกิจกรรม 4) ซ่อมแซมอาคารเรียน 10,000    10,000    50,000    50,000    50,000    

การเรียนการสอน 5) จัดท าป้ายช่ือโรงเรียน 50,000    50,000    -           -           -           

6) จัดท าร้ัวโรงเรียน 100,000  100,000  -           -           -           

7) จัดท ารางริน 50,000    50,000    -           -           -           
8) จัดท าหอพระพุทธรูป 50,000    50,000    50,000    -           -           
    หน้าโรงเรียน

9) จัดท าเสาธง 20,000    20,000    30,000    -           -           
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน 50,000    50,000    50,000    10,000    10,000    
      อาคาร

11) ติดต้ังถังเก็บน้ าประปา 100,000  100,000  -           -           -           
12) ปรับปรุงห้องน้ าโรงเรียน 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    
13) ก่อสร้างอาคารอเนก 3,423,300   3,423,300   -           -           -           
     ประสงค์ แบบ 206

30 โครงการบริการสารสนเทศ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐาน 22,000    22,000    22,000    22,000    22,000    นักเรียนมีความรู้ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
(ICT) ความเข้าใจและเกิดทักษะ ทางคอมพิวเตอร์ ด้าน ICT มากข้ึน พัฒนาด้าน ICT อย่าง (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ ท่ัวถึง

ระดับปฐมวัย

31 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ต 1) ระบบ Fiber Optic 9,600       9,600       9,600       9,600       9,600       จ านวนแห่งท่ีได้ การปฏิบัติงานเป็น กองการศึกษา
โรงเรียน ในโรงเรียน 2) จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 7,200       7,200       7,200       7,200       7,200       รับงบประมาณ ไปอย่างมี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

    wireless fidelity : WIFI ประสิทธิภาพ
    จ านวน 1 แห่ง
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

32 โครงการยกระดับคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สนับสนุนงบประมาณจ้าง 180,000  180,000  180,000  180,000  180,000  จ านวนครูท่ีได้ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

การเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา บุคลากรสนับสนุน จ านวน รับสนับสนุนงบ ทางด้านภาษาต่าง (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

(AEC) ต่างประเทศ ทักษะ 1 คน ประมาณการจ้าง ประเทศ ด้านการ

ด้านการแสดง ทักษะ แสดง ด้าน

ด้านคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

33 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือให้มีวัสดุงานบ้าน จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000    20,000    -           -           -           จ านวนกิจกรรม โรงเรียนมีวัสดุงาน กองการศึกษา

งานครัวพร้อมส าหรับ เพ่ือใช้ในงานของโรงเรียน บ้านงานครัวท่ีเอ้ือ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ใช้งานในโรงเรียน เทศบาล ต่อการใช้งานและ

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพียงพอ

34 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือใช้ในการจัด 1) จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 5,000       5,000       10,000    10,000    10,000    ร้อยละ 100 ของ มีวัสดุส่ือการเรียนการ กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ 2) จัดซ้ือสมุดรายงานประจ าวัน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       นักเรียน ครู และ สอนท่ีเพียงพอ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

4 ฝ่าย 6 งาน   (ส่ือสารระหว่างบ้านกับโรงเรียน) ผู้ปกครอง มีวัสดุ

3) กิจกรรมสารสัมพันธ์ถึง 5,000       5,000       10,000    10,000    10,000    ส่ือการเรียนการ

   ผู้ปกครอง สอนครบถ้วน

4) จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

35 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการอินเตอร์เน็ต 1) ระบบ Asymmetric Digital 9,600       9,600       9,600       9,600       9,600       จ านวนแห่งท่ีได้รับ การปฏิบัติงานเป็นไป กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     Subscriber Line : ADSL งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ (ศพด.ห้วยไคร้)

2) จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนา 7,200       7,200       7,200       7,200       7,200       
    เด็กเล็ก

    wireless fidelity : WIFI

    จ านวน 1 แห่ง

36 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เพ่ือให้ครูและนักเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนกิจกรรม การจัดการเรียน กองการศึกษา
เรียนรู้ในโรงเรียน ได้ศึกษาค้นคว้าจาก ท่ีเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ การสอนมีประสิทธิภาพ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

สถานการณ์จริง มากย่ิงข้ึน

37 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 9,000       9,000       9,000       9,000       9,000       จ านวนกิจกรรม บุคลากรทางการ กองการศึกษา
ข้าราชการครูของโรงเรียน การศึกษาให้มีความรู้ การเรียนการสอนของครู ศึกษามีความรู้และ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ในสังกัด อปท. และมีประสิทธิภาพใน มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน

การสอน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

38 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ 6,000       6,000       6,000       6,000       6,000       จ านวนกิจกรรม บุคลากรทางการ กองการศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ การศึกษาให้มีความรู้ การเรียนการสอนของ ศึกษามีความรู้และ (ศพด.ห้วยไคร้)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีประสิทธิภาพใน ครูผู้ดูแลเด็ก มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน

การสอน

39 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ จัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้ จ านวนกิจกรรม สามารถป้องกัน กองการศึกษา
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด ปัญหายาเสพติดได้ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

1) โรงเรียน 15,000    15,000    15,000    15,000    15,000    อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ครูแกนน า 1 คน 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       
3) เจ้าหน้าท่ี อปท. 1 คน 3,000       3,000       3,000       3,000       3,000       

40 โครงการจ้างเหมาแรงงานเพ่ือ เพ่ือจัดจ้างบุคลากร จัดจ้างบุคลากรเพ่ือช่วย 90,000    -           -           -           -           การให้บริการ การบริหารงานด้าน กองการศึกษา
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้าน ช่วยปฏิบัติงานด้านการ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ด้านงานการ การศึกษามี (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

การศึกษา ศึกษา การประเมิน จ านวน 1 คน ศึกษาเป็นไป ประสิทธิภาพมาก
คุณภาพการศึกษา และ ตามระเบียบ ข้ึน ตามมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพการ กฎหมายท่ี การศึกษา
ศึกษาของโรงเรียน เก่ียวข้องถูกต้อง
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ครบถ้วน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ -           10,000    -           -           -           สถานศึกษามี โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา

สถานศึกษา ต าบลห้วยไคร้และศูนย์ โรงเรียนเทศบาลต าบล ภูมิทัศน์สะอาด ต าบลห้วยไคร้และ

พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ ห้วยไคร้และศูนย์พัฒนา สวยงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภายในท่ีสวยงามสะอาด เด็กเล็กเทศบาลต าบล มีภูมิทัศน์ภายใน

ห้วยไคร้ ท่ีสวยงามสะอาด

42 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเป็น - จัดท าแปลงผักสวนครัว -           20,000    -           -           -           มีศูนย์เรียนรู้ฯ ประชาชนได้เรียนรู้ กองการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ของ - จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 แห่ง การด าเนินชีวิตตาม

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ชุมชนทางด้านเกษตร ข้อมูลด้านการเกษตร แนวคิดปรัชญา

อินทรีย์ เกษตรทฤษฎี - จัดกิจกรรมขับเคล่ือนด้าน เศรษฐกิจพอเพียง

ใหม่ พลังงานทดแทน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี

และการปศุสัตว์ โดยมี ใหม่ พลังงานทดแทน และ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ การปศุสัตว์

พอเพียงเป็นพ้ืนฐาน

การเรียนรู้
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

43 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับ 1) ค่าหนังสือเรียน -           7,000       8,000       8,000       8,000       นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมและพัฒนา    คนละ 200 บาท/ปี การส่งเสริมด้าน ส่งเสริมและพัฒนา (ศพด.ทต.ห้วยไคร้)

 (ศพด.) การจัดการเรียนการ 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน -           7,000       8,000       8,000       8,000       การเรียนการ เพ่ือให้มีการจัดการ

สอนให้ได้มาตรฐาน    คนละ200 บาท/ปี สอนทุกคน เรียนการสอนท่ีเป็น

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน -           10,500    12,000    12,000    12,000    ระเบียบตาม

   คนละ 300 บาท/ปี มาตรฐาน

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -           15,050    17,200    17,200    17,200    

   คนละ 430 บาท/ปี

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีถนนสัญจร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม -           402,000  -           -           -           ถนน คสล. ยาว เพ่ิมความสะดวกใน กองการศึกษา

เสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล อย่างสะดวก เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00เมตร 174.00 เมตร การสัญจรของ

ต าบลห้วยไคร้ ยาว 174.00 เมตร หนา ประชาชน, ผู้ปกครอง
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่ ผู้ติดต่อราชการและ
น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร เด็กนักเรียนมีความ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

45 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีอาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ -           3,000,000   -           -           อาคารเอนกประสงค์ นักเรียนและ กองการศึกษา
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา อเนกประสงค์จัดอบรม ขนาดกว้าง 17.50 เมตร จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ี
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประชุมสัมมนา ยาว 26.50 เมตร พร้อม จัดกิจกรรมร่วมกัน

ห้องน้ าขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้

46 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพ่ือชดเชยค่างาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชย -           136,080  -           -           -           จ านวนคร้ัง การปฏิบัติเป็นไป กองการศึกษา
ราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างตามสัญญา สัญญาแบบปรับราคาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(ค่า K)

47 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กมีการทางอารมณ์ สถานศึกษามีห้องเรียน -           -           50,000    30,000    30,000    มีห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย มีความม่ันคง ร่ืนเริง ธรรมชาติ สามารถคิด ธรรมชาติ ต าบลห้วยไคร้และ
ผ่านการเล่น แจ่มใส มีสมองท่ี นอกกรอบ พลิกแพลง จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนา ร่างกายแข็งแรง สร้างสรรค์ เช่ือมโยง 5 ฐาน มีห้องเรียน
ว่องไว มีภูมิคุ้มกัน ดัดแปลง จนได้ความคิด ธรรมชาติในการ

ใหม่ เรียนรู้
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

48 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี อุดหนุนงบประมาณให้ 1,600,000   1,276,000   1,600,000   1,600,000   1,600,000   นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

กลางวันส าหรับนักเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  เพ่ือ อาหารกลางวัน สุขภาพท่ีสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นค่าอาหารกลางวัน จ านวน 200 วัน แข็งแรง ได้รับ

มีพัฒนาการท่ีดี ส าหรับนักเรียน เต็ม 100% อาหารกลางวัน

ครบถ้วนทุกคน

ตลอดปีการศึกษา

49 โครงการส่งเสริมทักษะ  - เพ่ือให้เกิดความรัก อุดหนุนงบประมาณให้ 50,000    15,000    50,000    50,000    -           - นักเรียนร้อยละ80นักเรียนมีความพึง กองการศึกษา

ทางด้านดนตรีสากล/โยธวาทิต ความเข้าใจ ซาบซ้ึง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพ่ือ มีความพึงพอใจ พอใจในการเข้า

และภาคภูมิใจในตัวเอง จัดอบรมทักษะด้านดนตรี ในการเข้าร่วม ร่วมกิจกรรมอบรม

 - เพ่ือส่งเสริมทักษะ สากลในระดับช้ัน ป.6-ม.2 กิจกรรมอบรม ทักษะด้านดนตรี

และความสามารถทาง ทักษะด้านดนตรี

ด้านดนตรีนาฏศิลป์ของ สากล

นักเรียน
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

50 โครงการปลูกผักปักช าตาม เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก อุดหนุนงบประมาณให้ -           10,000    20,000    20,000    20,000    นักเรียนร้อยละ นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 85 มีทักษะ อาชีพด้านเพาะปลูก

เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ ด้านเพาะปลูกพืชผัก ในการจัดโครงการปลูกผัก รักการท างาน พืชผักสวนครัว

สวนครัวเพาะไม้ดอก ปักช าตามแนวคิดของ สามารถท างาน เพาะไม้ดอก

ไม้ประดับ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ไม้ประดับ

ส่งเสริมทักษะอาชีพ และมีเจตคติท่ีดี

ต่ออาชีพสุจริต

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง

รวม 50  โครงการ - -   10,005,050   12,520,426   5,142,450   5,075,100   4,998,100 - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา  - เพ่ือพัฒนาทักษะ อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000     5,000       20,000     20,000     20,000     - นักเรียนทุกคน - นักเรียนทุกคน กองการศึกษา

ทักษะ ICT การใช้เทคโนโลยี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา

สารสนเทศและการ ในการจัดโครงการส่งเสริม ทักษะ ICT ทักษะ ICT

ส่ือสาร พัฒนาทักษะ ICT - นักเรียนเกิด

 - เพ่ือให้นักเรียนเกิด ความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาคอมพิวเตอร์

ในการใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะพ้ืนฐานใน

และสามารถไปใช้ใน การใช้ได้จริง

ชีวิตประจ าวัน

รวม 1  โครงการ - -     20,000       5,000     20,000     20,000     20,000 - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชากรในเขต ท าให้รักษาวัฒนธรรม กองการศึกษา

วัฒนธรรมประเพณีของ วันส าคัญของชาติ เทศบาล จ านวน ประเพณีอันดีงามของ

ท้องถ่ิน งานรัฐพิธีของ 500 คน เข้า ท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ร่วมอนุรักษ์
ประเพณี

2 โครงการอนุรักษ์ประเพณี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดงานอนุรักษ์ประเพณี 60,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ประชากร ประชาชนได้มี กองการศึกษา
เข้าพรรษา วัฒนธรรมประเพณีอัน เข้าพรรษาร่วมกับชุมชน จ านวน 200คน ส่วนร่วมสืบทอด

ดีงามของท้องถ่ิน ในเขตเทศบาล ได้เผยแพร่และ ประเพณีท้องถ่ินให้
จรรโลงพุทธศาสนา คงอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000  50,000    100,000  100,000  100,000  ประชากรจ านวน ประชาชนได้มี กองการศึกษา
ลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณีอัน ร่วมกับชุมชนในเขต 1,000คน ร่วม ส่วนร่วมสืบทอด

ดีงามของท้องถ่ิน เทศบาล กิจกรรมและ ประเพณีท้องถ่ินให้
สืบทอดประเพณี คงอยู่

4 โครงการฝึกอบรมสืบสาน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้สูงอายุ 100,000  40,000    100,000  100,000  100,000  ผู้สูงอายุ ประชาชน ประชาชนได้มี กองการศึกษา
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีและภูมิปัญญา ประชาชน และเยาวชน เยาวชน จ านวน ส่วนร่วมสืบทอด

อันดีงามของท้องถ่ิน 160 คน ร่วม ประเพณีและภูมิ
และสืบทอด ปัญญาท้องถ่ินให้
ประเพณีกิจกรรม คงอยู่
และจรรโลงพระ

พุทธศาสนา

5 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติตน เพ่ือสืบทอดอนุรักษ์ ฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชากรหมู่บ้าน ประชาชนได้มีส่วน กองการศึกษา
เพ่ือรักษาศีล 5 วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนท่ัวไปและเยาวชน ละ 100 คน ร่วมสืบทอด

ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป ประเพณีท้องถ่ินให้

คงอยู่สืบไป

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 118



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการเผยแพร่สนับสนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม นิทรรศการ 45,000    40,000    45,000    45,000    45,000    ชาติพันธ์ุ จ านวน ชาติพันธ์ุได้ร่วมกัน กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ประเพณี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ลานวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่ 100 คน ส่งเสริมประชา-
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบ- ประเพณีวัฒนธรรม วิถึ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประชาชนและ สัมพันธ์ขนบ-
ธรรมเนียม ชาติพันธ์ุ เทศบาล ชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิต สินค้า นักท่องเท่ียว ธรรมเนียม ประเพณี

ต าบลห้วยไคร้ ชาติพันธ์ุต่างๆ ในพ้ืนท่ี ชุมชนของประชาชนกลุ่ม จ านวน 5,000คน วิถีชีวิต สินค้าใน
ให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง ชาติพันธ์ุท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี ร่วมกิจกรรม ชุมชน ให้ประชาชน
กว้างขวาง และเพ่ือเป็น เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ลานวัฒนธรรม และนักท่องเท่ียว
การประชาสัมพันธ์ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ท้ังในพ้ืนท่ีและ ได้รู้จักอย่าง
สินค้าชุมชน เพ่ิมมูลค่า เทศบาลต าบลห้วยไคร้ นอกพ้ืนท่ีเทศบาล แพร่หลาย
และส่งเสริมการ ต าบลห้วยไคร้
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ให้แพร่หลาย ก่อให้เกิด
รายได้แก่คนในชุมชน
ต่อไป
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 โครงการสืบสานประเพณี 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม อุดหนุนงบประมาณให้ 50,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ประชากร จ านวน - ประเพณีสรงน้ า กองการศึกษา
นมัสการและสรงน้ า อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2,000 คน ร่วม พระธาตุดอยตุง ได้รับ

พระธาตุดอยตุง ด้านศาสนา ของพุทธ เชียงราย ในการจัดโครงการ กิจกรรมและ การส่งเสริม อนุรักษ์ 

ศาสนิกชนชาวเชียงรายให้ สืบสานประเพณีนมัสการ อนุรักษ์ประเพณี ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณี

ด ารงสืบต่อไป และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง อันดีงามของชาว

2. เพ่ือส่งเสริมให้พุทธ จังหวัดเชียงราย และ

ศาสนิกชนได้สืบทอด เป็นกิจกรรมทางสังคม

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านศาสนท่ียึดเหน่ียว

ท่ีมีมาแต่อดีตให้ด ารงสืบ จิตใจประชาชนให้เข้า

ต่อไป หาหลักธรรม

3.เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนมี - เป็นการรวมพลคน

กิจกรรมในการพัฒนาด้าน ปีกุนและส่งเสริมการ

จิตใจให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ท่องเท่ียวจังหวัด

อย่างย่ังยืน เชียงราย

 4. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 120



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการจัดงานรัฐพิธี - เพ่ือส่งเสริมงานรัฐพิธี อุดหนุนงบประมาณให้ 149,000  -          -          -          -          ประชากร จ านวน - ร่วมกันเทิดพระเกียรติ กองการศึกษา
งานศาสนาวัฒนธรรมและ และเทิดพระเกียรติต่อ ส านักงานอ าเภอแม่สาย 100 คน เข้าร่วม องค์พระมหากษัตริย์

งานประเพณี องค์พระมหากษัตริย์และ ในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี กิจกรรมเพ่ือเทิด และพระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์ งานศาสนาวัฒนธรรมและ พระเกียรติและ - ส่งเสริม อนุรักษ์ และ

ทุกองค์ งานประเพณี เผยแพร่ประเพณี เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม

- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน อันดีงามชองล้านนาและ

เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถ่ิน

อันดีงามของล้านนาและ

ท้องถ่ิน

9 โครงการส่งเสริมทักษะ 1. เพ่ือให้นักเรียน อุดหนุนงบประมาณให้ 30,000    20,000    30,000    30,000    30,000    นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนโรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตาม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ การพัฒนาส่งเสริมให้ ห้วยไคร้ได้รับการอบรม

คุณลักษณะอันพึง ในการจัดค่ายอบรมพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นผู้มี พัฒนาให้เป็นผู้มี

ประสงค์ของโรงเรียน ทักษะคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม

2. เพ่ือให้นักเรียน นักเรียนให้กับนักเรียน และมีคุณลักษณะ มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลง

ตระหนักในการปฏิบัติ ท่ีพึงประสงค์ตาม ไปในทางท่ีดีข้ึน และมี

ตนเป็นผู้มีคุณธรรม หลักสูตร คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

จริยธรรม ตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีดี
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10 โครงการจัดงานนมัสการ เพ่ือเป็นการส่งเสริม อุดหนุนงบประมาณให้ -          10,000    10,000    10,000    10,000    ประกอบพิธี ประเพณีสรงน้ า กองการศึกษา
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง อนุรักษ์ประเพณี ส านักงานอ าเภอแม่สาย สรงน้ าพระธาตุ พระธาตุดอยตุง

วัฒนธรรมด้านศาสนา ในการจัดงานนมัสการ ดอยตุง ปีละ ได้รับการส่งเสริม
ของพุทธศาสนิกชน สรงน้ าพระธาตุดอยตุง 1 คร้ัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ชาวเชียงรายให้ด ารง สืบสาน สืบทอด
สืบต่อไป ประเพณีวัฒนธรรม

อันดีงามของชาว
จังหวัดเชียงราย

11 โครงการพิธีรดน้ าด าหัว เพ่ือเป็นการส่งเสริม อุดหนุนงบประมาณให้ -          5,000      -          -          -          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริม กองการศึกษา
พ่อขุนเม็งรายมหาราช อนุรักษ์ประเพณี ส านักงานอ าเภอแม่สาย  จ านวน 300 คน อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมด้านศาสนา ในการจัดโครงการพิธีรดน้ า วัฒนธรรมด้าน
ของพุทธศาสนิกชนชาว ด าหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช ศาสนาของพุทธ-
เชียงรายให้ด ารงสืบ ศาสนิกชนชาว
ต่อไป เชียงรายให้ด ารง

สืบต่อไป
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

12 โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพ่ือให้ข้าราชการ อุดหนุนงบประมาณให้ -          3,500      3,500      3,500      3,500      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ กองการศึกษา
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พ่อค้า ประชาชน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน ภาคเอกชน และ
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา ชาวอ าเภอแม่สาย ได้ ในการจัดโครงการพิธีทาน ประชาชนทุกหมู่
บรมราชชนนี แสดงออกถึงความ หาแม่ฟ้าหลวง เน่ืองในวัน เหล่า แสดงความ

จงรักภักดี ระลึกถึง คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ จงรักภักดี และ
พระมหากรุณาธิคุณ พระศรีนครินทราบรม น้อมร าลึกใน
ของสมเด็จพระศรี ราชชนนี พระมหากรุณาธิคุณ
นครินทราบรมราชชนนี แด่สมเด็จพระศรี

นครินทราบรม
ราชชนนี

13 โครงการจัดพิธีเน่ืองในวัน เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -          10,000    -          -          -          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ กองการศึกษา
คล้ายวันสวรรคต พระบาท ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน1,000 คน เอกชนและประชาชน
สมเด็จพระปรมินทรมหา นักศึกษา ได้ตักบาตร ในการจัดโครงการจัดพิธี ทุกหมู่เหล่า แสดง
ภูมิพลอดุลยเดช ฟังสวดอภิธรรมและจัด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ความอาลัย และน้อม

กิจกรรม เพ่ือถวายความ พระบาทสมเด็จพระ ร าลึกในพระมหา
อาลัยและน้อมร าลึกถึง ปรมินทรมหาภูมิพล กรุณาธิคุณของ
พระมหากรุณาธิคุณของ อดุลยเดช พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหา
ปรมินทรมหาภูมิพล ภูมิพลอดุลยเดช
อดุลยเดช
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการพิธีเทิดพระเกียรติ เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -          3,500      3,500      3,500      3,500      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/

และถวายสดุดี เน่ืองใน ประชาชน ชาวอ าเภอ ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน เอกชนและประชาชน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ แม่สาย ได้แสดงออกถึง ในการจัดโครงการพิธีเทิด ทุกหมู่เหล่า แสดง

สมเด็จพระศรีนครินทรา ความจงรักภักดี และระลึก พระเกียรติและถวายสดุดี ความอาลัย และน้อม

บรมราชชนนี ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช ร าลึกในพระมหา

สมเด็จพระศรีนครินทรา สมภพ สมเด็จพระศรี กรุณาธิคุณแด่สมเด็จ

บรมราชชนนี นครินทรา บรมราชชนนี พระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี

15 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบ ารุงรักษาศิลปะ อุดหนุนงบประมาณให้ 50,000    50,000    -          -          จัดกิจกรรม ศิลปะจารีตประเพณี กองการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ จารีตประเพณี ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 1 คร้ัง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

จังหวัดเชียงราย ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ ในการจัดโครงการส่งเสริม และวัฒนธรรมอันดี

วัฒนธรรมอันดีของ ศิลปวัฒนธรรม และ งามของท้องถ่ิน

ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ และของอ าเภอ

จังหวัดเชียงราย แม่สายได้รับการ

บ ารุงเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 124



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

16 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้ อุดหนุนงบประมาณให้สภา -          20,000    -          -          จัดกิจกรรม ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษา
และต านานอาหารกลุ่ม อนุรักษ์รักษาประเพณี วัฒนธรรมเทศบาลต าบล จ านวน 1 คร้ัง ประเพณีอันดีงาม

ชาติพันธ์ุ อันดีงามให้คงอยู่สืบไป ห้วยไคร้ ในการจัดโครงการ ให้คงอยู่สืบไป

สืบสานวัฒนธรรมและ
ต านานอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ

17 โครงการจัดกิจกรรมพิธีเน่ืองใน เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -          -          5,000      5,000      5,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ กองการศึกษา
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาท ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน1,000 คน เอกชนและประชาชน

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร นักศึกษา ได้ตักบาตร ในการจัดโครงการจัด ทุกหมู่เหล่า แสดง

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฟังสวดอภิธรรมและจัด กิจกรรมพิธีเน่ืองในวันคล้าย ความอาลัย และน้อม

บรมนาถบพิตร กิจกรรม เพ่ือถวายความ วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ ร าลึกในพระมหา

อาลัยและน้อมร าลึกถึง พระบรมชนกาธิเบศรมหา กรุณาธิคุณของ

พระมหากรุณาธิคุณของ ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ พระบาทสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระ บพิตร พระบรมชนกาธิเบศร

ปรมินทรมหาภูมิพล มหาภูมิพลอดุลยเดช

อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

18 โครงการกิจกรรมพิธีรดน้ า เพ่ือเป็นการส่งเสริม อุดหนุนให้ส านักงานอ าเภอ -          -          5,000      5,000      5,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริม กองการศึกษา
ด าหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช อนุรักษ์ประเพณี แม่สาย  ในการจัดโครงการ จ านวน 300 คน อนุรักษ์ประเพณี
และรดน้ าด าหัวในเทศกาล วัฒนธรรมด้านศาสนา กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัว วัฒนธรรมด้าน
สงกรานต์ ของพุทธศาสนิกชนชาว พ่อขุนเม็งรายมหาราช ศาสนาของพุทธ-

เชียงรายให้ด ารงสืบ และรดน้ าด าหัวในเทศกาล ศาสนิกชนชาว
ต่อไป สงกรานต์ เชียงรายให้ด ารง

สืบต่อไป

19 โครงการกิจกรรมพิธีวันคล้าย เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -          5,000      5,000      5,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ กองการศึกษา
วันพระราชสมภพ พระบาท ประชาชน ชาวอ าเภอ ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน เอกชนและประชาชน
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร แม่สาย ได้แสดงออกถึง ในการจัดโครงการพิธีเทิด ทุกหมู่เหล่า แสดง
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ความจงรักภักดี และระลึก พระเกียรติและถวายสดุดี ความอาลัย และน้อม
บรมนาถบพิตร ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช ร าลึกในพระมหา

พระบาทสมเด็จพระบรม สมภพ สมเด็จพระศรี กรุณาธิคุณแด่
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล นครินทรา บรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ พระบรมชนกาธิเบศร
บพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถ
บพิตร

รวม 19  โครงการ - -   684,000   402,000   457,000   457,000   457,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุเคร่ือง เพ่ือจัดหาวัสดุเคร่ือง จัดหาวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 228,000  -           50,000    50,000    50,000    ชุด อปพร. สมาชิก อปพร. ส านักปลัด

แต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัย แต่งกายให้กับสมาชิก ให้สมาชิก อปพร. สังกัด จ านวน 120 ชุด มีเคร่ืองแบบส าหรับ เทศบาล
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล อาสามัคร (อปพร.) ศูนย์ อปพร.ทต.ห้วยไคร้ สวมใส่ปฏิบัติ (งานป้องกันฯ)
ต าบลห้วยไคร้ ทดแทนของเดิม เพ่ือให้ จ านวน 111 คน และ หน้าท่ีตามค าส่ัง

สามารถมีเคร่ืองแบบ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ ผู้อ านวยการศูนย์
สวมใส่ปฏิบัติหน้าท่ีได้ อปพร.ทต.ห้วยไคร้ จ านวน อปพร.
อย่างถูกต้องเป็นไป 9 คน
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 127



4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ้างเหมาบริการแรงงาน 216,000  96,000    -           -           -           มีผู้ปฏิบัติงาน การบริการประชาชน ส านักปลัด

แรงงานรายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือ การปฏิบัติงานช่วง รายบุคคล จ านวน 2 คน จ านวน 2 อัตรา ด้านการป้องกันและ เทศบาล

การปฏิบัติงานของงานป้องกัน ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย บรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันฯ)

และบรรเทาสาธารณภัย  เป็นไปอย่างรวดเร็ว

รวม 2  โครงการ - -   444,000     96,000     50,000     50,000     50,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการพัฒนาระบบจราจร  - เพ่ือให้ประชาชนใน ปรับปรุงเส้นทางจราจรและ 100,000  50,000    100,000  100,000  100,000  ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

 ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลได้ตระหนัก ระบบความปลอดภัย เช่น ปลอดภัยในการ ความสะดวกสัญจร เทศบาล
ถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ติดต้ังกระจกโค้งนูน จราจรมากข้ึน ไปมา และเกิด (งานป้องกันฯ)
และเพ่ิมความระมัด ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ ช่วยลดอัตราการ ความเป็นระเบียบ
ระวังในการใช้รถใช้ ติดต้ังเคร่ืองหมาย เกิดอุบัติเหตุบน เรียบร้อยในการ
ถนนให้กับตนเองและ ป้ายจราจร บังคับ/ห้ามเตือน ท้องถนน จอดยานพาหนะใน
บุคคลอ่ืนให้มากย่ิงข้ึน จุดเส่ียงท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ เขตเทศบาล
 - เพ่ือเสริมสร้างวินัย ต่างๆ
แก่ตนเองชุมชนและ
สังคม
 - เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย ช่วยลดสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลห้วยไคร้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรม/ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    อปพร. ท่ีเข้าร่วม อปพร. มีความ ส านักปลัด
อปพร.     การปฏิบัติหน้าท่ี ฝึกอบรม อปพร. เพ่ือ พัฒนาศักยภาพ สามัคคีในหมู่คณะ เทศบาล

    ของ อปพร.ให้มี พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ทักษะ และมีความพร้อม
    ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ิมมากข้ึน ช่วยเหลือประชาชน
2. เพ่ือให้ อปพร. มี
    ความรู้ความเข้าใจ
    ในหลักการท างาน
    เป็นทีม พร้อม
    ปฏิบัติการช่วยเหตุ
    สาธารณภัยต่างๆได้
3. เพ่ือให้ อปพร. มี
   ความเข้าใจในหน้าท่ี
   ช่วยเหลือภัยพิบัติ
   ต่างๆ และระเบียบ
   กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันและลด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000    5,000       20,000    20,000    20,000    สถิติการเกิด ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง อุบัติเหตุทางถนนให้ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในเขต ปลอดภัยในการใช้ เทศบาล
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นไปตามนโยบาย และลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลลดลง ถนนและลดอุบัติเหตุ (งานป้องกันฯ)

ของรัฐบาลในการลด เช่น   ค่าจัดท าป้าย  และ กว่าปีท่ีผ่านมา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อัตราผู้เสียชีวิตจาก ส่ือประชาสัมพันธ์ และค่า
อุบัติเหตุทางถนน และ วัสดุ อุปกรณ์  อ่ีนๆ ท่ีเก่ียว
สร้างวัฒนธรรมความ ข้อง
ปลอดภัยทางถนนให้
เกิดข้ึนในสังคมไทย

4 โครงการบริการการแพทย์ 1. เพ่ือให้บริการ 1. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    - เทศบาลมี 1. ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก ส านักปลัด
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลห้วยไคร้    ช่วยเหลือผู้ได้รับ   การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ศูนย์บริการ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เทศบาล

   บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ    ต าบลห้วยไคร้ 1 ศูนย์ ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเขต (งานป้องกันฯ)
   หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ - สามารถจัด เทศบาลต าบลห้วยไคร้

   ณ จุดเกิดเหตุและ    ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินตาม อบรมหรือส่ง และพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้

   ส่งต่อไปรักษาท่ี    หลักสูตรมาตรฐานของ ผู้ท่ีได้รับการ รับการช่วยเหลือ ณ จุด

   โรงพยาบาลท่ีใกล้    สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แต่งต้ังเข้าอบรม เกิดเหตุและส่งต่อไป

   ท่ีสุด    แห่งชาติ 1 คร้ังต่อปี รักษาท่ีโรงพยาบาล

ท่ีใกล้ท่ีสุด
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2. เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับ 2. ประชาชนท่ีได้รับ

   บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

   หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน    หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้

   ได้รับการช่วยเหลือ รับการช่วยเหลืออย่าง

   อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย รวดเร็ว ปลอดภัย

   ถูกต้องตามมาตรฐาน ถูกต้องตามมาตรฐาน

   บาดเจ็บและอาการ ลดความรุนแรงของการ

   ป่วยท่ีอาจส่งผลถึง บาดเจ็บและอาการป่วย

   ชีวิตได้ ท่ีอาจส่งผลถึงชีวิตได้

3. เพ่ือให้ประชาชน 3. ประชาชนได้รับ

   ได้รับบริการการ บริการการแพทย์

   แพทย์ฉุกเฉินท่ีได้ ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน

   มาตรฐาน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการรณรงค์สวมหมวก เพ่ือป้องกัน ลดความ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ความสูญเสียและ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ สูญเสียและการบาดเจ็บจาก ประชาชนสวมหมวกนิรภัย การบาดเจ็บจาก ปลอดภัยและลด เทศบาล

การขับข่ีรถจักรยานยนต์ ร่วมกับสถานศึกษา การขับข่ีรถ ความสูญเสียท่ีอาจ (งานป้องกันฯ)
ให้กับประชาชนและเพ่ือ หน่วยงานองค์กร และ จักรยานยนต์ลดลง เกิดข้ึนได้
ปฏิบัติตามมติของคณะ ประชาชนในเขตและ
รัฐมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

6 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน เพ่ือให้มีความรู้ความ ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและ ส านักปลัด
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา เข้าใจเก่ียวกับสาธารณภัย ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน ผู้เข้าอบรมมีความรู้ หน่วยงานมีความ เทศบาล
สาธารณภัย ในรูปแบบต่างๆ และ และบรรเทาสาธารณภัย ความเข้าใจในการ เข้าใจ ทราบถึง (งานป้องกันฯ)

สามารถช่วยเหลือในการ ป้องกันและ วิธีการเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทา ช่วยเหลือผู้ เผชิญเหตุได้อย่าง
สาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง ประสบภัย ถูกต้อง

7 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันและลด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 20,000    5,000       20,000    20,000    20,000    สถิติการเกิด ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง อุบัติเหตุทางถนนให้ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในเขต ปลอดภัยในการใช้ เทศบาล
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นไปตามนโยบาย และลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลลดลง ถนนและลดอุบัติเหตุ (งานป้องกันฯ)

ของรัฐบาลในการลด เช่น   ค่าจัดท าป้าย  และ กว่าปีท่ีผ่านมา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้
อัตราผู้เสียชีวิตจาก ส่ือประชาสัมพันธ์ และค่า
อุบัติเหตุทางถนน และ วัสดุ อุปกรณ์  อ่ีนๆ ท่ีเก่ียว
สร้างวัฒนธรรมความ ข้อง
ปลอดภัยทางถนนให้
เกิดข้ึนในสังคมไทย
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน 1. เพ่ือให้เยาวชนมี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก 25,000    10,000    10,000    10,000    10,000    เยาวชนมีความรู้ 1. เยาวชนในสถาน ส านักปลัด
สถานศึกษา  ด้านการป้องกัน พ้ืนฐานความรู้ความ อบรม เช่น ค่าอาหาร ความเข้าใจในการ ศึกษาสามารถน า เทศบาล
และบรรเทาสาธารณภัย เข้าใจเก่ียวกับภัยพิบัติ เคร่ืองด่ืม  ค่าจัดท าป้าย ป้องกันและบรรเทา ความรู้ไปช่วยเหลือ (งานป้องกันฯ)

ในรูปแบบต่างๆ และส่ือประชาสัมพันธ์ สาธารณภัย ตนเองและผู้อ่ืนได้
2. เกิดภาคีเครือข่าย และค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ี 2. เยาวชนมีความ
ร่วมกับสถานศึกษาใน เก่ียวข้องกับการอบรม เป็นจิตอาสาต่อไป
พ้ืนท่ี ในอนาคต
3. เพ่ือปลูกฝังการ
อุทิศตนความเป็นจิต
อาสาให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา

9 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึง จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 30,000    5,000       10,000    30,000    10,000    ไม่มีสถิติการเกิด ปัญหามลพิษหมอก ส านักปลัด
และหมอกควัน พิษภัยท่ีเกิดจากไฟป่า เพ่ือรณรงค์ไม่ให้มีการเผา ไฟป่าในพ้ืนท่ี ควันและไม่มีไฟป่าใน เทศบาล

และหมอกควัน และ ทุกชนิดในห้วงเวลาของการ พ้ืนท่ี ประชาชนเล็ง (งานป้องกันฯ)
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ งดเผา เห็นพิษภัยท่ีเกิดจาก
ประชาชนได้รับทราบ การเผาป่าและเกิด
ถึงประกาศงดเผาของ การท างานแบบ
จังหวัดเชียงราย บูรณาการระหว่าง

หน่วยงานในพ้ืนท่ี
ในการป้องกันปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10 โครงการตรวจสายไฟฟ้า เพ่ือจัดกิจกรรมตรวจ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000    20,000    20,000    20,000    -           ไม่มีอัคคีภัยด้าน บ้านพักอาศัย และ ส านักปลัด
บ้านเรือนเส่ียงการเกิดอัคคีภัย บ้านพักอาศัยท่ีมีอายุ กิจกรรมเช่น ค่าอาหาร บ้านพักอาศัยใน ผู้ประกอบการ เทศบาล

มากกว่า 20 ปีท่ีเส่ียง และค่าอาหารว่าง  ค่าจัด พ้ืนท่ี หอพักด าเนินการ (งานป้องกันฯ)
ต่อการเกิดอัคคีภัย ท าป้ายและส่ือประชา แก้ไขความเส่ียงต่อ

สัมพันธ์ การเกิดอัคคีภัย

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึง  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ -           -           30,000    30,000    30,000    สถิติการเกิดไฟ ผู้เข้ารับการฝึก ส านักปลัด
เร่ืองภัยจากไฟป่าและหมอก พิษภัยท่ีเกิดจากไฟป่า ฝึกอบรม เช่น  ค่าอาหาร ป่าในพ้ืนท่ีลด อบรมหน่วยงานมี เทศบาล
ควัน และหมอกควัน  โดย ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าจัดท าป้าย ลงกว่าในปีท่ี ความเข้าใจ ทราบ (งานป้องกันฯ)

การฝึกปฏิบัติ ส่ือประชาสัมพันธ์  และ ผ่านมา ถึงวิธีการเตรียมการ
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์อ่ืน ท่ีเก่ียว เผชิญเหตุได้อย่าง
ข้อง ถูกต้อง

12 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือให้ อปพร.ได้ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. - - 300,000  - 300,000  จ านวนคร้ัง สมาชิก อปพร. มี ส านักปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ทบทวนความรู้ และ จ านวน  100  คน ความรู้และมี เทศบาล
พลเรือน (อปพร.) เพ่ิมศักยภาพในการ ประสิทธิภาพมาก (งานป้องกันฯ)

ปฏิบัติหน้าท่ี ย่ิงข้ึน

รวม 12  โครงการ - -   385,000   265,000   680,000   400,000   660,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือการ จ้างเหมาแรงงานรายบุคคล 108,000  108,000  -           -           -           ร้อยละ 100 เพ่ิมประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

แรงงานรายบุคคลเพ่ือ ปฏิบัติงานสุสาน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติ ในการท างานของ และส่ิงแวดล้อม
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานสุสาน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ งานสุสานเทศบาลต าบล งานภายใน กองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ห้วยไคร้ สุสานเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ต าบลห้วยไคร้

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส าหรับ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 868,000  -           -           -           -           อาคารเอนก ประชาชนมีพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

เอนกประสงค์ภายในสุสาน บริการแก่ประชาชนใน ภายในสุสานเทศบาลต าบล ประสงค์ จ านวน ในการประกอบพิธี และส่ิงแวดล้อม
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ การประกอบพิธีกรรม ห้วยไคร้ ขนาดกว้าง 1 หลัง กรรมฌาปนกิจศพ

ฌาปนกิจศพเพ่ิมมากข้ึน 10.00 เมตร ยาว เพ่ิมมากข้ึน
18.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 180.00
ตารางเมตร ตามแบบของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงศาลาอเนก เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีส าหรับ  -ติดต้ังกันสาดผนังเมทัลชีท -           40,000    -           -           -            - กันสาดผนัง ประชาชนมีพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

ประสงค์ในสุสานเทศบาล บริการแก่ประชาชนใน โครงเคร่าเหล็ก พ้ืนท่ีไม่ เมทัลชีท พ้ืนท่ีไม่ ในการประกอบพิธี และส่ิงแวดล้อม

ต าบลห้วยไคร้ การประกอบพิธีกรรม น้อยกว่า 8 ตารางเมตร น้อยกว่า 8 ตาราง กรรมฌาปนกิจศพ
ฌาปนกิจศพเพ่ิมมากข้ึน  -ติดต้ังกันสาดผนังบานเกล็ด เมตร เพ่ิมมากข้ึน

เมทัลชีทโครงเคร่าเหล็ก  -กันสาดผนังบาน

ขนาด 2.50x5.60 เมตร เกล็ดเมทัลชีท ขนาด 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 14 2.50x5.60 เมตร

ตารางเมตร  -รางรินสังกะสี 

 -ติดต้ังรางรินสังกะสี ความยาว 16 เมตร

ความยาว 16 เมตร

4 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพ่ือชดเชยค่างาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชย              -          1,600              -                -                -   จ านวนคร้ัง การปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

ราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างตามสัญญา สัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นไปอย่างมี และส่ิงแวดล้อม

(ค่า K) ประสิทธิภาพ

รวม 4  โครงการ - -   976,000   149,600             -               -               -   - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ "รักจริง รอไหว ใส่ใจ เพ่ือให้แกนน านักเรียน อบรมแกนน านักเรียน 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละ 100 1. แกนน านักเรียน กองสาธารณสุข

ป้องกัน" มีความรู้ความเข้าใจ จ านวน 100 คน เพ่ือเป็น ของประชาชน
ใน

สามารถเผยแพร่ และส่ิงแวดล้อม
มีทักษะในการป้องกัน แกนน าเผยแพร่การ ชุมชนมีความรู้ ความรู้ในการ
ตนเองและมีพฤติกรรม ป้องกันโรคติดต่อทาง และเข้าใจลด ป้องกันตนเองให้
ท่ีปลอดภัยจากโรค เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ อัตราการเกิด ปลอดภัยจากโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ใน ติดต่อและโรคเอดส์
และโรคเอดส์ ชุมชน ในโรงเรียนและ

ชุมชนได้        
 2. ท าให้ลด
พฤติกรรมเส่ียงใน
การมีเพศสัมพันธ์
และท้องก่อนวัย
อันควร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ประชาชนมี อบรมให้ประชาชนและ 30,000    30,000    30,000    30,000    -           ร้อยละ 100 ผู้เข้าอบรมได้รับ กองสาธารณสุข

อาหารปลอดภัย ความรู้ในการเลือกซ้ือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ของผู้เข้าอบรม ความรู้ในงาน และส่ิงแวดล้อม
อาหารท่ีถูกหลัก เพ่ือให้ความรู้ในการเลือก ได้รับความรู้ใน สุขาภิบาลอาหาร
สุขาภิบาล ซ้ือ อาหารท่ีถูกหลัก งานสุขาภิบาล อย่างถูกต้อง

สุขาภิบาล อาหารอย่าง
ถูกต้อง

3 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริม ด าเนินการรณรงค์แก่ 30,000    30,000    30,000    30,000    -           ร้อยละ 80 สามารถป้องกัน กองสาธารณสุข

การป้องกันและควบคุมโรค สุขภาพการป้องกันและ ประชาชนเก่ียวกับโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคติดต่อ การติดต่อโรคใน และส่ิงแวดล้อม
ติดต่อท่ีเกิดจากฤดูกาล โรค ควบคุมโรคติดต่ออุบัติ เขตเทศบาล
อุบัติใหม่แก่ประชาชน ใหม่ในชุมชนท่ีเกิด

ตามฤดูกาล
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือควบคุมและป้องกัน ด าเนินการควบคุมและ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    1. อัตราป่วย ลดการแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของ ก าจัดยุงลาย แมลงวัน ด้วยโรคไข้เลือด ของโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม
โรคไข้เลือดออก และแมลงสาบตลอดจน ออกไม่เกิน 50 ไข้สมองอักเสบ 

พาหะน าโรค  โดยการ ต่อแสนประชากร และโรคติดต่ออ่ืนๆ
จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย ประเมินจาก

และทรายอะเบทในการ รายงานผู้ป่วย
พ่นหมอกควันและก าจัด โรคไข้เลือดออก
ลูกน้ ายุงลาย ร่วมกับอสม. ต าบลห้วยไคร้
ในแต่ละชุมชน 2. ไม่มีผู้ป่วย

ตายด้วยโรค
ไข้เลือดออก

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือควบคุมและป้องกัน  - จัดหาวัคซีนเพ่ือฉีด 50,000    38,580    40,000    40,000    40,000    ร้อยละ 100 สามารถควบคุม กองสาธารณสุข

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค ป้องกันโรคในสัตว์จรจัด สามารถควบคุม และป้องกันสัตว์ท่ี และส่ิงแวดล้อม
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ มิให้เกิดอาการของการ ในเขตเทศบาล    และป้องกันโรค เป็นพาหะน าโรค
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า เกิดโรคติดต่อสู่คน  - รณรงค์ป้องกันควบคุม พิษสุนัขบ้าใน และเทศบาลเป็น
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช โรคและประชาสัมพันธ์ พ้ืนท่ีเทศบาลได้ เขตปลอดโรคพิษ
กุมารี ให้ประชาชน สุนัขบ้า
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการผ่าตัด-ท าหมัน เพ่ือลด 1. เพ่ือลดจ านวนสัตว์ อุดหนุนให้ส านักงาน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 100 1. จังหวัดเชียงราย กองสาธารณสุข
จ านวนสุนัขและแมวท่ีเป็น พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการอุดหนุน จะเป็นจังหวัดท่ีมี และส่ิงแวดล้อม
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าใน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ส านักงานปศุสัตว์ศักยภาพด้านการ
สุนัขและแมวท่ีไม่มีเจ้าของใน โดยการผ่าตัด ท าหมัน จังหวัดเชียงราย ท่องเท่ียวสูงและ
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 2. เพ่ือสร้างความ โครงการผ่าตัด- เป็นเมืองน่าอยู่

ม่ันใจต่อนักท่องเท่ียว ท าหมันเพ่ือลด 2. ลดจ านวนสัตว์
ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวตาม จ านวนสุนัขและ พาหะน าโรคพิษ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี แมวท่ีเป็นพาหะ สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ส าคัญของจังหวัด ของโรคพิษสุนัข องค์กรปกครอง
เชียงราย มีความ บ้าในสุนัขและ ส่วนท้องถ่ินในภาพ
ปลอดภัยจากโรคพิษ แมวท่ีไม่มี รวมของจังหวัด
สุนัขบ้า เจ้าของ เชียงราย
3. ประชาชนชาว 3. ประชาชนชาว
เชียงรายปลอดภัยจาก เชียงรายปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 โครงการส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนให้คณะ สนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน 120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  ร้อยละ 100 คณะกรรมการ กองสาธารณสุข

ตามแนวทางโครงการตาม กรรมการหมู่บ้าน/ แห่งละ 20,000 บาท ในการสนับสนุน หมู่บ้าน/คณะ และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน เพ่ือจัดท าโครงการตาม โครงการส าหรับ กรรมการชุมชน 
แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเขต จัดท าโครงการตาม พระราชด าริด้านสาธารณสุข การด าเนินงาน จัดท าโครงการตาม
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ พระราชด าริด้าน อย่างน้อย 3 โครงการ ตามแนวทาง พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข อย่างน้อย (ตามหนังสือกรมส่งเสริม โครงการพระราช สาธารณสุข
3 โครงการ การปกครองท้องถ่ิน ด าริด้าน อย่างน้อย 3 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ สาธารณสุขแก่ 3 โครงการ
ว1745 ลงวันท่ี 31 คณะกรรมการ
สิงหาคม 2560 หมู่บ้านเขต

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล 1. เพ่ือส ารวจข้อมูล จ้างเหมาบริการส ารวจและ -           7,716       8,000       8,000       8,000       ร้อยละ 100 สุนัขและแมวใน กองสาธารณสุข

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน และข้ึนทะเบียนจ านวน ข้ึนทะเบียนจ านวนสุนัข ของสุนัขและ เขตเทศบาลต าบล และส่ิงแวดล้อม

สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค สุนัขและแมวในเขต และแมวในเขตพ้ืนท่ี แมวในเขต ห้วยไคร้ได้รับการ
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เทศบาลต าบล ส ารวจข้ึนทะเบียน
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 2. เพ่ือจ่ายเป็นค่า ทุกตัว โดยให้ส ารวจปีละ ห้วยไคร้ได้รับ ทุกตัว
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ตอบแทนให้แก่ผู้ 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 เดือน การส ารวจและ
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช ปฏิบัติงานในการ มีนาคม, คร้ังท่ี 2 เดือน ข้ึนทะเบียน
กุมารี ส ารวจข้อมูลและข้ึน สิงหาคม ตามจ านวนสุนัข

ทะเบียนจ านวนสุนัข และแมวตัวละ 3 บาท
และแมวในเขตเทศบาล ต่อคร้ัง ของการส ารวจและ
ต าบลห้วยไคร้ ข้ึนทะเบียน (ปีละ 6 บาท)

9 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือด าเนินการหรือ 1. ด าเนินการหรือสนับสนุน -           15,000    15,000    15,000    15,000    ร้อยละ 90 สามารถป้องกัน กองสาธารณสุข

ด้านการป้องกันและระงับโรค สนับสนุนการป้องกัน การป้องกัน ควบคุมและ สามารถป้องกัน ควบคุมและระงับ และส่ิงแวดล้อม

ติดต่อตามอ านาจหน้าท่ีของ ควบคุมและระงับการ ระงับการระบาดของโรค ควบคุมและ การระบาดของโรค
เทศบาล ระบาดของโรคติดต่อ ติดต่อในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล ระงับการระบาด ติดต่อในพ้ืนท่ี

ในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล ห้วยไคร้ ของโรคติดต่อ เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ในพ้ืนท่ีเทศบาล ห้วยไคร้

ต าบลห้วยไคร้
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2. จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์และ
วัสดุท่ีใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น
ถุงมือยางหรือหนัง, ผ้าปิด
ปากหรือจมูก รองเท้ายาง
หุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต)
หรือเส้ือกันฝน
3. จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรท่ีปฏิบัติ
งาน

10 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 1. เพ่ือจัดต้ังศูนย์ 1. ต้ังศูนย์ปฏิบัติการ -           23,000    20,000    20,000    20,000    จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติ สามารถเฝ้าระวัง กองสาธารณสุข
สุขภาพหน่ึงเดียวของชุมชน ปฏิบัติการสุขภาพหน่ึง สุขภาพหน่ึงเดียวของ การสุขภาพหน่ึง สุขภาพของประชาชน และส่ิงแวดล้อม
PODD (ผ่อดีดี) เดียวของเทศบาล เทศบาล เดียวของเทศบาล จากสาธารณภัยอย่าง

2. การฝึกอบรมอาสา 2. อบรมอาสาสมัครผ่อดีดี และมีอาสาสมัคร ต่อเน่ืองย่ังยืน ได้แก่ 

สมัครผ่อดีดี 3. พัฒนาระบบ PODD ทุกหมู่บ้าน ด้านสุขภาพคน, ด้าน

3. การพัฒนาระบบ สุขภาพสัตว์ด้าน

PODD อนามัยส่ิงแวดล้อม, 
รวม 10  โครงการ - -   305,000   339,296   338,000   338,000   278,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 50,000    20,000    50,000    50,000    50,000    มีการด าเนินการ ประชาชนผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ คุณภาพผู้สูงอายุในด้าน ชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ดังน้ี พัฒนาคุณภาพ ในเทศบาลต าบล เทศบาล

ความม่ันคงทางสังคม 1. การเตรียมความพร้อม ชีวิตผู้สูงอายุ ห้วยไคร้ ได้รับการ

ครอบครัว ผู้ดูแล และ เพ่ือวัยผู้สูงอายุ ตามท่ีก าหนด ดูแลอย่างมีคุณภาพ

การคุ้มครอง 2. ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ท าให้รู้สึกว่าชีวิต

3. การคุ้มครองทางสังคม มีคุณค่า

ส าหรับผู้สูงอายุ

4. การบริหารจัดการ
พัฒนางานผู้สูงอายุ

5. การพัฒนาและเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา 30,000    30,000    30,000    30,000    -           คนพิการในเขต คนพิการมีคุณภาพ ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตคนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการ ศักยภาพ และศึกษาดูงาน เทศบาลร้อยละ ชีวิตท่ีดีข้ึน เทศบาล

ให้สามารถด ารงชีวิต วันคนพิการสากล 60 ได้รับการ

อยู่อย่างมีศักด์ิศรีและ ส่งเสริมและ

มีโอกาสได้ใช้ความ พัฒนา

สามารถท่ีมีอยู่ได้

อย่างเต็มศักยภาพ

3 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ จัดกิจกรรมเพ่ือเช่ือมความ -           25,000    -           -           -           ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุและ ส านักปลัด
สมาชิกในครอบครัวอยู่ สัมพันธ์ในครอบครัว สมาชิกใน ครอบครัวมีความ เทศบาล
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัว รวม สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน (งานพัฒนาชุมชน)

100 คน มีความรัก ความ
ผูกพัน ดูแลซ่ึงกัน
และกัน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ให้ความช่วยเหลือ -           15,000    20,000    20,000    20,000    ประชาชนท่ีขอ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ท่ีได้รับความเดือดร้อน ประชาชนนอกจากกรณี รับความช่วย การบริการช่วย เทศบาล
คุณภาพชีวิต หรือไม่สามารถช่วย การช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่ เหลือได้รับการ เหลือในการด ารง (งานพัฒนาชุมชน)

เหลือตนเองในการ ประชาชนท่ีย่ืนลงทะเบียน ช่วยเหลือตาม ชีวิตตามเหมาะสม
ด ารงชีพ ด้านการ ขอรับความช่วยเหลือตาม ระเบียน มากย่ิงข้ึน
ส่งเสริมและพัฒนา มติคณะกรรมการช่วยเหลือ
คุณภาพชีวิตตาม ประชาชน
กฎหมายว่าด้วยการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการและการช่วยเหลือ
เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ไร้ท่ีพ่ึง

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ -           3,000       -           -           -           ความพึงพอใจ การจ่ายเบ้ียยังชีพ ส านักปลัด

จ่ายเบ้ียยังชีพ ในการจ่ายเบ้ียยังชีพ แบบส ารวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มีประสิทธิภาพ เทศบาล

ให้กับผู้สูงอายุและ แบบสรุปผลการประเมิน ร้อยละ 30 เพ่ิมข้ึน (งานพัฒนาชุมชน)

ผู้พิการในพ้ืนท่ีเทศบาล โครงการ

ต าบลห้วยไคร้
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน จัดการส่งเสริมความรู้และ -           30,000    -           -           -           มีผู้เข้าร่วม เกิดเครือข่ายในการ ส านักปลัด

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีจิตส านึกเอ้ืออาทรต่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ โครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาล

และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย จ านวน ผู้พิการ และผู้ด้อย (งานพัฒนาชุมชน)

โอกาส โอกาส 100 คน โอกาสระดับ

หมู่บ้าน

รวม 6  โครงการ - -     80,000   123,000   100,000   100,000     70,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 30,000    30,000    30,000    30,000    -          - มีผู้เข้าอบรม ผู้สูงอายุได้น าความรู้ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ มีการใช้เวลาว่างให้เกิด 1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 50คน ไปใช้และสามารถ เทศบาล

ประโยชน์ - ม่ีความรู้จากการ ประกอบอาชีพเสริม (งานพัฒนาชุมชน)

อบรมอาชีพ ได้

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ผู้พิการหรือ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 20,000    20,000    20,000    20,000    -          - มีผู้เข้าอบรม ผู้พิการได้น าความรู้ ส านักปลัด

ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการมีรายได้ 1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 30คน ไปใช้และสามารถ เทศบาล

มีการใช้เวลาว่างให้เกิด - ม่ีความรู้จากการ ประกอบอาชีพเสริม (งานพัฒนาชุมชน)

ประโยชน์ อบรมอาชีพ ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒
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3 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพ่ือป้องกันและแก้ไข จัดการฝึกอบรมเยาวชน 40,000    40,000    40,000    40,000    -          ร้อยละ 80 ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
รุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน ปัญหายาเสพติด และเยาวชนท่ีเป็น เทศบาล

กลุ่มเยาวชน และเยาวชนท่ี กลุ่มเส่ียงลดลง (งานป้องกันฯ)
เป็นกลุ่มเส่ียง
ลดลง

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้กลุ่ม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 50,000    50,000    50,000    50,000    -          - มีผู้เข้าอบรม เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส านักปลัด
ดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ สตรีได้เรียนรู้และน า แหล่งอาชีพหรือแหล่ง ไม่น้อยกว่า 50คน สามารถน าไปปรับใช้ เทศบาล
สร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีเทศบาล ความรู้ไปพัฒนาตนเอง กิจกรรมของกลุ่มสตรีท่ีมี - มีความรู้น ามา ในการใช้ชีวิตประจ าวัน (งานพัฒนาชุมชน)

ต าบลห้วยไคร้ อันจะน าไปสู่การสร้าง ผลงานเป็นรูปธรรม พัฒนาตนเองและ และกับการพัฒนากลุ่ม

อาชีพและสร้างความ สามารถน ามาปรับใช้กับ กลุ่มเพ่ิมข้ึน ให้ก้าวหน้าได้

เข้มแข็งของตนเอง พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และกลุ่ม

5 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้กลุ่มสตรีมีรายได้ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน -          50,000    -          -          -          ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
จากเส่ือกก มีการใช้เวลาว่างให้ 1 รุ่น จ านวน 30 คน น ามาปรับใช้ใน เทศบาล

เกิดประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ชีวิตประจ าวันได้ (งานพัฒนาชุมชน)

ร้อยละ 80
มีความรู้และ
ทักษะเพ่ิมข้ึน
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งบประมาณ

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร -          2,000      -          -          -          มีแหล่งเรียนรู้ เด็กนักเรียนและ ส านักปลัด

สวนสมุนไพร สมุนไพรให้กับเด็ก ในชุมชนและข้อมูลปราชญ์ พืชสมุนไพรใน ประชาชนท่ัวไป เทศบาล

นักเรียนและประชาชน ชาวบ้านด้านสมุนไพร เพ่ือ ชุมชน จ านวน ได้รับความรู้ด้าน (งานพัฒนาชุมชน)

ท่ัวไป ใช้ในการเผยแพร่ให้แก่ 1 แห่ง สมุนไพรมากข้ึน

โรงเรียนและชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลห้วยไคร้

7 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม ส่งเสริมให้ประชาชน จัดการส่งเสริมอาชีพด้าน 20,000    50,000    50,000    50,000    -          จัดกิจกรรม ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลต าบล การเกษตร เช่น การเล้ียงไก่ อย่างน้อย 1 คร้ัง ส่งเสริมอาชีพตาม เทศบาล

ห้วยไคร้มีอาชีพตาม พันธ์ุไข่, ปลา, กบ ฯลฯ แนวทางเศรษฐกิจ (งานพัฒนาชุมชน)

แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง

พอเพียง
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งบประมาณ

8 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือจัดส่งผู้เข้าอบรม เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง -          60,000    -          -          มีผู้เข้าอบรมตาม ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านักปลัด

เพ่ือประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ไปราชการของผู้เข้าอบรม จ านวนและ ความเข้าใจศาสตร์ เทศบาล

ในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาการค้าและ สมาชิกสภาเทศบาล หลักสูตรท่ี 1 จ านวน 60 คน หลักสูตรตาม พระราชา สามารถ (งานพัฒนาชุมชน)

การล าเลียงยาเสพติดบริเวณ พนักงาน ก านัน หลักสูตรท่ี 2 จ านวน 20 คน เป้าหมาย น าไปประยุกต์ใช้ใน

ชายแดนภาคเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ พ้ืนท่ี ในการป้องกัน

ปราชญ์ชาวบ้านเข้า บ้านห้วยส้าน ต าบลท่าตอน และแก้ไขปัญหา

อบรมให้มีความรู้ความ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยาเสพติด

เข้าใจศาสตร์พระราชา

สามารถน าไปประยุกต์

ใช้ในพ้ืนท่ี ในการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

จ านวน 2 หลักสูตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณ

9 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพ่ือส่งเสริมถ่ายทอด จัดกิจกรรมโครงการ -          390,000  300,000  300,000  300,000   - มีผู้เข้าอบรม เกิดกระบวนการ ส านักปลัด

ดูงานเพ่ือพัฒนาพัฒนาคุณภาพ ความรู้ตามหลักปรัชญา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เป็นไปตาม เรียนรู้ของคนใน เทศบาล

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น เป้าหมาย ชุมชน จากการ (งานพัฒนาชุมชน)

เศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ต่อการด ารงชีพและ  - ได้เรียนรู้ตาม ส่งเสริมและสนับ

ได้เกิดการบูรณาการใน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ฐานการเรียนรู้ สนุนของเทศบาล

การพัฒนาชุมชนดี ชีวิตของประชาชนด้วยการ ครบตามจ านวน ต าบลห้วยไคร้ โดย

พัฒนาตามหลักปรัชญาของ สามารถน าความรู้

เศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมในชีวิต

ประจ าวัน

10 โครงการชุมชนก้าวไกล เพ่ือลดความรุนแรงใน 30 ครอบครัว / 60คน -          -          30,000    -          -          ร้อยละ 80 ของ ครอบครัวมีความรัก ส านักปลัด
ครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง สถาบันครอบครัว ผู้เข้าอบรม ความห่วงใยดูแลกัน เทศบาล

มีความรู้เพ่ิมข้ึน มากข้ึน (งานพัฒนาชุมชน)
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งบประมาณ

11 โครงการวันต่อต้านยาเสพติด  - เพ่ือเผยแพร่ความรู้ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด -          10,000    30,000    30,000    30,000    เพ่ือให้มีการ เพ่ือให้ประชาชน ส านักปลัด
ถึงพิษภัยของยาเสพติด จ านวนปีละ 1  คร้ัง บูรณาการ มีความรู้ถึงพิษภัย เทศบาล
 - ศูนย์ ศป.ปส.ทต. ป้องกันปัญหา ของยาเสพติด (งานป้องกันฯ)
ห้วยไคร้ สนับสนุน ยาเสพติดในพ้ืนท่ี

เยาวชนในการจัด
กิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์

12 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000    20,000    20,000    20,000    -          ตัวแทนกลุ่มสตรี กลุ่มพัฒนาสตรีและ ส านักปลัด
สตรีในเขตเทศบาลต าบล สตรีหรือกลุ่มสตรีในเขต กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล ในเขตเทศบาล กลุ่มแม่บ้านในเขต เทศบาล
ห้วยไคร้ เทศบาลมีความรู้ในการ ต าบลห้วยไคร้เพ่ือจัด เข้าร่วมโครงการ เทศบาลต าบลห้วยไคร้

พัฒนาท้องถ่ิน มีความ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ไม่น้อยกว่า มีความรู้เพ่ิมข้ึน 20%

เข้มแข็ง อยู่ร่วมในสังคม สตรีในเทศบาลต าบล 100คน

ได้อย่างเสมอภาค ห้วยไคร้ให้มีศักยภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

13 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือหยุดย้ังและลด อุดหนุนงบประมาณให้ 50,000    50,000    50,000    50,000    -          ร้อยละ 80 สามารถป้องกัน ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติดจังหวัด ระดับการขยายตัวของ ศอ.ปส.จ.ชร.เพ่ือด าเนินการ สามารถป้องกัน และลดปัญหา เทศบาล
เชียงราย ปัญหายาเสพติดใน แก้ไขปัญหายาเสพติดใน และลดปัญหา ยาเสพติดในพ้ืนท่ี (งานป้องกันฯ)

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ตาม เก่ียวกับยาเสพติด จังหวัดเชียงราย
ให้ลดลง นโยบายของรัฐบาล ในพ้ืนท่ีจังหวัด โดยกระบวนการ

เชียงรายได้ มีส่วนร่วม 25 
ตาสับปะรด ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเข้มแข็ง

14 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาระบบการ อุดหนุนงบประมาณให้ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    การป้องกันและ สามารถเสริมสร้าง ส านักปลัด

แบบบูรณาการ ศูนย์ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ความเข้มแข็งให้กับ เทศบาล

ปฏิบัติการป้องกันและ ระดับอ าเภอของศูนย์ ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ยาเสพติดใน หมู่บ้าน/ชุมชน (งานป้องกันฯ)

ปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติการป้องกันและ แม่สาย พ้ืนท่ีอ าเภอ โดยกระบวนการ

อ าเภอแม่สาย จังหวัด ปราบปรามยาเสพติด แม่สายบรรลุ มีส่วนร่วม 25

เชียงราย อ าเภอแม่สาย ผลตามเป้าหมาย ตาสับปะรด ท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความเข้มแข็ง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

15 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิง อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000    10,000    20,000    20,000    20,000    นักเรียนทุกคน นักเรียนไม่เก่ียวข้อง ส านักปลัด

ปัญหาส่ิงเสพติด เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ปลอดภัยจาก กับส่ิงเสพติดทุก เทศบาล

และให้นักเรียน ในการอบรมให้ความรู้ ส่ิงเสพติดทุก ประเภท (งานป้องกันฯ)

ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด สร้างความตระหนักด้าน ประเภท

ทุกประเภท ยาเสพติดให้กับนักเรียน

2. เพ่ือให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาส่ิงเสพติดใน
สถานศึกษา

16 โครงการจัดกิจกรรมสร้าง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000    20,000    20,000    20,000    -          สตรี จ านวน 100 คน กลุ่มพัฒนาสตรีและ กองการศึกษา

พลังสตรีเพ่ือเทิดทูนแม่ สตรีหรือกลุ่มสตรีใน กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล ร่วมกิจกรรมและร่วม กลุ่มแม่บ้านในเขต

ของแผ่นดิน เขตเทศบาลมีส่วนร่วม ต าบลห้วยไคร้เพ่ือจัด ปกป้องสถาบัน เทศบาลต าบล

ปกป้องสถาบันและ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้สตรีมี ห้วยไคร้มีความ

เพ่ือสร้างพลังในการ ในการพัฒนาท้องถ่ิน บทบาททางสังคม เข้มแข็งในหมู่คณะ

พัฒนาท้องถ่ินมี มีความเข้มแข็งใน

บทบาททางสังคม หมู่คณะ

มากข้ึน
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

17 โครงการพัฒนาสตรีและ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ อุดหนุนงบประมาณให้ -          20,000    -          -          ตัวแทนแม่และ กลุ่มสตรี มีความ ส านักปลัด
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบครัวในชุมชนและ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล เด็ก จ านวน ตระหนักและเห็น เทศบาล
ของครอบครัว สังคม ต าบลห้วยไคร้ 120 คน ความส าคัญของ

ปัญหาความรุนแรง
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
และร่วมกันเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหา

18 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ อุดหนุนงบประมาณให้ -          20,000    30,000    30,000    30,000    ประชาชนท้ัง ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างอาชีพแก่ ส านักงานอ าเภอแม่สาย 8 ต าบลในเขต ทางด้านการเกษตร เทศบาล
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประชาชนในพ้ืนท่ีด้าน ในการจัดอบรมสัมมนา พ้ืนท่ีอ าเภอ ด้านปศุสัตว์และ

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงศึกษา แม่สาย ด้านประมงท่ี
ท่ีให้ความรู้ทางด้าน ดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ หลากหลายอย่าง
การเกษตรชีวภาพท่ี พอเพียง ประกวดหมู่บ้าน ย่ังยืน
หลากหลายรวมท้ังการ พอเพียงท่ีเข้าร่วมโครงการ
ปศุสัตว์และการท า
ประมงอย่างย่ังยืนแก่
เกษตรกรในหมู่บ้าน/
ชุมชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
แม่สายตามความ
เหมาะสม

รวม 18  โครงการ - -   300,000   872,000   720,000   690,000   410,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 181,910  100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชนและ ประชาชนและ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประชาชนและเยาวชน สัมพันธ์เพ่ือความปรองดอง เยาวชนเข้าร่วม เยาวชนในเขต
ได้เล่นกีฬาและออก สมานฉันท์ในเขตเทศบาล กิจกรรม ร้อยละ เทศบาลมีความ
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 60 สามัคคีและมี

สุขภาพแข็งแรง

2 สนับสนุนวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ชุมชนมีอุปกรณ์ เยาวชนและ กองการศึกษา
ให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน และประชาชนเล่นกีฬา อุปกรณ์ กีฬาส าหรับชุมชน กีฬาครบทุก ประชาชนต่ืนตัวใน
และศูนย์กีฬาเทศบาลต าบล และออกก าลังกายเป็น ในเขตเทศบาล 6 ชุมชน ชุมชน การเล่นกีฬาและ
ห้วยไคร้ ประจ า และศูนย์กีฬาเทศบาล ใช้เวลาว่างให้เกิด

ต าบลห้วยไคร้ ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการฝึกอบรมภาษาต่าง เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง จัดกิจกรรมสอนเพ่ิมพูน 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ประชาชนและ ประชาชนและ กองการศึกษา
ประเทศ พัฒนาการด้านภาษา ทักษะด้านภาษาอาเซียน เยาวชนเข้าร่วม เยาวชนท่ีเข้าร่วม

และรองรับการเปิด ให้แก่ประชาชนและเยาวชน กิจกรรมไม่ต่ า กิจกรรมมีพัฒนาการ

ประชาคมอาเซียนให้  - ภาษาอังกฤษ กว่า 100 คน ด้านภาษาอาเซียน
แก่ประชาชนท่ัวไปและ  - ภาษาจีน มากข้ึน
เยาวชน  - ภาษาพม่า

4 โครงการส่งเสริมกีฬา เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้ อุดหนุนงบประมาณให้ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    นักเรียนได้ออก นักเรียนทุกคน กองการศึกษา
รักการออกก าลังกาย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เพ่ือ ก าลังกาย ได้เล่น ได้ฝึกทักษะในการ
และการเล่นกีฬา จัดโครงการส่งเสริมกีฬา กีฬา มีการแข่งขัน เคล่ือนไหว การ

กีฬาภายใน ออกก าลังกาย
โรงเรียน

รวม 4  โครงการ - -   291,910   210,000   210,000   210,000   210,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการพาณิชย์  (งานโรงฆ่าสัตว์)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ เพ่ือให้การบริหารจัด ปรับปรุงซ่อมแซมท่อ 40,000    -          -          -          -          ท่อระบายน ้า ท้าให้การระบายน ้า กองสาธารณสุข

ระบายน ้าโรงฆ่าสัตว์ การในโรงฆ่าสัตว์เป็น ระบายน ้า ความยาว เป็นไปอย่างมี และส่ิงแวดล้อม
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 12 เมตร ประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 1. จ้างหน่วยงานตรวจสอบ 40,000    35,000    35,000    35,000    35,000    ร้อยละ 100 สามารถจัดการ กองสาธารณสุข

บริหารจัดการน ้าทิ งจาก น ้าทิ งจากโรงฆ่าสัตว์ คุณภาพน ้าทิ งจากโรงฆ่า สามารถจัดการ น ้าทิ งจากโรงฆ่า และส่ิงแวดล้อม
โรงฆ่าสัตว์ สัตว์ ได้แก่ น ้าทิ งจากโรง สัตว์ได้อย่างมี

ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ฆ่าสัตว์ได้อย่าง ประสิทธิภาพ
 - ส้านักงานทรัพยากร มีประสิทธิภาพ มากขึ น
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภาค 1- 16                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

  - ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์                    
 - สถาบันการศึกษาท่ีมี
ห้องปฎิบัติการตรวจ
คุณภาพน ้า
ส่วนกลาง ได้แก่
 1. กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์                    
 2. กรมอนามัย             
 3. กรมวิทยาศาสตร์
บริการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกชน (ในก้ากับของรัฐ)
 - บริษัทปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จ้ากัด
หน่วยงานในก้ากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กิจกรรมรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือกรองสารพิษ
จากน ้าทิ งรอบบ่อบ้าบัด
น ้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้การบริหาร ซ่อมแซมบ่อบ้าบัดน ้าเสีย -           160,000  -           -           -           บ่อบ้าบัดน ้าเสีย ท้าให้การระบายน ้า กองสาธารณสุข

บ่อบ้าบัดน ้าเสียโรงฆ่าสัตว์ จัดการในโรงฆ่าสัตว์ สูบน ้าเสียออกจากบ่อบ้าบัด ความยาว เป็นไปอย่างมี และส่ิงแวดล้อม

เทศบาล บ่อ 2 ความยาว เป็นไปอย่างมี 90.00 เมตร ประสิทธิภาพ

รอบบ่อ 90 เมตร ประสิทธิภาพตาม

มาตรฐาน

4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้การบริหาร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า -           70,000    -           -           -           ระบบไฟฟ้า 1. ระบบไฟฟ้า กองสาธารณสุข

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต้าบล จัดการในโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต้าบล โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ห้วยไคร้ เป็นไปอย่างมี ห้วยไคร้ เทศบาลต้าบล ต้าบลห้วยไคร้

ประสิทธิภาพตาม ห้วยไคร้ใช้งาน ใช้งานเป็นไปอย่าง

มาตรฐาน เป็นไปอย่างมี มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือให้การ

บริหารจัดการใน

โรงฆ่าสัตว์เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐาน

รวม 4  โครงการ - -     80,000   265,000     35,000     35,000     35,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.7  แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 250,000  130,000  250,000  250,000  250,000  เทศบาลต าบล ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

สุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ พัฒนางานสาธารณสุข สมทบกองทุนหลักประกัน ห้วยไคร้สมทบ ท่ีดีข้ึน และส่ิงแวดล้อม

ในเขตเทศบาล เพ่ือให้ สุขภาพเทศบาล กองทุนหลัก
บริการประชาชนในการ ประกันสุขภาพ 
สร้างเสริมสุขภาพและ ไม่น้อยกว่า
ฟ้ืนฟูผู้ป่วยในชุมชน ร้อยละ 50

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือแบ่งเบาภาระของ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี 6,300,000 6,192,000 7,326,000 7,500,000 7,620,000 ผู้สูงอายุภายใน ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักปลัด
ผู้น าครอบครัวและ ข้ึนไปและข้ึนบัญชีไว้ เขตเทศบาล ชีวิตและความเป็น เทศบาล
ช่วยเหลือสังคม ต าบลห้วยไคร้ อยู่ท่ีดีข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.7  แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือแบ่งเบาภาระของ ผู้พิการในเขตเทศบาล 1,344,000 1,248,000 1,296,000 1,315,200 1,344,000 ผู้พิการภายใน ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักปลัด

ผู้น าครอบครัวและ ต าบลห้วยไคร้ เขตเทศบาล ชีวิตและความเป็น เทศบาล

ช่วยเหลือสังคม ต าบลห้วยไคร้ อยู่ท่ีดีข้ึน

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือแบ่งเบาภาระของ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล 180,000  198,000  198,000  198,000  198,000  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มีความ ส านักปลัด

ผู้น าครอบครัวและ ต าบลห้วยไคร้ ภายในเขต เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เทศบาล

ช่วยเหลือสังคม เทศบาลต าบล

ห้วยไคร้

5 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ        เพ่ือให้การช่วยเหลือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 200,000  872,000  872,000  872,000  872,000  ผู้ประสบภัยได้ สามารถให้การ ส านัก

สาธารณภัย ผู้ประสบภัยท่ีเกิดจาก จัดหาวัสดุ ส่ิงของ อุปกรณ์ รับการช่วยเหลือ ช่วยเหลือผู้ประสบ ปลัดเทศบาล

อุทกภัย น้ าป่าไหล ในการยังชีพและบรรเทา ตามหลักเกณฑ์ เหตุสาธารณภัยได้

หลาก ภัยแล้งภัยหนาว ปัญหาความเดือดร้อนของ ท่ีกรรมการมีมติ ทันท่วงที

อัคคีภัยแผ่นดินไหว ผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล ให้การช่วยเหลือ

ในเขตเทศบาล อย่างทันท่วงที
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.7  แผนงานงบกลาง  (งานงบกลาง)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการสนับสนุนการเสริม เพ่ือเป็นการบรรเทา ผู้พิการ จ านวน 19 ราย -           134,400  -           -           -           ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ีย ผู้พิการได้รับการ ส านักปลัด

สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ความเดือดร้อนของผู้มี ความพิการ ช่วยเหลือ เทศบาล

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สิทธิได้รับเบ้ียความ จ านวน 19 ราย (งานพัฒนาชุมชน)

ประจ าปีงบประมาณ พิการ ได้รับเงินครบ

พ.ศ.2559 เพ่ิมเติม ตามจ านวน

ทุกราย

รวม 6  โครงการ - -   8,274,000   8,774,400   9,942,000   10,135,200   10,284,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า 165



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จ้างเหมาบริการดูแลความ เพ่ือให้เกิดความ จ้างเหมาดูแลความสะอาด 540,000   480,000   -           -           -           สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

สะอาดตกแต่งต้นไม้ สวยงามเป็นระเบียบ ตกแต่งต้นไม้บริเวณสวน และบริเวณเกาะ ดึงดูดนักท่องเท่ียว

เรียบร้อย สาธารณะอ่างเก็บน ้าขุนน ้า กลางสวยงาม

ห้วยไคร้ ภูมิทัศน์บริเวณ และเป็นระเบียบ

เกาะกลางและสองข้างทาง เรียบร้อยมากขึ น

ถนนพหลโยธินในเขต

เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 วัสดุการเกษตร เพ่ือให้เกิดความ จัดซื อต้นไม้ ดอกไม้ และ -             15,000     -           -           -           สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง
สวยงามเป็นระเบียบ วัสดุการเกษตร เพ่ือใช้ และบริเวณ ดึงดูดนักท่องเท่ียว
เรียบร้อย ตกแต่งต้นไม้บริเวณสวน เกาะกลางสวย

สาธารณะอ่างเก็บน ้าขุนน ้า งามและเป็น
ห้วยไคร้ ภูมิทัศน์บริเวณ ระเบียบเรียบร้อย

เกาะกลางและสองข้างทาง มากขึ น
ถนนพหลโยธินในเขต
เทศบาล

3 โครงการปรับปรุงเกาะกลาง 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  - เกาะกลางถนนพหลโยธิน -             350,000   -             -             -           เกาะกลางสวย ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน พระบาทสมเด็จพระ ช่วงท่ี 1 (22 ล็อค) งามและเป็น ดึงดูดนักท่องเท่ียว
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี ปรเมนทรรามาธิบดี  - เกาะกลางถนนพหลโยธิน ระเบียบเรียบร้อย

บรมราชาภิเษก ศรีสุนทรมหาวชิรา ช่วงท่ี 2 (44 ล็อค) มากขึ น
ลงกรณ พระวชิรเกล้า  - เกาะกลางถนนพหลโยธิน
เจ้าอยู่หัว เน่ืองใน ช่วงท่ี 3 (128 ล็อค)
โอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก
2.เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้
เกิดความสวยงาม
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  - งานซุ้มป้ายเฉลิม -             440,000   -             -             -           อ่างเก็บน ้าขุนน ้า ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองช่าง

สวนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน พระบาทสมเด็จพระ พระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 ห้วยไคร้สวยงาม ดึงดูดนักท่องเท่ียว

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี ปรเมนทรรามาธิบดี  - งานซ่อมแซมทางเดิน และเป็นระเบียบ

บรมราชาภิเษก (ขุนน ้าห้วยไคร้) ศรีสุนทรมหาวชิรา บล็อคตัวหนอน เรียบร้อยมากขึ น

ลงกรณ พระวชิรเกล้า  - งานติดตั งชุดเคร่ืองเล่น

เจ้าอยู่หัว เน่ืองใน เด็ก จ้านวน 5 ชุด

โอกาสมหามงคล  - งานปลูกต้นไม้ ปรับปรุง

พระราชพิธีบรมราชา ภูมิทัศน์และอ่ืน ๆ

ภิเษก  - งานซ่อมแซมฐานออก

2.เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ให้ ก้าลังกายและอ่ืน ๆ จ้านวน

เกิดความสวยงาม 12 จุด

5 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพ่ือชดเชยค่างาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชย              -        17,600              -                -                -   จ้านวนครั ง การปฏิบัติงาน กองช่าง

ราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างตามสัญญา สัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นไปอย่างมี

(ค่า K) ประสิทธิภาพ

รวม 5  โครงการ - -    540,000    1,302,600              -                -                    -   - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงาน จ้างเหมาแรงงานรายบุคคล 108,000  54,000    -           -           -           ร้อยละ 100 เพ่ิมประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

แรงงานรายบุคคลเพ่ือ ภายในโครงการจัดการ เพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ ในการท างานของ และส่ิงแวดล้อม
ช่วยเหลือปฏิบัติงานโครงการ ขยะของเทศบาล โครงการจัดการขยะมูลฝอย งานภายใน กองสาธารณสุข

จัดการขยะมูลฝอยเทศบาล ของเทศบาล โครงการจัดการ และส่ิงแวดล้อม

ขยะ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงานประจ า จ้างเหมาแรงงานรายบุคคล 329,000  219,100  -           -           -           ร้อยละ 100 เพ่ิมประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

แรงงานรายบุคคลเพ่ือปฏิบัติ รถเก็บขยะมูลฝอย เพ่ือปฏิบัติงานประจ ารถ สามารถปฏิบัติ ในการท างานการ และส่ิงแวดล้อม
งานประจ ารถเก็บขยะมูลฝอย เก็บขยะมูลฝอย งานประจ ารถ จัดการขยะมูลฝอย

เก็บขยะมูลฝอย ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการแรงงาน 73,000    46,800    -           -           -           ร้อยละ 100 เสริมสร้างความ กองสาธารณสุข
แรงงานรายบุคคลเพ่ือรักษา ในโครงการจัดการขยะ รายบุคคล เพ่ือรักษาความ สามารถดูแล สะอาดเรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม
ความปลอดภัยโครงการจัดการ ของเทศบาล ปลอดภัยในโครงการจัด ความสะอาด ในโครงการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล การขยะของเทศบาล เรียบร้อยและ ขยะของเทศบาล

(กลางคืน) ความปลอดภัย
ในโครงการจัด
การขยะ

4 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการแรงงาน 84,000    49,200    -           -           -           ร้อยละ 100 เสริมสร้างความ กองสาธารณสุข
แรงงานรายบุคคลเพ่ือรักษา ในโครงการจัดการขยะ รายบุคคล เพ่ือรักษาความ สามารถดูแล สะอาดเรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม
ความปลอดภัย โครงการจัด ของเทศบาล ปลอดภัยในโครงการจัด ความสะอาด ในโครงการจัดการ
การขยะของเทศบาล การขยะของเทศบาล เรียบร้อยและ ขยะของเทศบาล

(กลางวัน) ความปลอดภัย
ในโครงการจัด
การขยะ

5 โครงการรณรงค์ลดขยะจาก เพ่ือลดปริมาณขยะจาก  - รณรงค์ให้ความรู้และ 80,000    80,000    80,000    80,000    -           ร้อยละ 70 ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
ต้นทาง คัดแยกก่อนท้ิง ต้นทางคัดแยกขยะ ประชาสัมพันธ์แก่ ของครัวเรือนท่ี เทศบาลตระหนัก และส่ิงแวดล้อม

ก่อนท้ิง ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการมี และคัดแยกขยะ
เพ่ือลดปริมาณขยะจาก การคัดแยกขยะ จากต้นทางก่อนท้ิง
ต้นทางคัดแยกขยะก่อนท้ิง จากต้นทางก่อน
 - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ท้ิงขยะ
การในการคัดแยกขยะใน
ชุมชนทุกชุมชน
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 1. เพ่ือให้ประชาชนมี 1. รณรงค์ให้ความรู้และ 400,000  400,000  -           -           -           1. ผู้เข้าร่วม หมู่บ้านต้นแบบท่ี กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะท่ีต้นทาง ความรู้และตระหนักใน ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน อบรมมีความรู้ กระบวนการ และส่ิงแวดล้อม
การคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ในชุมขนบ้านห้วยไคร้เหนือ และผ่านเกณฑ์ คัดแยกขยะท่ีต้น

2. เพ่ือลดปริมาณขยะ หมู่ท่ี 11 เพ่ือลดปริมาณ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ทางก่อนท้ิงและมี

ในชุมชนบ้านห้วยไคร้ ขยะจากต้นทางคัดแยกขยะ 60 กิจกรรมจัดการ

เหนือ หมู่ท่ี 11 ก่อนท้ิง 2. ปริมาณขยะ ขยะ4 ประเภท

2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ท่ีต้องน าไปก าจัด

การให้แก่แกนน าชุมชนและ หลังจากด าเนิน

ประชาชนบ้านห้วยไคร้ โครงการลดลง

เหนือ หมู่ท่ี 11 จ านวน ไม่น้อยกว่า

90 คน ร้อยละ 35 ของ

ปริมาณขยะท่ี
เกิดข้ึนในหมู่บ้าน

ชุมชนต้นแบบ

ก่อนเร่ิมด าเนิน

โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือช่ังน้ าหนักขยะใน จ้างเหมาบริการช่ังน้ าหนัก 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ร้อยละ 100 สามารถจัดการ กองสาธารณสุข

การบริหารจัดการขยะ เขตเทศบาลต าบล ขยะในเขตเทศบาลต าบล ของขยะในเขต ขยะได้อย่างมี และส่ิงแวดล้อม
ห้วยไคร้ ในกิจกรรม ห้วยไคร้ เทศบาลต าบล ประสิทธิภาพ
คัดแยกขยะก่อนท้ิงลง ห้วยไคร้ ได้รับ มากข้ึน
บ่อฝังกลบ การช่ังน้ าหนัก

ก่อนฝังกลบใน
บ่อขยะ

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ 1. จ้างหน่วยงานตรวจสอบ 40,000    25,000    25,000    25,000    25,000    ร้อยละ 100 สามารถจัดการน้ า กองสาธารณสุข

การบริหารจัดการน้ าท้ิงจาก น้ าท้ิงจากบ่อขยะ คุณภาพน้ าท้ิงจากโรงฆ่า สามารถจัดการ ท้ิงจากบ่อได้อย่าง และส่ิงแวดล้อม
บ่อขยะ สัตว์ ได้แก่ น้ าท้ิงจากบ่อ มีประสิทฺธิภาพ

ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ขยะได้อย่างมี มากข้ึน
 - ส านักงานทรัพยากร ประสิทธิภาพ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภาค 1- 16                 
  - ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์                    
 - สถาบันการศึกษาท่ีมี
ห้องปฎิบัติการตรวจ

คุณภาพน้ า
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส่วนกลาง ได้แก่
 1. กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์                    
 2. กรมอนามัย             
 3. กรมวิทยาศาสตร์
บริการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกชน (ในก ากับของรัฐ)
 - บริษัทปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จ ากัด
หน่วยงานในก ากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กิจกรรมรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกเพ่ือกรองสารพิษ
รอบคันดินของบ่อบ าบัด
น้ าเสีย
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 โครงการขุดร่อนขยะในบ่อ เพ่ือน าขยะท่ีฝังกลบ บ่อฝังกลบมีพ้ืนท่ีรองรับ 900,000  900,000  900,000  900,000  900,000  มีพ้ืนท่ีในการ - หลังจากขุดร่อน กองสาธารณสุข

ฝังกลบ ข้ึนมาร่อนและพ้ืนท่ีใน ขยะมูลฝอยจากทุกชุมชน ฝังกลบในบ่อ ขยะแล้วโครงการ และส่ิงแวดล้อม
บ่อฝังกลบสามารถรับ ฝังกลบเดิม จัดการขยะได้พ้ืนท่ี
ขยะมูลฝอยจากชุมชน  ไม่น้อยกว่า ในการฝังกลบขยะ
ได้อีก 3,000 ลบ.ม.  - ได้เศษดินกลับ

(3,000ลบม.*300 ม.) คืนเพ่ือน ามา
ฝังกลบขยะต่อไป

10 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นสถานท่ีส าหรับ ก่อสร้างอาคารส าหรับ 700,000  -           -           -           เป็นท่ีช่ังน้ าหนัก รถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุข

ส าหรับเคร่ืองช่ังน้ าหนักขยะ ช่ังน้ าหนักขยะท่ีเข้ามา เคร่ืองช่ังน้ าหนัก จ านวน ขยะท่ีน ามาท้ิง ทุกคันได้มีการช่ัง และส่ิงแวดล้อม
ท้ิงยังโครงการจัดการ 1 หลัง ยังโครงการ น้ าหนักเพ่ือหา
ขยะมูลฝอย จัดการขยะ ปริมาณขยะใช้

มูลฝอยได้ เป็นข้อมูลในการ
100% บริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของ
โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย
เทศบาล
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างประตูเข้า เพ่ือเป็นช่องทางท่ี ก่อสร้างประตูด่านเหล็กดัด -           -           65,000    -           ร้อยละ 100 ป้องกันการเข้า กองสาธารณสุข

ออกในโครงการจัดการขยะ ส าหรับเข้าออกของ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ของบุคคล ออกท่ีไม่ได้รับ และส่ิงแวดล้อม
มูลฝอยเทศบาลต าบลห้วยไคร้ บุคคลภายนอก และ สูง 1.80 เมตร ภายนอกเข้า อนุญาตจาก

เป็นการตรวจสอบของ ออกยังช่องทาง เจ้าหน้าท่ีท่ี

คนงานรักษาความ ท่ีท าไว้ และผ่าน รับผิดชอบใน

ปลอดภัยของโครงการ การตรวจตรา โครงการจัดการ

จัดการขยะมูลฝอย รักษาความ ขยะมูลฝอย

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ปลอดภัยใน

โครงการบริหาร

จัดการขยะ

มูลฝอยเทศบาล

ต าบลห้วยไคร้
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารหมัก ก่อสร้างอาคารหมักขยะ -           500,000  -           -           -           ร้อยละ 80 สามารถรองรับ กองสาธารณสุข

หมักขยะพร้อมบ่อหมักขยะ พร้อมบ่อหมักขยะ พร้อมบ่อหมักขยะอินทรีย์ ของขยะอินทรีย์ ขยะอินทรีย์และ และส่ิงแวดล้อม
อินทรีย์ อินทรีย์ได้ จ านวน 1 หลัง สามารถน ามา น ามาหมักท า

หมักเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมัก

หมักได้ ยัง

อาคารท่ีรองรับ

ขยะอินทรีย์

13 โครงการก่อสร้างอาคาร/ เป็นสถานท่ีเพ่ือคัดแยก ก่อสร้างอาคาร/โรงคัดแยก -           -           -           1,000,000 -           ร้อยละ 80 สามารถคัดแยก กองสาธารณสุข

โรงคัดแยกขยะ พร้อมกับ ขยะจากชุมชน ก่อนท่ี ขยะ พร้อมกับสะพาน ของขยะท่ีน ามา ขยะท่ีจะน ามาท้ิง และส่ิงแวดล้อม
สะพานคัดแยกขยะ จะน าขยะท่ีเหลือจาก คัดแยกขยะ จ านวน 1 หลัง ท้ิงยังโครงการ ในโครงการจัดการ

การคัดแยกไปฝังกลบ จัดการขยะ ขยะได้ไม่น้อยกว่า 
สามารถคัดแยก 10 ตัน/วัน
ยังอาคารคัดแยก
ขยะก่อนน าลงสู่
บ่อฝังกลบขยะ
ของโครงการ
จัดการขยะ
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

14 โครงการลดขยะ ลดภาระ 1. เพ่ือท าให้ปริมาณ อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000    10,000    20,000    20,000    20,000    1.ร้อยละ 100 1.ปริมาณขยะมูลฝอย กองสาธารณสุข

ของชุมชนห้วยไคร้ ขยะมูลฝอยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพ่ือ ของครูและแกนน าในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และส่ิงแวดล้อม

และเขตเทศบาลต าบล จัดอบรมครูและแกนน า นักเรียน มีความรู้ ลดจ านวนลง

ห้วยไคร้ลดจ านวนลง นักเรียน จ านวน 300 คน ในการคัดแยกขยะ 2.นักเรียนในโรงเรียน

2. เพ่ือปลูกจิตส านึก  โครงการลดขยะ ลดภาระ ก่อนท้ิง บ้านห้วยไคร้มีจิตส านึก

และให้ความรู้ในการ ของชุมชนห้วยไคร้ 2.สามารถลด และมีความรู้เก่ียวกับ

คัดแยกขยะก่อนท้ิง ใน ปริมาณขยะใน การจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนลงร้อยละ 3.นักเรียนมีกระบวน

10 เม่ือเทียบกับ การคิด วิเคราะห์และ

ปี พ.ศ.2559 หาแนวทางแก้ปัญหา

ขยะในชุมชน

15 โครงการสับเปล่ียนหม้อแปลง เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม อุดหนุนงบประมาณให้ -           120,420  -           -           -           ร้อยละ 100 เพ่ิมประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

ไฟฟ้าในโครงการจัดการขยะ เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติ ในการท างานของ และส่ิงแวดล้อม

เทศบาล ขนาด 100 เควีเอ สาขาอ าเภอแม่ฟ้าหลวง งานภายใน กองสาธารณสุข
ระบบ 22 เควี เพ่ือท าการซ่อมแซมเปล่ียน โครงการจัดการ และส่ิงแวดล้อม
ในโครงการจัดการขยะ หม้อแปลงไฟฟ้าในโครงการ ขยะ
เทศบาล จัดการขยะเทศบาล

รวม 15  โครงการ - -   2,794,000   2,464,520   1,150,000   2,085,000     1,005,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.2  แผนงานการเกษตร  (งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม   เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา จัดซ้ือต้นไม้ ดอกไม้ และ 20,000     5,000       10,000     10,000     10,000    บริเวณพ้ืนท่ีใน ประชาชนมีส่วน กองช่าง

พระเกียรติ ภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิม วัสดุการเกษตร เขตเทศบาล ร่วมในการแก้ไข
พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต ต าบลห้วยไคร้ ปัญหาภาวะโลก
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียว

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ม่อนตุ๊ปู่ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ม่อนตุ๊ปู่ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ม่อนตุ๊ปู่ได้รับ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
เป็นสถานท่ีพักผ่อน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน การพัฒนาให้ พักผ่อน ออกก าลัง
ออกก าลังกายและท า ออกก าลังกาย และท า เป็นสถานท่ี กายและท ากิจกรรม

กิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนและ ร่วมกัน
ออกก าลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.2  แผนงานการเกษตร  (งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการขุดลอกเปิดทางน้ า เพ่ือประโยชน์ในด้าน ขุดลอก แผ้วถาง ก าจัด -           -           -           250,000   -          ขุดลอกล าเหมือง ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

เพ่ือการเกษตรล าเหมือง การเกษตร และเพ่ือให้ วัชพืชหน้าฝายห้วยแม่ไร่ 1 แห่ง ในการเกษตร

ห้วยแม่ไร่ การระบายน้ ามี ขนาดกว้างประมาณ เพ่ิมมากข้ึน

(ตามแผนชุมชนศาลาเชิงดอย) ประสิทธิภาพ 30.00 เมตร ยาวประมาณ

100.00 เมตร ลึกเฉล่ีย

1.50 เมตร คิดเป็นปริมาตร

ดินขุด 4,500 ลบ.ม.

รวม 3  โครงการ - -    1,020,000    1,005,000    1,010,000    1,260,000   1,010,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือท าความสะอาดดูแล จ้างเหมาบริการแรงงาน 300,000  192,000  -           -           -           ส านักงาน อาคารส านักงาน ส านักปลัด

แรงงานรายบุคคลเพ่ือดูแล รักษาอาคารสถานท่ี บุคคลเพ่ือดูแลท าความ สะอาดเรียบร้อย เกิดความสะอาด เทศบาล

ท าความสะอาดอาคาร ภายในและนอกบริเวณ สะอาดภายในอาคารและ ผู้มาติดต่อพึง เรียบร้อยท้ังภายใน

ส านักงานเทศบาล อาคารส านักงานเทศบาล รอบอาคารส านักงาน พอใจจากแบบ และภายนอก

เทศบาลและอาคารป้องกัน สอบถาม

และบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  180



6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา - เพ่ือจ้างเหมาบริการ 350,000  192,000  -           -           -            -บริเวณโดยรอบ -บริเวณโดยรอบ ส านักปลัด
แรงงานรายบุคคลเพ่ือ ติดต่อราชการได้รับความ แรงงานบุคคลภายนอก ส านักงานสะอาด อาคารส านักงาน เทศบาล
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ สะดวกรวดเร็ว ในการ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เรียบร้อย   เกิดความสะอาด
ส านักปลัดเทศบาล ขอใช้บริการส านักปลัด ของส านักปลัดดังน้ี -การออกเอกสาร เรียบร้อย         

เทศบาล 1. การบันทึกข้อมูลและ สิทธ์ิต่างๆ รวดเร็ว -ประชาชนมีความ
ด้านอ่ืนเช่น ระบบบันทึก มากย่ิงข้ึน ประทับใจในการ
ข้อมูลขององค์กรปกครอง  - ผู้มาติดต่อ ให้บริการ
ส่วนท้องถ่ินระบบข้อมูล ราชการพึงพอใจ 

กลางขององค์กรปกครอง การใช้บริการ

ส่วนท้องถ่ิน, ระบบจัดเก็บ ห้องประชุมมี

และบริการข้อมูลทะเบียน ความสะดวก

พาณิชย์          สะอาดเรียบร้อย

2. ดูแลควบคุมดูแลการใช้
งานและติดต้ังระบบเสียง  
ระบบแสง  ระบบภาพ  
ระบบประกาศภายในห้อง
ประชุมและอาคารส านักงาน  

และระบบเสียงตามสาย
ของเทศบาล   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  181



6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3. ภารโรงดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยภายนอก
อาคารส านักงาน บริเวณ
โดยรอบส านักงานเทศบาล 
ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด
เสียหายเล็กน้อย

3 โครงการอบรมให้ความรู้การ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความ จัดอบรมและให้ความรู้กับ 12,000    -           -           -           -           ผู้ประกอบ ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัด
จดทะเบียนพาณิชย์ รู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ ผู้ประกอบกิจการในเขต กิจการในพ้ืนท่ี มีความรู้ความ เทศบาล

การจดทะเบียนจัดต้ัง พ้ืนท่ีเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ของเทศบาลได้ เข้าใจ เก่ียวกับ
แก้ไขเปล่ียนแปลง  จ านวน 50 คน เข้ารับการฝึก การจดทะเบียน
ยกเลิก การประกอบ อบรม จัดต้ัง แก้ไขเปล่ียน
กิจการ แปลง  ยกเลิก การ

ประกอบกิจการ 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ในเขต 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ประชาชนทุก ประชาชนในเขต ส านักปลัด
และประชาสัมพันธ์ให้ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ กลุ่มเป้าหมาย เทศบาลได้รับ เทศบาล
ประชาชนทราบถึงสิทธิ ได้เข้าร่วม ทราบสิทธิหน้าท่ี
หน้าท่ีการมีส่วนร่วมทาง กิจกรรม ตามระบอบ
การเมืองในการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย

5 โครงการเลือกต้ังนายก 1. เพ่ือด าเนินการ ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิก 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  - จัดการเลือกต้ัง การจัดการเลือกต้ัง ส านักปลัด
เทศมนตรีและสมาชิกสภา เลือกต้ังให้มีสมาชิกสภา สภาเทศบาลและนายก ได้ภายในระยะ สมาชิกสภา เทศบาล
เทศบาล เทศบาลและนายก เทศมนตรี เวลาท่ีก าหนด เทศบาลและนายก

เทศมนตรีตามจ านวน - ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เทศมนตรีเป็นไป
และภายในระยะเวลาท่ี ออกมาใช้สิทธิ โดยสุจริตและ
กฎหมายก าหนด เท่ียงธรรม และ
2. เพ่ือส่งเสริมและ เป็นไปตาม
สนับสนุนให้ประชาชน หลักเกณฑ์วิธีการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ และระยะเวลาท่ี
ปกครองตนเองตาม ก าหนด
ระบอบประชาธิปไตย
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 ก่อสร้างท่ีจอดรถจักรยานยนต์ เพ่ือจัดระเบียบและ ก่อสร้างสถานท่ีจอด 163,000  -           -           -           -           มีสถานท่ีจอดรถ  - ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
อ านวยความสะดวกแก่ รถจักรยานยนต์บริเวณ ท่ีเป็นระเบียบ ความสะดวก      เทศบาล
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี หลังอาคารส านักงาน สามารถรองรับ  - อาคารสถานท่ีมี (งานธุรการ)
ท่ีมาติดต่อราชการและ ตามแบบท่ีก าหนด จ านวน การบริการของ ทัศนียภาพ
ปฏิบัติงาน ให้รับความ 1 แห่ง ประชาชน เหมาะสมในการ
สะดวกมากย่ิงข้ึน ตลอด ปฏิบัติงาน
จนเพ่ือปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมาก
ย่ิงข้ึน

7 ต่อเติมห้องท างาน งานป้องกัน  - เพ่ือให้มีสถานท่ี ต่อเติมห้องท างาน 150,000  -           -           -           -           มีสถานท่ี งานป้องกันและ ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานของงาน งานป้องกันและบรรเทา ปฏิบัติงานท่ี บรรเทาสาธารณภัย เทศบาล

ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตามแบบท่ี เพียงพอและ มีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สาธารณภัยให้มีพ้ืนท่ี ก าหนด จ านวน 1 แห่ง พร้อมให้บริการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ใช้สอยเพียงพอต่อ ประชาชน และพร้อมบริการ

พนักงาน มากข้ึน
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงสถานท่ี   - ปรับปรุงภายในอาคาร 222,500  355,000  150,000  150,000  -           ประชาชนผู้มา เทศบาลมีพ้ืนท่ี ส านักปลัด
ส านักงานเทศบาล ปฏิบัติงานให้มีพ้ืนท่ี ส านักงานเทศบาล ตาม ติดต่อราชการ เพียงพอส าหรับ เทศบาล

ใช้สอยเพียงพอ รองรับ แบบท่ีก าหนด ได้รับความ ผู้ปฏิบัติงานและ (งานธุรการ)
ประชาชนผู้มาติดต่อ สะดวกมากกว่า พร้อมบริการมาก
ราชการ ท่ีผ่านมา

9 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ เพ่ือใช้เตรียมการระหว่าง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 70,000    40,000    70,000    70,000    70,000    การเตรียมการ เพ่ือให้มีความ ส านักปลัด
ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ การรับเสด็จ ส่งเสด็จ เตรียมการระหว่างการ ระหว่างการ ร่วมมือในทุกภาค เทศบาล
หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ หรือเก่ียวเน่ืองกับการ รับเสด็จ ส่งเสด็จหรือ รับเสด็จส่งเสด็จ ส่วน มีส่วนร่วมใน (งานธุรการ)
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ รับเสด็จ ส่งเสด็จ เก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ หรือเก่ียวเน่ือง การต้อนรับ
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม กับการรับเสด็จ

พระราชินี พระบรม ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ส่งเสด็จ เป็นไป
วงศานุวงศ์ ด้วยความ

เรียบร้อย

10 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ จัดท า/ปรับปรุงเวปไซต์ 20,000    5,000       5,000       5,000       5,000       มีเว็บไซต์ 1 เว็บ หน่วยงานอ่ืนและ
เว็บไซต์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลและเพ่ือบริการ ท่ีลงข้อมูลทัน ประชาชนท่ัวไปได้

เทศบาล และเพ่ือเป็น ประชาชนในการใช้บริการ ต่อเหตุการณ์ ทราบข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ อินเตอร์เน็ต ของเทศบาล
กิจการของทางเทศบาล
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 โครงการจัดท ารายงานผล เพ่ือจัดท ารายงานผล จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ รายงาน 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ประชาชน/ ประชาชนและ ส านักปลัด
การด าเนินงานประจ าปี การด าเนินงานประจ าปี ผลการด าเนินงานประจ าปี หน่วยงาน ได้รับ หน่วยงานท่ี เทศบาล

ของเทศบาลตาม เอกสารส่ือ เก่ียวข้องได้รับ (งานประชาสัมพันธ์)

โครงการ/กิจกรรม ส่ิงพิมพ์ครบถ้วน ข้อมูลข่าวสารการ
ท่ีปรากฏในแผนการ ด าเนินงานกิจกรรม
ด าเนินงานประจ าปีเพ่ือ ของเทศบาล
ให้มีส่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล เพ่ือให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร
บทบาท ภารกิจ หน้าท่ี
ตลอดจนการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 โครงการจัดท าปฏิทินแผน เพ่ือจัดท าปฏิทินแผน จัดท าปฏิทินแผนการ 60,000    50,000    60,000    60,000    60,000    ประชาชน/ ประชาชนและ ส านักปลัด
การด าเนินงานประจ าปีของ การด าเนินงานประจ าปี ด าเนินงานประจ าปี หน่วยงานท่ีได้ หน่วยงานได้รับ เทศบาล
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ของเทศบาลตาม รับเอกสารส่ือ ข้อมูลข่าวสารการ (งานประชาสัมพันธ์)

โครงการ/กิจกรรม ส่ิงพิมพ์ครบถ้วน ด าเนินงานกิจกรรม
ท่ีปรากฏในแผนการ ของเทศบาล
ด าเนินงานประจ าปีเพ่ือ
ให้มีส่ือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของ
เทศบาล เพ่ือให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
ทราบถึงบทบาทภารกิจ 
หน้าท่ีตลอดจนการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ต่างๆของเทศบาล
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการจัดท าคู่มือส าหรับ เพ่ือจัดท าคู่มือให้กับ จัดท าคู่มือให้กับประชาชน 20,000    20,000    -           -           -           ประชาชน/ ประชาชนและ ส านักปลัด
ประชาชน ประชาชนในการขอรับ ท่ีขอรับบริการจากเทศบาล หน่วยงานท่ีได้ หน่วยงานท่ี เทศบาล

บริการในหน่วยงานของ รับเอกสารส่ือ เก่ียวข้องได้รับ (งานประชาสัมพันธ์)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ส่ิงพิมพ์ครบถ้วน ทราบข้ันตอนการ
ด้านต่างๆ ให้บริการของเทศบาล

14 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 100,000  325,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ระบบเสียงตามสายเทศบาล ข้อมูลข่าวสารของ เสียงตามสายพร้อม ข่าวสารอย่าง เทศบาลต าบล เทศบาล

เทศบาลได้อย่างท่ัวถึง อุปกรณ์ และเคร่ือง ท่ัวถึง ห้วยไคร้ได้รับ (งานประชาสัมพันธ์)

ขยายเสียงเพ่ิมเติมในเขต ข่าวสารข้อมูลจาก
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เทศบาลได้ชัดเจน 

15 โครงการฝึกอบรมบุคลากร 1. เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิด จัดการฝึกอบรมให้กับคณะ 150,000  20,000    150,000  150,000  300,000  บุคลากรทุกคน 1. บุคลากรปรับ ส านักปลัด
เพ่ือพัฒนาความรู้ในการ วิธีการท างานของบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้เข้าฝึกอบรม เปล่ียนวิธีคิด วิธี เทศบาล
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เทศบาลพนักงานเทศบาล การท างานให้มี (งานการเจ้าหน้าท่ี)

2. เพ่ือให้บุคลากรมี และพนักงานจ้าง จ านวน ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
ความรู้ความเข้าใจใน 50 คน 2. บุคลากรมีความ
หลักของการท างาน เข้าใจในหลักของ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

เป็นทีม คุณธรรม การท างานเป็นทีม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม

ในการท างาน       และน าหลักธรรมา
 3. เพ่ือให้บุคลากรมี ภิบาลมาใช้ในการ
ความเข้าใจเก่ียวกับ ท างาน 
บทบาทหน้าท่ีขององค์กร 3. บุคลากรเข้าใจ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน ในบทบาทหน้าท่ี
ปัจจุบันและระเบียบ ขององค์กรปกครอง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ส่วนท้องถ่ิน

16 โครงการจ่ายเงินประโยชน์ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 500,000  300,000  -           -           -           เทศบาลปฏิบัติตาม บุคลากรของเทศบาล ส านักปลัด
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงาน พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็น หลักเกณฑ์ประเมิน มีขวัญก าลังใจในการ เทศบาล
ส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ส าเร็จตามเป้าหมาย กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม (งานการเจ้าหน้าท่ี)

(เงินรางวัลประจ าปี) และหลักเกณฑ์การ 70 ก าลังความสามารถ

ประเมินท่ีก าหนด
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ี เพ่ือจ้างองค์กรหรือ จ้างองค์กรหรือสถาบันท่ี 10,000    15,000    -           -           -           ได้ผลงานท่ีมี ได้รับผลส ารวจเพ่ือ ส านักปลัด
เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการ สถาบันท่ีเป็นกลางใน เป็นกลางในการด าเนินการ ประสิทธิภาพ ใช้ในการประเมิน เทศบาล
ส ารวจความพึงพอใจของ การด าเนินการส ารวจ ส ารวจความพึงพอใจ สามารถใช้อ้างอิง เพ่ือจ่ายเงินรางวัล (งานการเจ้าหน้าท่ี)

ผู้รับบริการของเทศบาล(เงิน ความพึงพอใจของผู้รับ ได้ไม่ต ่ากว่า ประจ่าปี
รางวัลประจ่าปี) บริการของเทศบาล ร้อยละ ๘๐

18 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    บุคลากรของ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านักปลัด
เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูล เทศบาล พนักงานเทศบาล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เทศบาลและ ความเข้าใจเก่ียวกับ เทศบาล
ข่าวสารของราชการ พนักงาจ้าง ลูกจ้างในสังกัด ของราชการให้กับผู้บริหาร ประชาชนได้เข้า กฎหมายว่าด้วยช้อมูล (งานนิติการ)

และประชาชน มีความรู้ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน รับการฝึกอบรม ข่าวสารของราชการ

ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย เทศบาล พนักงานจ้าง และ สามารถปฏิบัติงานใน

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล หน้าท่ีตามหลักกฎหมาย

ราชการ สามารถปฏิบัติงาน ห้วยไคร้ ตลอดจนแกนน า ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ในหน้าท่ีตามหลักกฎหมาย หรือประชาชนในเขตเทศบาล ของราชการได้อย่าง

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีคณะท างาน ถูกต้อง, การให้บริการ

ราชการได้อย่างถูกต้อง และบริการข้อมูลข่าวสารประจ า ข้อมูลข่าวสารของศูนย์

เพ่ือส่งเสริมงานให้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูล ต าบลห้วยไคร้และเป็นการ ต าบลห้วยไคร้ให้กับ

ข่าวสารเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ส่งเสริมความรู้ในเร่ืองกฎหมาย ประชาชนเป็นไปอย่าง

ให้กับประชาชน ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 90 คน มีประสิทธิภาพ
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19 โครงการอบรมกฎหมายท่ี เพ่ือให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    บุคลากรของ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านักปลัด
ควรรู้ส าหรับประชาชน และ ผู้บริหาร สมาชิกสภา กฎหมายท่ีควรรู้ให้กับ เทศบาลและ ความเข้าใจในหลัก เทศบาล
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบล เทศบาล และเจ้าหน้าท่ี ประชาชนผู้บริหาร สมาชิก ประชาชนได้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (งานนิติการ)
ห้วยไคร้ ในสังกัดเทศบาลต าบล สภาเทศบาลเจ้าหน้าท่ีใน เข้ารับการฝึก ในชีวิตประจ าวัน มี

ห้วยไคร้ มีความรู้ความ สังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อบรม ความรู้ความเข้าใจ
เข้าใจในหลักกฎหมาย จ านวน 120 คน ในสิทธิและหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องในชีวิต ตามกฎหมาย
ประจ าวัน มีความรู้
ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าท่ีตามกฎหมาย

20 โครงการออกเอกสารหนังสือ เพ่ือส ารวจท่ีดินสาธารณ-  - ส ารวจท่ีดินสาธารณประโยชน์ 30,000    20,000    20,000    20,000    20,000    สามารถออก ประชาชนได้ใช้ ส านักปลัด
ส าคัญส าหรับท่ีหลวงในเขต ประโยชน์ให้ทราบแนว  - ปักหลักเขตท่ีดินสาธารณะ เอกสารท่ีดิน ประโยชน์ในท่ีดิน เทศบาล
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขตหรือขอบเขตปัก สาธารณประโยชน์ ร่วมกันและได้ (งานนิติการ)

หลักท่ีดินป้องกันการ โดยถูกต้องตาม หนังสือส าคัญส าหรับ

บุกรุกและยุติข้อพิพาท กฎหมาย ท่ีหลวงไว้เป็นหลักฐาน

ต่างๆ
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21 โครงการจัดท าจดหมายข่าว เพ่ือให้ประชาชนและ จัดท าจดหมายข่าวของ 60,000    30,000    60,000    60,000    60,000    ประชาชนและ ประชาชนและ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เทศบาลต าบลห้วยไคร้ หน่วยงานท่ี หน่วยงานท่ี เทศบาล 

ได้รับข่าวสารการจัดท า เก่ียวข้องได้รับ เก่ียวข้องได้รับ (งานประชาสัมพันธ์)

โครงการ/กิจกรรมของ จดหมายข่าว ข่าวสารการจัดท า
เทศบาล ครบถ้วน โครงการ/กิจกรรม

ของเทศบาล

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดท าสวนหย่อมและจัดหา 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    อาคารส านักงาน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
อาคารส านักงานเทศบาล อาคารส านักงานเทศบาล ต้นไม้ประดับบริเวณอาคาร มีสภาพแวดล้อม ความสะดวกในการ เทศบาล 
ต าบลห้วยไคร้ ให้ดูสะอาดเรียบร้อยมีสภาพส านักงานเทศบาล ในการให้บริการ ใช้สถานท่ีและมี (งานธุรการ)

แวดล้อมท่ีดีในการท างาน ประชาชนท่ีดี สภาพแวดล้อมท่ีดี
และการให้บริการประชาชน

23 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองใน จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 50,000    30,000    50,000    50,000    50,000    บุคลากรของ ประชาชนและ ส านักปลัด
โอกาสวันส าคัญต่างๆ วันส าคัญต่างๆ หรือตามท่ี เทศบาลและ บุคลากรของเทศบาล เทศบาล 
หรือวันท่ีมีหนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประชาชนได้เข้า ได้มีโอกาสร่วม (งานธุรการ)
ของกระทรวงมหาดไทย ให้จัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรม กิจกรรมท่ีเป็น
ก าหนดให้จัดกิจกรรม ประโยชน์เน่ืองใน

วันส าคัญต่างๆ
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24 โครงการปลูกจิตส านึกการ เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัด
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สภา บุคลากร ของ สมาชิกสภาเทศบาล และ สภา พนักงาน และพนักงานของ เทศบาล

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ พนักงานเทศบาลต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลห้วยไคร้ (งานนิติการ)
มีความรู้ ความเข้าใจใน ห้วยไคร้ ห้วยไคร้ได้เข้า มีความรู้ ความเข้าใจ

เร่ืองหลักธรรมาภิบาล รับการอบรม ในหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

และให้ความส าคัญกับ ให้ความส าคัญกับการ

การป้องกันและ ป้องกันและปราบปราม

ปราบปรามการทุจริต การทุจริตประพฤติ
ประพฤติมิชอบ มิชอบ

25 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี เพ่ือด าเนินการในการ จัดกิจกรรมในวันส าคัญและ 50,000    20,000    50,000    50,000    50,000    ประชาชนในเขต ส่งเสริมการจัด ส านักปลัด
และกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมในวันส าคัญ งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ เทศบาลได้เข้า กิจกรรมในวัน เทศบาล

และงานรัฐพิธี ราชพิธี ร่วมงานรัฐพิธี ส าคัญและงานพิธี
ต่างๆ งานวันส าคัญ ต่างๆ

ของชาติ
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26 โครงการสนับสนุนการจัดพิธี เพ่ือให้ประชาชนในเขต จัดงานพิธีถวาย 90,000    -           -           -           -          ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต ส านักปลัด
ถวายดอกไม้จันทน์และเผา อ าเภอแม่สายทุกต าบล ดอกไม้จันทน์ และพิธีเผา อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่สายทุก เทศบาล
ดอกไม้จันทน์ ทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วม ดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ เข้าร่วมพิธี ต าบลทุกหมู่บ้าน

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จ จ านวน ได้เข้าร่วมพิธีถวาย
พระปรมินทรมหาภูมิพล 64,000 บาท ดอกไม้จันทน์
อดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีท่ี
26 ต.ค. 2560

27 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือให้มีศูนย์ปฏิบัติการ อุดหนุนงบประมาณให้ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชาชน/ ประชาชน/ ส านักปลัด
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานท่ี หน่วยงานมีศูนย์ เทศบาล
ขององค์กรปกครองส่วน ประชาชนขององค์กร ในเขตอ าเภอแม่สาย เพ่ือ ติดตอศูนย์ ปฏิบัติการร่วมใน
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติการร่วม การช่วยเหลือ
(อ าเภอแม่สาย) ระดับอ าเภอ ซ่ึงเป็น ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ

สถานท่ีกลาง ท าหน้าท่ี ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง
ในการรวบรวมข้อมูล ประชาชนขององค์กร องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินระดับ
ปัญหาความต้องการ ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอซ่ึงเป็น
ของประชาชนและ อ าเภอ ระดับอ าเภอ สถานท่ีกลาง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชนตลอดจนให้
ให้ค าปรึกษาแนะน า
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ให้แก่
ประชาชน

28 โครงการกิจกรรมพิธี เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณใน -           3,000       3,000       3,000       3,000       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
วันปิยมหาราช ประชาชน นักเรียน การจัดโครงการกิจกรรม จ านวน 500 คน เอกชน และประชาชน เทศบาล

นักศึกษา ได้ถวายพวง พิธีวันปิยมหาราช ทุกหมู่เหล่า แสดง

มาลาประดับประดาด้วย ความจงรักภักดี และ

ธนบัตรและเหรียญ น้อมร าลึกในพระมหา

กษาปณ์ เพ่ือแสดงถึง กรุณาธิคุณของ

ความจงรักภักดีและ พระบาทสมเด็จ

ส านึกในพระมหา พระจุลจอมเกล้า

กรุณาธิคุณ เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 โครงการประกอบพิธี เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           3,000       3,000       3,000       3,000       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ ส านักปลัด
วันจักรี ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน ภาคเอกชน และ เทศบาล

นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการ ประชาชนทุกหมู่
สักการะ พานพุ่ม ดอกไม้ ประกอบพิธีวันจักรี เหล่า ได้แสดง
สด เพ่ือแสดงถึงความ ความจงรักภักดี
จงรักภักดีและส านึกใน และร าลึกในพระ
พระมหากรุณาธิคุณ มหากรุณาธิคุณ

ของพระบาท
สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช

30 โครงการประกอบพิธี เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           -           5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ ส านักปลัด
วันฉัตรมงคล ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน ภาคเอกชน และ เทศบาล

นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการ ประชาชนทุกหมู่
สักการะ พานพุ่ม ดอกไม้ ประกอบพิธีวันฉัตรมงคล เหล่า ได้แสดง
สด เพ่ือแสดงถึงความ ความจงรักภักดี
จงรักภักดีและส านึกใน และร าลึกในพระ
พระมหากรุณาธิคุณ มหากรุณาธิคุณ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

31 โครงการกิจกรรมประกอบพิธี เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           -           5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 1,000 คน เอกชนและประชาชน เทศบาล
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการกิจกรรม ชาวอ าเภอแม่สาย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สักการะเพ่ือแสดงถึง ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ความจงรักภักดีและ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม และน้อมร าลึกใน

ราชินี ส านึกในพระมหากรุณา พระชนมพรรษา สมเด็จ พระมหากรุณาธิคุณ

ธิคุณ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา น้อมเกล้าน้อม

พิมลลักษณ พระบรมราชินี กระหม่อมร่วมจิต

ถวายพระพรชัยมงคล

แดสมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี

โดยพร้อมเพรียงกัน
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

32 โครงการพิธีวันเฉลิม เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           5,000       -           -           -          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
พระชนมพรรษา สมเด็จ ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 1,000 คน เอกชนและ เทศบาล
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา- นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการพิธี ประชาชนชาว
ลงกรณ บดินทรเทพย- สักการะเพ่ือแสดงถึง วันเฉลิมพระชนมพรรษา อ าเภอแม่สายแสดง
วรางกูร ความจงรักภักดีและ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความจงรักภักดีและ

ส านึกในพระมหากรุณา มหาวชิราลงกรณ น้อมร าลึกใน
ธิคุณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากรุณาธิคุณ

น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมร่วมจิต
ถวายพระพรชัย
มงคลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางกูรโดย
พร้อมเพรียงกัน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  198



6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

33 โครงการประกอบพิธีเน่ืองใน เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           -           10,000    10,000    10,000    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 1,000 คน เอกชนและ เทศบาล
พรรษา พระบาทสมเด็จ นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการประกอบ ประชาชนชาว
พระปรเมนทรรามาธิบดี สักการะเพ่ือแสดงถึง พิธีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิม อ าเภอแม่สายแสดง
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ความจงรักภักดีและ พระชนมพรรษา พระบาท ความจงรักภักดีและ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส านึกในพระมหากรุณา สมเด็จพระปรเมนทรรามา น้อมร าลึกใน

ธิคุณ ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา พระมหากรุณาธิคุณ
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า น้อมเกล้าน้อม
อยู่หัว กระหม่อมร่วมจิต

ถวายพระพรชัย
มงคลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

34 โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณ -           5,000       -           -           -          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประชาชน นักเรียน ในการจัดโครงการพิธี จ านวน 1,000 คน เอกชนและประชาชน เทศบาล
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ชาวอ าเภอแม่สาย

วโรกาสวันเฉลิมพระชนม สักการะเพ่ือแสดงถึง พระนางเจ้าฯ พระบรม แสดงความจงรักภักดี

พรรษา ความจงรักภักดีและ ราชินีนาถ เน่ืองใน และน้อมร าลึกใน

ส านึกในพระมหากรุณา วโรกาสวันเฉลิม พระมหากรุณาธิคุณ

ธิคุณ พระชนมพรรษา น้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมร่วมจิต

ถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิตต์ พระบรม

ราชินีนาถ โดยพร้อม

เพรียงกัน
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

35 โครงการประกอบพิธีเน่ืองใน เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           -           5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 1,000 คน เอกชนและประชาชน เทศบาล
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า นักศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการประกอบ ชาวอ าเภอแม่สาย

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สักการะเพ่ือแสดงถึง พิธีเน่ืองในวโรกาสวันเฉลิม แสดงความจงรักภักดี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความจงรักภักดีและ พระชนมพรรษา สมเด็จ และน้อมร าลึกใน

ส านึกในพระมหากรุณา พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม พระมหากรุณาธิคุณ

ธิคุณ ราชินีนาถ พระบรมราช น้อมเกล้าน้อม

ชนนีพันปีหลวง กระหม่อมร่วมจิต

ถวายพระพรชัยมงคล

แด่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิตต์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง

โดยพร้อมเพรียงกัน
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารท่ัวไป)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

36 โครงการวันคล้ายวันพระราช เพ่ือให้ข้าราชการ พ่อค้า อุดหนุนงบประมาณให้ -           5,000       -           -           -          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านักปลัด
สมภพ พระบาทสมเด็จ ประชาชน นักเรียน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน1,000 คน เอกชน และประชาชน เทศบาล
พระปรมินทรมหาภูมิพล นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ในการจัดการโครงการ ทุกหมู่เหล่า แสดง

อดุลยเดช เพ่ือแสดงถึงความจงรัก วันคล้ายวันพระราช ความจงรักภักดี และ

ภักดีและส านึกในพระ สมภพ พระบาทสมเด็จ น้อมร าลึกในพระมหา

มหากรุณาธิคุณ ของ พระปรมินทรมหาภูมิพล กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ อดุลยเดช พระบาทสมเด็จ

ปรมินทรมหาภูมิพล พระปรมินทรมหา

อดุลยเดชฯ และเทิดทูน ภุมิพลอดุลยเดช

พระคุณของพ่อและ
ยกย่องบทบาทของพ่อ
ท่ีมีต่อครอบครัวและ
สังคมเพ่ือให้ลูกได้แสดง
ความกตญญูต่อพ่อและ
เพ่ือให้ผู้เป็นพ่อได้ส านึก
ในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตน

รวม 36  โครงการ - -   2,807,500   2,035,000   1,146,000   1,146,000     1,146,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานมา จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    มีข้อมูลพ้ืนฐาน เทศบาลมีข้อมูล ส านักปลัด

วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน ใช้ในการวางแผนเพ่ือ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล เพ่ือใช้ในการ ความจ าเป็นท่ีเป็น เทศบาล

พัฒนาเทศบาล ห้วยไคร้ในด้านต่างๆ บริหารท้องถ่ิน ประโยชน์ต่อการ (งานวิเคราะห์ฯ)

เพ่ิมมากข้ึน พัฒนาท้องถ่ิน

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือทบทวนและจัดท า ด าเนินการจัดท าประชุม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    การด าเนินงาน การพัฒนาเป็นไป ส านักปลัด

เทศบาล แผนการด าเนินงาน แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือ จัดท าแผนพัฒนา อย่างถูกต้อง มีส่วน เทศบาล

และการติดตามประเมินผล แผนด าเนินงาน และ จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล แผนการด าเนินงานร่วมและสอดคล้อง (งานวิเคราะห์ฯ)

แผนพัฒนาเทศบาล การติดตามประเมินผล แผนการด าเนินงานและ และการติดตาม กับความต้องการ

แผนพัฒนา การติดตามประเมินผล ประเมินผลแผน ของประชาชน

แผนพัฒนา ในห้วงการ พัฒนา ตามระยะ

จัดท าแผน เวลาท่ีก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับ จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ือง 50,000    5,000       50,000    50,000    50,000    จ านวนผู้เข้าร่วม  - การพัฒนาท้องถ่ิน ส านักปลัด

การจัดท าแผนชุมชน สนุนให้ประชาชนแต่ละ การจัดท าแผนชุมชน เพ่ือ โครงการ เป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาล

หมู่บ้านมีส่วนร่วม จัดท าและทบทวนแผน มีส่วนร่วมสอดคล้อง (งานวิเคราะห์ฯ)

ชุมชน กับความต้องการของ

ประชาชน

 - ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนมีความรู้และ

มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถ่ิน

รวม 3  โครงการ - -   130,000     85,000   130,000   130,000   130,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้ามา จ้างเหมาบริการแรงงาน 216,000  180,000  -           -           -           ประชาชนท่ีมา ประชาชนมีความ กองคลัง

แรงงานรายบุคคลเพ่ือ ติดต่อราชการได้รับความ บุคคลเพ่ือช่วยเหลือการ รับบริการได้รับ ประทับใจ และพึง
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตาม สะดวก รวดเร็ว ปฏิบัติงานตามอ านาจ ความสะดวก พอใจในการให้
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล หน้าท่ีของเทศบาล และรวดเร็ว บริการ

2 โครงการบริการจัดเก็บภาษี เพ่ือให้ประชาชนได้รับ บริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       จ านวนลูกหน้ี ประชาชนมีความ กองคลัง
เคล่ือนท่ีในเขตเทศบาลต าบล ความสะดวกในการ ในเขตเทศบาลต าบล ภาษีท่ีค้างช าระ ประทับใจในการ
ห้วยไคร้ ช าระค่าภาษี ห้วยไคร้ ลดลง บริการจัดเก็บค่า

ภาษี ของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้มาก
ย่ิงข้ึน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการประชาสัมพันธ์การ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ เพ่ือจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละ 80 ประชาชนผู้มา กองคลัง
จัดเก็บรายได้ จัดเก็บรายได้ สัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับฯลฯ ของผู้เสียภาษี ช าระภาษีแต่ละ

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บ ในเขตเทศบาล ประเภทตามระยะ 
รายได้ ต าบลห้วยไคร้ เวลาท่ีก าหนด

มาช าระภาษี
ภายในระยะ 
เวลาท่ีก าหนด

4 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี เพ่ือปรับปรุงระบบและ เพ่ือให้ระบบแผนท่ีภาษี 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    มีข้อมูลการ สามารถจัดเก็บ กองคลัง

ภาษี พัฒนาด้านแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บภาษีท่ี ภาษีได้ครบถ้วน
และทะเบียนทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เป็นระบบและ

สามารถทราบ
จ านวนลูกหน้ี
ภาษีทุกประเภท
อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
    6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (งานบริหารงานคลัง)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ด าเนินการตามโครงการ 50,000    -           -           -           -           องค์กรปกครอง เพ่ือทราบและ กองคลัง

ประสิทธิภาพการบริหาร ข่าวสารในการจัดซ้ือ สร้างเสริมประสิทธิภาพ ส่วนท้องถ่ินใน เผยแพร่ข้อมูล

สถานท่ีกลางส าหรับเป็น จ้ดจ้าง และเพ่ือเพ่ิม การบริหารสถานท่ีกลาง พ้ืนท่ีอ าเภอ ข่าวสารในการ

ศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือ ประสิทธิภาพการจัดเก็บ ส าหรับเป็นศูนย์รวม แม่สาย ได้รับ จัดซ้ือจัดจ้างและ

จัดจ้างของหน่วยการ ภาษีขององค์กรปกครอง ข่าวการจัดซ้ือจัดจ้างของ ความสะดวกจาก เพ่ิมประสิทธิภาพ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ิน หน่วยการบริหารราชการ การใช้บริการ การจัดเก็บภาษี

อ าเภอแม่สายและเพ่ิม ส่วนท้องถ่ินอ าเภอ ของศูนย์รวมข่าว ขององค์กรปกครอง

ประสิทธิภาพการจัดเก็บ แม่สาย และเพ่ิม การจัดซ้ือจัดจ้างฯส่วนท้องถ่ิน

ภาษีขององค์กรปกครอง ประสิทธิภาพการจัดเก็บ และได้ใช้ข้อมูล

ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ ภาษีขององค์กรปกครอง เพ่ือให้ลูกหน้ี

แม่สาย ส่วนท้องถ่ินในเขต ภาษีบ ารุงท้องท่ี

อ าเภอแม่สาย ลดลง

รวม 5  โครงการ - -   301,000   215,000     35,000     35,000     35,000 - - -
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
         - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
         - งานไฟฟ้าถนน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
         - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 9,367,000     1 4,190,000     1 1,480,000     -     -                -     -                5 15,037,000   
   1.3 แผนงานการเกษตร
         - งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
   1.4 แผนงานการพาณิชย์
         - งานกิจการประปา -     -                1 428,000        -     -                -     -                -     -                1 428,000        

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 3 9,367,000    2 4,618,000    1 1,480,000     0 -               0 -               6 15,465,000  
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนเศรษฐกิจ
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
   2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
         - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 4 18,627,000   3 11,827,000   4 36,827,000   4 16,727,000   4 14,827,000   19 98,835,000   

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 4 18,627,000  3 11,827,000  4 36,827,000   4 16,727,000  4 14,827,000  19 98,835,000  
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรศึกษำ
   3.1 แผนงานการศึกษา
         - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา -     -                3 7,970,900     -     -                -     -                -     -                3 7,970,900     
         - งานศึกษาไม่ก้าหนดระดับ -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
   3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
         - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 0 -               3 7,970,900    0 -               0 -               0 -               3 7,970,900    

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (สรุปจำก ผ.02/1)

ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แบบ ผ.๐๑
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนคุณภำพชีวิต

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

          - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

         - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
   4.2 แผนงานสาธารณสุข

         - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

         - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

         - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                
   4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

         - งานกีฬาและนันทนาการ 1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     5 10,000,000   

   4.6 แผนงานการพาณิชย์

         - งานโรงฆ่าสัตว์ -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

   4.7 แผนงานงบกลาง
         - งานงบกลาง -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 1 2,000,000    1 2,000,000    1 2,000,000     1 2,000,000    1 2,000,000    5 10,000,000  

ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (สรุปจำก ผ.02/1)
แบบ ผ.แบบ ผ.๐๑
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
         - งานสวนสาธารณะ -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                 
         - งานก้าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 1 20,000,000   1 20,000,000   2 22,400,000   1 20,000,000   1 20,000,000   6 102,400,000  
   5.2 แผนงานการเกษตร
         - งานอนุรักษ์แหล่งน้้าและป่าไม้ 1 2,210,000     1 118,200        1 1,100,000     1 1,100,000     1 1,100,000     5 5,628,200     

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 2 22,210,000  2 20,118,200  3 23,500,000   2 21,100,000  2 21,100,000  11 108,028,200  
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
         - งานบริหารท่ัวไป -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                 
         - งานวางแผนสถิติและวิชาการ -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                 
         - งานบริหารงานคลัง -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                -     -                 

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 0 -               0 -               0 -               0 -               0 -               0 -               
รวมท้ังส้ิน 10 52,204,000  11 46,534,100  9 63,807,000   7 39,827,000  7 37,927,000  44 240,299,100  

ประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินระดับอ ำเภอ
   1. แผนงานเคหะและชุมชน -     -                4 11,406,000   -     -                -     -                -     -                4 11,406,000   
   2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -     -                -     -                1 500,000        -     -                -     -                1 500,000        
   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -     -                14 6,484,000     10 148,855,132   2 1,608,000     -     -                26 156,947,132  
   4. แผนงานการพาณิชย์ -     -                5 2,912,000     0 -                -     -                -     -                5 2,912,000     

รวมประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินระดับอ ำเภอ -    -               23 20,802,000  11 149,355,132  2 1,608,000    -    -               36 171,765,132    

รวมท้ังส้ิน 10 52,204,000  34 67,336,100  20 213,162,132    9 41,435,000  7 37,927,000  80 412,064,232  

ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (สรุปจำก ผ.02/1)
แบบ ผ.แบบ ผ.๐๑
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 1,480,000  -           -           -           -           ถนน 1 สาย ประชาชนมีการ กองช่าง

เสริมเหล็กศูนย์ก าจัดขยะและ พ้ืนท่ีได้มีเส้นทาง กว้าง 6.00 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก

พ้ืนท่ีทรงงานอันเน่ืองมาจาก คมนาคมสัญจรไปมา ยาว 339.00 เมตร และ

พระราชด าริ หมู่ท่ี 11 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 160.00 เมตร

2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าแก้ไข เพ่ือให้รองรับน้ าฝน วางท่อระบายน้ าแก้ไข 6,000,000  -           -           -           -           รางระบายน้ า ท าให้การระบายน้ า กองช่าง

ปัญหาน้ าท่วม หมู่ท่ี 1, และระบายน้ าได้อย่าง ปัญหาน้ าท่วม หมู่ท่ี 1, ยาว 1,000เมตร เป็นไปอย่างมี

หมู่ท่ี 11 ถนนพหลโยธิน รวดเร็ว หมู่ท่ี 11 ถนนพหลโยธิน ประสิทธิภาพ

ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันออก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒/๑
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนใน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,887,000  -           -           -           ความยาวถนน เพ่ิมความสะดวก กองช่าง

ซอย 9 หมู่ท่ี 7 เช่ือมหมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 7หมู่ท่ี 11 และ เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ในการสัญจรของ

ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัย ยาว 1,100.00 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี

อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี ได้ตลอดท้ังปี

ได้มีถนนส าหรับใช้ใน ไม่น้อยกว่า 3,300.00ตร.ม.

การคมนาคมได้อย่าง

สะดวก

4 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังก่อสร้างวางท่อระบายน้ า -           4,190,000   -           -           -           วางท่อระบายน้ า การระบายน้ าใน กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม  พ้ืนท่ีถนนป่าสักขวาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 831 เมตร ช่วงฤดูฝนมีความ

บ่อพักท่อระบายน้ า ถนน เส้นผ่านศูนย์กลาง คล่องตัวและไม่มี

ป่าสักขวาง หมู่ท่ี 7 ต าบล 1.00 เมตร ยาว น้ าท่วมขังพ้ืนท่ี

ห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย 831.00 เมตร พร้อม เป้าหมาย

จังหวัดเชียงราย บ่อพักท่อระบายน้ า จ านวน

59 บ่อ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน คสล. -           -           1,480,000   -           -           ถนน คสล. ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ศูนย์ก าจัดขยะและพ้ืนท่ี เส้นทางคมนาคมท่ี กว้าง 6.00 เมตร ขนาดกว้าง คมนาคมท่ีสะดวก

ทรงงานอันเน่ืองมาจาก สะดวกและรวดเร็ว ยาว 339.00 เมตร 6.00 เมตร และรวดเร็ว เพ่ิมข้ึน

พระราชด าริ เช่ือมบ้านรักษ์ เพ่ิมข้ึน ยาว 339.00 เมตร

ดอยตุง (บ้านเก้าหลัง) หมู่ 11

ต.ห้วยไคร้

รวม 5  โครงการ - -    9,367,000    4,190,000    1,480,000                -                  -   - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหา เจาะบ่อบาดาลบ้าน -           428,000   -           -           บ่อบาดาล มีแหล่งน ้าเพ่ือ กองช่าง

บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ท่ี 2 ขาดแคลนน ้าประปา ห้วยไคร้ใหม่ หมู่ท่ี 2 จ้านวน 1 แห่ง อุปโภคบริโภค

ต้าบลห้วยไคร้ อ้าเภอแม่สาย ท่ีเพียงพอส้าหรับ

จังหวัดเชียงราย ประชาชน

รวม 1  โครงการ - -                  -      428,000                  -                    -                    -   - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒/๑
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์ 6,800,000  -           -           -           -           - ร้อยละท่ี - ประชาชนใน ส านักปลัด

ชุมชน ขุนน  าห้วยไคร้ ท่องเท่ียวชุมชนขุนน  า วัฒนธรรมชาติพันธ์ุขุนน  า เพ่ิมขึ นของ พ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิม เทศบาล

ห้วยไคร้  โดยพัฒนา ห้วยไคร้ รายได้จากการ มากข้ึนจากจ านวน

และส่งเสริมเชิงระบบ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ ท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท่ี

แหล่งท่องเท่ียวชุมชน เพ่ิมขึ น

ขุนน  าห้วยไคร้ - เป็นการกระตุ้น

3. โครงการพัฒนาทักษะ ให้เกิดกระแสการ

บุคลากรด้านการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒/๑
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม -           -           25,000,000 -           -           มีแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวได้ ส านักปลัด
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สู่แหล่งท่องเท่ียวเส้นทาง ส าคัญท่ืตั งอยู่ใน รับการส่งเสริม เทศบาล
เส้นทางฝ่ังตะวันตกถนน และวัฒนธรรมใน ฝ่ังตะวันตกถนนพหลโยธิน เส้นทางฝ่ัง และพัฒนาให้ดีขึ น
พหลโยธินจากต าบลห้วยไคร้ พื นท่ีเทศบาลต าบล เช่ือมต่อจากต าบลห้วยไคร้ ตะวันตกถนน
ถึงต าบลแม่สาย ห้วยไคร้และอ าเภอ ถึงต าบลแม่สาย พหลโยธินท่ี

แม่สาย สามารถสร้าง
งานสร้างรายได้
ให้ชุมชนใน
อ าเภอแม่สาย

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 พระธาตุดอยตุง แหล่งท่องเท่ียว ส านักปลัด
พระธาตุดอยตุง พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พระธาตุดอยตุง และบริเวณ มีภูมิทัศน์ท่ี ได้รับการส่งเสริม เทศบาล

เชิงวัฒนธรรม โดยรอบ เช่น จุดชมวิว สวยงามดึงดูดใจ และพัฒนาให้ดีขึ น
นักท่องเท่ียว
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ก่อสร้างอาคารร้านค้า, -           -           -           4,900,000   3,000,000   ประชาชนมี แหล่งท่องเท่ียว ส านักปลัด
อ่างเก็บน  าขุนน  าห้วยไคร้ แหล่งท่องเท่ียวให้ อาคารแสดงสินค้า OTOP รายได้เพ่ิมขึ น ในชุมชนได้รับการ เทศบาล

เกิดขึ นในท้องถ่ิน ห้องน  าสาธารณะ, สระน  า พัฒนาศักยภาพ
อันจะเป้นการสร้าง สะพานข้ามอ่างเก็บน  า ให้เป็นแหล่ง
รายได้และอาชีพให้กับ ขุนน  าห้วยไคร้ ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี
ชุมชน ยอมรับจาก

นักท่องเท่ียว
5 โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ เพ่ือสร้างอาคารศูนย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พันธกิจ 1,527,000   1,527,000   1,527,000   1,527,000   1,527,000   อาคาร จ านวน มีอาคารศูนย์ ส านักปลัด

พันธกิจวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ พันธกิจวัฒนธรรม วัฒนธรรมชาติพันธ์ุไตหย่า 1 หลัง พันธกิจวัฒนธรรม เทศบาล
ไตหย่า บ้านน  าบ่อขาว ชาติพันธ์ุไตหย่า พันธ์ุไตหย่า

บ้านน  าบ่อขาว ให้เป็น บ้านน  าบ่อขาว
แหล่งรวบรวมองค์ ท่ีเป็นแหล่ง
ความรู้ และสถานท่ี รวบรวมองค์
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ความรู้และสถานท่ี
ส าหรับผู้สนใจศึกษา เรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมส าหรับ
ผู้สนใจศึกษาซ่ึง
เป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวใน
ประเทศ
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการอบรมเตรียมความ เพ่ือจัดกิจกรรมอบรม - จัดอบรมให้ความรู้ด้าน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   จ านวนนัก ขุมชนเกิดการ ส านักปลัด
พร้อมในการมีส่วนร่วมของ สร้างความเข้าใจให้ การเป็นพื นท่ีท่องเท่ียวเชิง ท่องเท่ียวเข้ามา พัฒนาให้เป็น เทศบาล
ประชาชนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง กับชุมชนในการมี วัฒนธรรมให้กับชาวไตหย่า เรียนรู้ด้าน แหล่งท่องเท่ียว
วัฒนธรรมในชุมชน ของ ส่วนร่วมของประชาชน บ้านน  าบ่อขาว วัฒนธรรมของ เชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านน  าบ่อขาว หมู่ 10 เพ่ือการท่องเท่ียว - จัดอบรมด้านการเป็น กลุ่มชาติพันธ์ุ ท่ีเร่ิมต้นจากชุมชน
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย เชิงวัฒนธรรมในชุมชน เจ้าบ้านท่ีดีในการต้อนรับ ไตหย่าส่งเสริม บ้านน  าบ่อขาว
จังหวัดเชียงราย นักท่องเท่ียว ให้เกิดการ ขยายไปยังชุมชน

- จัดอบรมและศึกษาดูงาน ท่องเท่ียวใน อ่ืนๆ ในต าบล
ด้านการบริหารจัดการ ชุมชนมากขึ น ห้วยไคร้
พื นท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้า
- จัดอบรมการถ่ายทอด
ความรู้วัฒนธรรมไตหย่า
ให้แก่เด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน

รวม 6  โครงการ - -    18,627,000    11,827,000   36,827,000    16,727,000    14,827,000 - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน -           30,700     -           -           -           ชุดอุปกรณ์ โรงเรียนมีอุปกรณ์ กองการศึกษา

ศึกษาด้วยเทคโนโลยี ศึกษาระดับปฐมวัย คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้าน ส าหรับห้องเรียน การพัฒนาคุณภาพ (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

สารสนเทศ DLTV โรงเรียน ด้วยเทคโนโลยี ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพแห่งการ การศึกษาด้วย
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ สารสนเทศ DLTV DLTV จ านวน 1 ชุด เรียนรู้ด้านส่ือ เทคโนโลยีสาร

เทคโนโลยี สนเทศ DLTV
สารสนเทศ 
DLTV จ านวน 
1 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 219



3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
    3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน -           30,700     -           -           -           ชุดอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาระดับปฐมวัยด้วย คุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้าน ส าหรับห้องเรียน มีอุปกรณ์การพัฒนา (ศพด.ทต.ห้วยไคร้)

 DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพแห่งการ คุณภาพการศึกษา
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ DLTV DLTV จ านวน 1 ชุด เรียนรู้ด้านส่ือ ด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสาร สารสนเทศ DLTV
สนเทศ DLTV
จ านวน 1 ชุด

3 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีอาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ -             7,909,500  -             -             -           อาคารอเนก- นักเรียนและประชาชนกองการศึกษา
อเนกประสงค์ขนาดเล็กมี อเนกประสงค์จัดอบรม ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ประสงค์ มีสถานท่ีจัดกิจกรรม (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

ช้ันลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียน ประชุมสัมมนาจัด ยาว 45.00 เมตร จ านวน 1 หลัง ร่วมกัน

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ กิจกรรมสันทนาการ ตามแบบแปลนมาตรฐาน 
พ้ืนท่ีสร้างสรรค์ พัฒนา สน.ศท.
ศักยภาพแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน

รวม 3  โครงการ - -                -     7,970,900                -                  -                  -   - -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 220



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
    4.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างลานกีฬาประจ า 2,000,000  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   มีลานกีฬาท่ีได้ หมู่บ้านมีสถานท่ี กองการศึกษา

หมู่บ้าน ภายในต าบลห้วยไคร้ ออกก าลังกายท่ีได้ หมู่บ้าน มาตรฐาน ออกก าลังกายท่ีได้

มาตรฐานเพียงพอ มาตรฐาน

และเหมาะสมแก่เด็ก

เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป

รวม 1  โครงการ - -     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 221



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบการก าจัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการก าจัดขยะ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีการก าจัดขยะ ลดปัญหา กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอย ม.11 ต.ห้วยไคร้ การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ มูลฝอยท่ีได้ ส่ิงแวดล้อมจาก และส่ิงแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐานและมี และคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มาตรฐานและ สถานท่ีก าจัดขยะ
คุณภาพ ในระบบท่ีดีย่ิงข้ึน คุณภาพท่ีดีข้ึน มูลฝอย

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือใช้ในงานบริการ เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ -           -           2,400,000  -           -           รถบรรทุกขยะ การจัดการขยะ กองสาธารณสุข
ชนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร จัดเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน มูลฝอยมี และส่ิงแวดล้อม
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 1 คัน (ราคาตาม 6 ล้อ จ านวน ประสิทธิภาพ
6,000 ซีซี หรือก าลัง ห้วยไคร้ มาตรฐานครุภัณฑ์ 1 คัน มากข้ึน
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า เดือนมกราคม 2561)
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

รวม 2  โครงการ - -   20,000,000   20,000,000   22,400,000   20,000,000   20,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 222



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5.2  แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแหล่ง ด้าเนินการขุดลอกอ่างเก็บ 2,210,000  -           1,100,000  1,100,000  1,100,000  มีการกักเก็บน ้า ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

ขุนน ้าห้วยไคร้ น ้าเดิมให้สามารถกัก น ้าขุนน ้าห้วยไคร้ เพ่ือ ได้มากขึ น ในการอุปโภค

เก็บน ้าได้อย่างมี รองรับปริมาณน ้า บริโภคและการ

ประสิทธิภาพ เกษตร

2 โครงการขุดลอกล้าเหมือง เพ่ือประโยชน์ในด้าน ขุดลอกล้าเหมือง -           118,200   -           -           -           ล้าเหมืองรองรับ ประชาชนมีน ้าใช้ กองช่าง

หมู่ท่ี 11,7,5 ต้าบลห้วยไคร้ การเกษตร และเพ่ือ หมู่ท่ี 11,7,5 ปริมาณน ้าได้ ในการอุปโภค

อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้การระบายน ้ามี มากขึ น บริโภคและการ

ประสิทธิภาพ เกษตร

รวม 2  โครงการ - -    2,210,000      118,200    1,100,000    1,100,000    1,100,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 223



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างดาดคลองเรียงหินยาแนว เพ่ือเป็นการพัฒนา 1 สาย กว้าง 4.00 เมตร -           10,122,000 -           -           -           ดาดคลองเรียง ประชาชนท้ัง 2 อบต.ห้วยไคร้
ล าเหมืองตาหย่า (ข้างองค์การ เช่ือมทางเดินน้ าให้เกิด ยาว 1,080 เมตร หินยาแนว ต าบล ได้รับความ
บริหารส่วนต าบลห้วยไคร้) ความสะดวก ปลอดภัย ล าเหมืองตาหย่า สะดวกในการใช้
บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ 4 เช่ือมบ้าน น้ าเพ่ือการเกษตร
ป่าบงงาม หมู่ 6 ต.บ้านด้าย 
อ.แม่สาย

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล           เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ -           428,000  -           -           -           ขุดเจาะบ่อบาดาล มีน้ าเพียงพอต่อ อบต.ห้วยไคร้
บ้านสันยาว หมู่ท่ี 3 ต าบล ขาดแคลนน้ าอุปโภค- 6 น้ิว ความลึก การอุปโภคบริโภค
ห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัด บริโภค 30-100 เมตร
เชียงราย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 224



1. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล            เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ -           428,000  -           -           -           ขุดเจาะบ่อบาดาล มีน้ าเพียงพอต่อ อบต.ห้วยไคร้
บ้านฮ่องแฮ่ หมู่ท่ี 4 ต าบล ขาดแคลนน้ าอุปโภค- 6 น้ิว ความลึก การอุปโภคบริโภค
ห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัด บริโภค 30-100 เมตร
เชียงราย

4 โครงการเจาะบ่อบาดาล          1.เพ่ือให้มีบ่อบาดาล เพ่ือให้หมู่บ้านได้ใช้ -           428,000  -           -           -           มีการด าเนินการ 1.เพ่ือให้มีบ่อบาดาล อบต.โป่งงาม
บ้านโป่งเหนือ หมู่ท่ี 8  ต าบล มาเสริมระบบประปา ประโยชน์ร่วมกันในการใช้ จ านวน 1 แห่ง เพ่ือผลิตน้ าประปา

โป่งงาม อ าเภอแม่สาย จังหวัด หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านให้เพียงพอ หมู่บ้าน

เชียงราย 2.เพ่ือแก้ไขปัญหาการ ต่อการอุปโภคบริโภค และ 2.เพ่ือแก้ไขปัญหา

ขาดแคลนน้ าประปา เป็นการแก้ปัญหาความ การขาดแคลนน้ า

ให้เพียงพอต่อการ เดือดร้อนของราษฎรใน ประปาให้เพียงพอต่อ

อุปโภคบริโภค ระยะยาว การอุปโภคบริโภค

3.เพ่ือแก้ไขปัญหา 3.เพ่ือแกัไขปัญหา

ความเดือดร้อนของ ความเดือดร้อนของ

ราษฎรในระยะยาว ราษฎรในระยะยาว

รวม 4  โครงการ - -                -     11,406,000                -                  -                  -   - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานมหัศจรรย์ 1. เพ่ือเป็นการ 1. จ าลองหมู่บ้าน -           -           500,000  -           -           1 คร้ัง 1. เกิดความเข้าใจ ทต.แม่สาย
10 ชาติพันธ์ุแม่สาย คร้ังท่ี 7 อนุรักษ์ส่งเสริมและ ชาติพันธ์ุ 10 ชาติพันธ์ุ ระหว่างกันของคน

เผยแพร่ศิลปวัฒธรรม และประเทศอาเซียน ในชาติ
อันดีงามในท้องถ่ิน 2. จัดนิทรรศการ 2.เกิดความสืบสาน
2. เพ่ือเป็นการสร้าง เทิดพระเกียรติสถาบัน ต่อวัฒนธรรม
ความเข้าใจอันดี พระกษัตริย์และกลุ่ม ประเพณีอันดีงาม
ระหว่างองค์กร ชาติพันธ์ุ 3. เศรษฐกิจของ
3. เพ่ือเป็นการ 3. การจ าหน่ายและ เมืองแม่สาย มีการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว การแสดงสินค้า OTOP สร้างรายได้ให้กับ
ของอ าเภอแม่สาย และงานฝีมือของชาติพันธ์ุ ประชาชนในอ าเภอ
เป็นการกระตุ้น แม่สาย
เศรษฐกิจของ
อ าเภอแม่สาย

รวม 1  โครงการ - -                -                   -        500,000                -                  -   - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 226



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง จ านวนความยาว ประชาชนได้รับ ทต.เวียงพางค า
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนน ความสะดวกปลอดภัย ช่วงท่ี 1 ของถนนท่ีได้รับ ความสะดวก
เลียบดอย หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยน  าริน ในการสัญจร กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -           3,276,000  -           -           -          การก่อสร้าง ปลอดภัยในการ
ต าบลเวียงพางค า เช่ือมต่อ ช่วงท่ี 2 สัญจร
หมู่ท่ี 11 บ้านน  าจ าเหนือ กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -           -           3,276,000  -           -          
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ช่วงท่ี 3

กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -           -           -           3,561,000  -          

2 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีสถานท่ีส าหรับ ก่อสร้างอาคาร คสล. -           1,000,000  -           -           -          อาคาร คสล. ผู้สูงอายุในพื นท่ี ทต.แม่สายมิตรภาพ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอ าเภอ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา แบบ 1 ชั นขนาดกว้าง ขนาดกว้าง ได้รับการส่งเสริม
แม่สาย คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 8.00 ม.  ยาว 16.00 ม. 8.00 ม. ยาว และพัฒนาคุณภาพ

ในพื นท่ี ท่ีหมู่ 9 บ้านสันทราย 16.00 ม. ชีวิตอย่างมี
ต าบลแม่สาย ประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 227



3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพ่ือพัฒนาการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก ประชาชนได้รับ อบต.ศรีเมืองชุม

ถนนเลียบคลองชลประทาน คมนาคมให้มีความ ช่วงท่ี 1 -           1,000,000  -           -           -          ยาว 6,000 ม. ความสะดวกใน
สาย DC4 บ้านทุ่งเกลี ยง หมู่ 6 สะดวกและปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. ยาว การคมนาคม
ต.ศรีเมืองชุม ถึงบ้านสันบุญเรือง 1,424 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ท่ี 3  ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ช่วงท่ี 2 -           1,000,000  -           -           -          
จ.เชียงราย กว้าง 6.00 ม. ยาว 

1,424 ม.หนา 0.15 ม.
ช่วงท่ี 3 -           960,000     -           -           -          
กว้าง 6.00 ม. ยาว 
1,352 ม.หนา 0.15 ม.

 
4 โครงการวางท่อระบายน  า เพ่ือแก้ไขปัญหา ก่อสร้างวางท่อระบายน  า -           4,190,000  -           -           -          วางท่อระบายน  า การระบายน  าใน ทต.ห้วยไคร้

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก น  าท่วมขังพื นท่ีถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 831 เมตร ช่วงฤดูฝนมีความ
ท่อระบายน  า ถนนป่าสักขวาง ป่าสักขวาง เส้นผ่านศูนย์กลาง คล่องตัว และไม่มี
หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอ 1.00 เมตร ยาว น  าท่วมขังพื นท่ี
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 831.00 เมตร พร้อม เป้าหมาย

บ่อพักท่อระบายน  า 
จ านวน 59 บ่อ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้  I หน้า 228



3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างถนนเรียบคลอง เพ่ือให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนผิวจราจร -           7,205,800  -           -           -          มีถนน 1 สาย ถนน คสล.จ านวน อบต.โป่งผา
ชลประทาน สาย 1 (1 L-RMC1) สะดวกรวดเร็ว พาราเคพซีล (PARA 1 สายและการ
ช่วงท่ี 2 แบบลาดยางผิวจราจร  CAPE SEAL)  เรียบคลอง คมนาคมสะดวก
พาราเคพซีล (PARA CAPE SEAL) ชลประทานสาย 1 รวดเร็ว
ระหว่างบ้านน  าจ าใต้ หมู่ท่ี 5 (1L-RMC1) กว้างเฉล่ีย 
ต.โป่งผา เช่ือมต่อบ้านป่าเหมือด 5.00 ม.  ยาวประมาณ 
หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า 2,975 ม.

6 โครงการขุดลอกหนองไคร้ พื นท่ี เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน หนองน  า 2 ต าบลได้ใช้ -           500,000   -           -           -          1 แห่ง ประชาชนมีน  า อบต.เกาะช้าง
หนองน  าสาธารณะ หมู่ท่ี 2        น  าเพ่ือใช้ในการอุปโภค ประโยชน์ร่วมกัน เพียงพอต่อการ
บ้านสันนา ต าบลเกาะช้าง  บริโภค อุปโภคบริโภค
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เช่ือม หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีเมืองชุม 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

7 โครงการขุดลอกหนองส้าน พื นท่ี เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน หนองน  า 2 ต าบลได้ใช้ -           500,000   -           -           -          1 แห่ง ประชาชนมีน  า อบต.เกาะช้าง
หนองน  าสาธารณะ หมู่ท่ี 2     น  าเพ่ือใช้ในการอุปโภค ประโยชน์ร่วมกัน เพียงพอต่อการ
บ้านสันนา ต าบลเกาะช้าง อ าเภอ บริโภค อุปโภคบริโภค
แม่สาย จังหวัดเชียงราย เช่ือม 
บ้านเวียงแก้ว หมู่ท่ี 5 ต าบล
ศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน ประชาชนบ้านเหมืองแดง -           428,000   -           -           -          1 แห่ง ประชาชนมีน  า อบต.เกาะช้าง
บ้านเหมืองแดงน้อย หมู่ท่ี 8 น  าเพ่ือใช้ในการอุปโภค น้อย หมู่ท่ี 8 เพียงพอต่อการ
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย บริโภคและเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค
จังหวัดเชียงราย และเพ่ือการเกษตร

9 โครงการเจาะบ่อบาดาล           เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน ประชาชนบ้านศรีป่าแดง -           428,000   -           -           -          1 แห่ง ประชาชนมีน  า อบต.เกาะช้าง
บ้านศรีป่าแดง หมู่ท่ี 9 ต าบล น  าเพ่ือใช้ในการอุปโภค หมู่ท่ี 9 เพียงพอต่อการ
เกาะช้าง อ าเภอแม่สาย บริโภคและเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค
จังหวัดเชียงราย และเพ่ือการเกษตร

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือความปลอดภัยใน ถนน 2 ต าบล ได้ใช้ร่วมกัน -           1,000,000  -           -           -          ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.เกาะช้าง
พาราเคปซีล พื นท่ี หนองน  า การจราจร ปลอดภัยในการ
สาธารณะประโยชน์วังฆ้อง จราจร
หมู่ท่ี 12 บ้านร้อง ต าบลเกาะช้าง 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
เช่ือม หมู่ท่ี 6 ต าบลศรีเมืองชุม 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง 5 เมตร -           1,000,000  -           -           -          ผิวการจราจร ประชาชนได้รับ อบต.ศรีเมืองชุม

ด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ความสะดวกในการ ยาว 737 เมตร กว้าง 5 เมตร ความสะดวกใน
คอนกรีต สายเช่ือมระหว่างบ้าน คมนาคม หนา 0.04 เมตร การคมนาคม
หนองส่ีแจ่ง หมู่ท่ี 4 ต าบล
ศรีเมืองชุม ถึงบ้านสันบุญเรือง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลเกาะช้าง อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย

12 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น เพ่ือพัฒนาแหล่งน  า ก่อสร้างฝายน  าล้นแบบ -           1,000,000  -           -           -          ฝายน  าล้น  มีแหล่งน  าเพ่ือการ อบต.บ้านด้าย
แบบมาตรฐาน มข.2527  เพ่ือการเกษตรให้กับ มาตรฐาน มข.2527   จ านวน 1 แห่ง เกษตรท่ีเพียงพอ 
หมู่ท่ี 4 บ้านสันทรายน้อย   เกษตรกรในพื นท่ี หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย และแก้ไขปัญหา
ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแม่สาย  การขาดแคลนน  า
จังหวัดเชียงราย ในฤดูแล้ง

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือพัฒนาแหล่งน  า เจาะบ่อบาดาล -           428,000   -           -           -          บ่อบาดาล มีแหล่งน  าเพ่ือ อบต.บ้านด้าย
บ้านป่าบงงาม หมู่ท่ี 6 ต าบล อุปโภคบริโภคให้ บ้านป่าบงงาม หมู่ท่ี 6 จ านวน 1 แห่ง อุปโภคบริโภคท่ี
บ้านด้าย อ าเภอแม่สาย จังหวัด เพียงพอต่อการใช้สอย เพียงพอส าหรับ
เชียงราย ประชาชน
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ถนน คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง -           1,200,000  -           -           -          จ านวนความยาว ประชาชนมีถนน อบต.บ้านด้าย
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ 4 การคมนาคมขนส่ง ของถนนท่ีได้รับ เพ่ือการสัญจร
ต าบลบ้านด้าย - หมู่ 2 ต าบล พืชผลทางการเกษตร การก่อสร้าง ไปมาและขนส่ง
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด สะดวกและปลอดภัย พืชผลทางการ
เชียงราย เกษตรสะดวก

15 โครงการก่อสร้างถนนเรียบคลอง เพ่ือพัฒนาระบบ ก่อสร้ำงถนนเรียบคลอง จ านวนความยาว ประชาชนได้รับ อบต.โป่งผา
ชลประทาน สาย 1 (1 L-RMC1) การคมนาคมขนส่ง ชลประทาน สาย 1 ของถนนท่ีได้รับ ความสะดวกใน
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก ของประชาชน (1 L-RMC1) การก่อสร้าง การคมนาคม
บ้านหนองอ้อ หมู่ท่ี 2 ต.โป่งผา ระหว่างสองต าบล แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนส่งและการ
เช่ือมต่อบ้านป่าเหมือดสุขส าราญ ให้ได้รับความสะดวก ช่วงท่ี 1 -           -           3,000,000  -           -          สัญจร
หมู่ท่ี 9 ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย กว้าง 6.00 เมตร 
จ.เชียงราย ยาว 786.00 เมตร 

ช่วงท่ี 2 -           -           3,000,000  -           -          
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 786.00 เมตร 
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

16 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ี ก่อสร้างอาคาร คสล. -           -           1,000,000  -           -          อาคาร คสล. ประชาชนในพื นท่ี ทต.แม่สาย
เอนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับจัดกิจกรรม แบบ 1 ชั น ขนาดกว้าง ขนาดกว้าง ได้รับการส่งเสริม มิตรภาพ
ตามรอยพระราชด าริอ าเภอ ต่างๆด้านเศรษฐกิจ 8.00 ม. ยาว 16.00 ม. 8.00 ม. ยาว และพัฒนาคุณภาพ
แม่สาย พอเพียงตามรอย ท่ีหมู่ 3 บ้านสันผักฮี 16.00 ม. ชีวิตตามหลัก

พระราชด าริส าหรับ ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย ปรัชญาเศรษฐกิจ
ประชาชนในพื นท่ี จังหวัดเชียงราย พอเพียงตามรอย

 พระราชด าริ
17 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชน ถนน คสล. ขนาดกว้าง -           -           1,500,000  -           -          ถนนยาว ประชาชนมี ทต.แม่สาย

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ได้มีถนนส าหรับใช้ 6.00 ม. ยาว 500 ม. 500 ม. เส้นทางคมนาคม มิตรภาพ
ชร.ถ36-003 สายเลียบคลอง ในการคมนาคมได้ ท่ีสะดวกและ
ชลประทาน 1L-RMC1 หมู่ 3 อย่างสะดวกและ รวดเร็วย่ิงขึ น
สันผักฮี  ถึงหมู่ 5 บ้านสันมะนะ รวดเร็วย่ิงขึ น
ต าบลแม่สาย เช่ือมหมู่ 8
ต าบลเกาะช้าง

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชำชน ก่อสร้างถนนลาดยาง จ านวนความยาว ประชำชนได้รับ ทต.เวียงพางค า
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบ ได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของถนนท่ีได้รับ ความสะดวก
คลองชลประทาน สาย RMC 1 ปลอดภัยในการ จ านวน 2 ช่วง การก่อสร้าง ปลอดภัยในการ
บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ หมู่ท่ี 9 สัญจร ช่วงท่ี 1 -           -           500,000   -           -          สัญจร
ต าบลเวียงพางค า เช่ือมต่อ กว้าง 6 ม. ยาว  200.00 ม.

บ้านสันธาตุ หมู่ท่ี 5 ต าบล ช่วงท่ี 2 -           -           -           1,608,000  -          
ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย กว้าง 6 ม. ยาว 670.00 ม.

จังหวัดเชียงราย
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

19 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนลาดยาง -           -           2,970,000  -           -          ถนน ยาว ประชาชนได้รับ อบต.ศรีเมืองชุม

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,566 เมตร ความสะดวก
บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1 ต าบล ในการคมนาคม ขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ในการคมนาคม
ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวัด ยาว 1,566 เมตร 
เชียงราย ถึงบ้านสันหลวง หมู่ 4
ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชำชน ก่อสร้างถนนลาดยาง -           -           500,000   -           -          จ านวนความยาว ประชำชนได้รับ ทต.เวียงพางค า
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของถนนท่ีได้รับ ความสะดวก
บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ หมู่ท่ี 9 ปลอดภัยในการ กว้าง 6 ม. การก่อสร้าง ปลอดภัยในการ
ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย สัญจร ยาว  200.00 ม. สัญจร
จ.เชียงราย เช่ือมต่อบ้านน  าจ า
เหนือ หมู่ท่ี 11 ต.โป่งผา 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลาดยาง -           -           1,610,000  -           -          ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับ อบต.ศรีเมืองชุม

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบ ได้รับความสะดวก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 534 เมตร ความสะดวก
คลองชลประทานสาย RMC1 ในการคมนาคม ขนาดกว้าง ๖.00 เมตร ในการคมนาคม
บ้านสันธาตุ หมู่ 5 ต าบลศรีเมืองชุม ยาว 534 เมตร 
ถึงบ้านป่าเหมือดสุขส าราญ หมู่ 9
ต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

22 โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้ประชาชน ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก -           -           2,657,000  -           -          ถนน ยาว ประชาชนได้รับ อบต.ศรีเมืองชุม

คอนกรีตสายทางบ้านใหม่พัฒนา ได้รับความสะดวก คอนกรีต ขนาดกว้าง 1,400 เมตร ความสะดวก
หมู่ 8 ต าบลศรีเมืองชุม เช่ือมบ้าน ในการคมนาคม ๖.00 เมตร ในการคมนาคม
สันทรายมูล หมู่ 6 ต าบลโป่งผา ยาว 1,400 เมตร 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ 1. เพ่ือพัฒนาเมือง 1. ปรับปรุงสายเคเบิ ล -           -           132,118,132.30 -           -          10 ชุมชน 1. เพ่ือสร้าง ทต.แม่สาย
เสริมสร้างภาพลักษณ์การ แม่สายให้น่าอยู่ สายส่งไฟฟ้าและสายส่ง ความเป็นระเบียบ

ท่องเท่ียว น่ามอง และพัฒนา สัญญาณต่างๆ ท่ีติดตั ง เรียบร้อยให้แก่

คุณภาพชีวิตของ บนเสาไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ เมืองแม่สาย

ประชาชนให้ดีขึ น ท่อร้อยสายฝังลงใต้ดิน 2. เพ่ือป้องกัน

2. เพ่ือความเป็น ถนนพหลโยธินทั ง 2 ฝ่ัง อุบัติเหตุทางถนน

ระเบียบเรียบร้อยและ 2. ปรับปรุงผิวทางเท้า ท่ีอาจจะเกิดขึ น

สร้างความปลอดภัย ทั งสองข้างถนนพหลโยธิน 3. เมืองแม่สาย

แก่ประชาชน 3. ติดตั งเสาไฟฟ้าแสง มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

สว่างสองข้างถนน น่ามอง เหมาะสม

พหลโยธิน กับเป็นเมือง

4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ท่องเท่ียว

แสงสว่างเกาะกลาง
ถนน (เสากาแล)
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5. ติดตั งเสาไฟฟ้าและ
แสงสว่าง (High Mash)
บริเวณทางร่วม ทางแยก

รวม 23  โครงการ - -                -       6,484,000    148,855,132    1,608,000               -   - - -
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

4. แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเจาะบ่อบาดาล         เพ่ือแก้ไขปัญหา พ้ืนท่ีต าบลโป่งผา -           428,000  -           -           -           บ่อบาดาล มีน้ าสะอาดใช้ใน อบต.โป่งผา
บ้านสันทรายปู่ย่ี หมู่ท่ี 4 ต าบล ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 1 แห่ง การอุปโภคบริโภค
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด อย่างท่ัวถึงและ
เชียงราย เพียงพอ

2 โครงการเจาะบ่อบาดาล          เพ่ือแก้ไขปัญหา พ้ืนท่ีต าบลโป่งผา -           428,000  -           -           -           บ่อบาดาล มีน้ าสะอาดใช้ใน อบต.โป่งผา
บ้านจ้องเด่น หมู่ท่ี 10 ต าบล ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 1 แห่ง การอุปโภคบริโภค
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด อย่างท่ัวถึงและ
เชียงราย เพียงพอ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๑
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4. แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล      เพ่ือแก้ไขปัญหา เจาะบ่อบาดาล -           428,000  -           -           -           บ่อบาดาล มีแหล่งน้ าเพ่ือ ทต.ห้วยไคร้
บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ท่ี 2       ขาดแคลนน้ าประปา บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 แห่ง อุปโภคบริโภคท่ี
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย เพียงพอส าหรับ
จังหวัดเชียงราย ประชาชน

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   เพ่ือแก้ไขปัญหา พ้ืนท่ีต าบลโป่งผา -           428,000  -           -           -           บ่อบาดาล มีน้ าสะอาดใช้ใน อบต.โป่งผา
บ้านป่าแฝ หมู่ท่ี 3 ต าบลโป่งผา ขาดแคลนน้ าประปา จ านวน 1 แห่ง การอุปโภคบริโภค
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อย่างท่ัวถึงและ

เพียงพอ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมี ถนน คสล. จ ำนวน ๑ แห่ง -           1,200,000 -           -           -           จ านวนความยาว ประชาชนมีถนน อบต.บ้านด้าย
เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ 4 การคมนาคมขนส่ง ของถนนท่ีได้รับ เพ่ือการสัญจร
ต าบลบ้านด้าย - หมู่ 2 ต าบล พืชผลทางการเกษตร การก่อสร้าง ไปมาและขนส่ง
โป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัด สะดวกและปลอดภัย พืชผลทางการ
เชียงราย เกษตรสะดวก

รวม 5  โครงการ - -                -       2,912,000                -                  -                  -   - - -
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืน 23,000       -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 20 ตัวๆละ 68,000       -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) 3,400 บาท

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จ านวน 3 ตู้ๆละ 17,100       -             -             -             -             กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง) 5,700 บาท

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ 3,850         -             -             -             -             กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง)      

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 6,300         -             -             -             -             กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง) จ านวน 1 ตัว

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 6,000         -             -             -             -             (รร.ทต.ห้วยไคร้)

จ านวน 1 ตัว (ศพด.ทต.ห้วยไคร้)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

ครภัณฑ์ส านักงาน

แบบ ผ.๐๓
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 6,800         -             -             -             -             (รร.ทต.ห้วยไคร้)

(ศพด.ทต.ห้วยไคร้)

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 น้ิว จ านวน 12,000       -             -             -             -             (ศพด.ทต.ห้วยไคร้)

6 ตัวๆละ 2,000 บาท

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง -             14,000       -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

10 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน -             4,000         -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน 1 ตู้

11 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ -             5,500         -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 6 ตู้ๆละ                -          16,500        16,500                -                  -   กองคลัง
5,500 บาท

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ๆละ                -          22,000                -                  -                  -   กองช่าง
5,500 บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ๆละ                -          15,800                -                  -                  -   กองช่าง
7,900 บาท

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัวๆละ 3,400 บาท                -          13,600                -                  -                  -   กองสาธารณสุขฯ

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะขาพับหน้าขาว จ านวน 5 ตัวๆละ                -          18,500                -                  -                  -   กองการศึกษา
3,700 บาท

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว จ านวน 12 ตัวๆละ -             10,800       10,800       -             กองสาธารณสุข
1,800 บาท (เพ่ือใช้ในสุสานเทศบาล) และส่ิงแวดล้อม

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 น้ิว จ านวน -             -             40,000       -             -             กองการศึกษา
20 ตัวๆละ 2,000 บาท
(เพ่ือใช้ส าหรับอาคารอเนกประสงค์)

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะขาพับหน้าขาว จ านวน 30 ตัวๆละ                -                  -        111,000                -                  -   กองการศึกษา
3,700 บาท
(เพ่ือใช้ส าหรับอาคารอเนกประสงค์)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  241



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด -             200,000     -             -             -             กองการศึกษา
(รร.ทต.ห้วยไคร้)

21 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร 1,000,000    -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน และขนส่ง กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
จ านวน 1 คัน

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพ่วงลากจูงเพ่ือบรรทุกรถขุดตีนตะขาบ -             76,000       -             -             กองช่าง
และขนส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า ท่ีไม่มีแรงขับเคล่ือน

ในตัวเอง และน้ าหนักลงเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ชุดไมโครโฟนห้องประชุมไร้สายระบบ 200,000     -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) วิทยุ ดิจิตอลพร้อมระบบบันทึกเสียง จ านวน  1 ชุด
    

24 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ตู้ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียงแบบเคล่ือนท่ี -             10,000       -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

วิทยุ ขนาด 500 วัตต์ จ านวน 1 ตู้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  242



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA -             42,500       -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

และเผยแพร่ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

26 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา กล้องวงจรปิด -             500,000     500,000     500,000     500,000     ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน และเผยแพร่ (ติดต้ังบริเวณจุดเส่ียง ทางแยก ทางร่วม และสวน
สาธารณะอ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้)

27 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 3 น้ิว -             15,000       -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน จ านวน 1 เคร่ือง

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน 21,000       -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 4,300         -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 3,300         -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  243



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

31 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,600         -             -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(งานบริหารท่ัวไป) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท

32 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 30,000       -             -             -             -             กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง)   แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท

33 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 8,600         -             -             -             -             กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง)   (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 

4,300 บาท

34 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 2,800         -             -             -             -             กองคลัง
(งานบริหารงานคลัง)   จ านวน 1 เคร่ือง

35 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้คบุ้ก ส าหรับงาน 21,000       กองการศึกษา
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง (ศพด.ทต.ห้วยไคร้)

36 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล -             30,000       -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
1 เคร่ือง 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  244



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

37 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล -             30,000       30,000       -             กองคลัง
แบบท่ี 2 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน
2 เคร่ืองๆละ 30,000 บาท 

38 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน -             22,000       -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

39 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 เคร่ือง -             2,500         -             -             -             ส านักปลัดเทศบาล

40 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน -             5,000         5,000         -             -             กองคลัง
4 เคร่ืองๆละ 2,500 บาท

41 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ -             8,600         -             -             -             กองคลัง
(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ืองๆละ
4,300 บาท

42 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED -             -             9,000         -             -             กองคลัง
ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  245



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

43 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง -             -             327,600     -             -             ส านักปลัดเทศบาล

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จ านวน  9 เคร่ืองๆละ 36,400 บาท

44 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จ านวน 1 ตู้ -             -             8,000         -             -             ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน

45 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ -             -             4,000         -             -             ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน

46 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ -             -             4,000         -             -             กองคลัง

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) -             -             180,000     -             -             กองช่าง
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ -             -             7,900         -             -             กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  246



เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓

49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน รถเข็นพ่วงลาก 2 ล้อ จ านวน 1 คัน -             -             3,500         -             -             กองการศึกษา

50 การรักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไฟไซเรนแบบหลอด LED พร้อมกล่องเสียง -             -             25,000       -             -             ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน และขนส่ง ขนาด 100 วัตต์ จ านวน 1 ชุด

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด -             -             100,000     -             -             กองการศึกษา
(เพ่ือใช้ส าหรับอาคารอเนกประสงค์)

52 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA -             -             14,100       -             -             ส านักปลัดเทศบาล

และเผยแพร่ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

รวม    1,439,650   1,062,300   1,396,400      500,000      500,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ I หน้า  247
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

--------------- 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท าทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในท้องถิ่น    

 ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน า ไปสู่
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการ
ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้      
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้ นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่ งน้ า  ลั กษ ณ ะของไม้ /ป่ า ไม้  ฯลฯ  ด้ าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 

การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับใช้  ผลของการบั งคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3  

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

3  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ

ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3  

(6 ) ผลการวิ เค ราะห์ ศั กยภ าพ เพ่ื อป ระ เมิ น
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่ อาจส่ งผลต่อการด าเนินงานได้แก่      
S-Strength (จุ ด แข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อน )   
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

3  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

3 .3  ยุ ท ธ ศ าส ต ร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 
 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

ความมุ่ งมั่น อันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั วชี้ วัด  ค่ าเป้ าหมาย       
กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่ อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12   Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผน พัฒ นากลุ่ มจั งห วัด/แผนพัฒ นาจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 

๔.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้      
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

(5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

(5) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือ ไม่ และเป็ น ไปตามอ าน าจหน้ าที่ ห รือ ไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

10 
 

 

5. โครงการพัฒนา 
5 .1  ความชั ด เจน
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 

 

5.2 ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ 
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการมี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวน
เท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือให้เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน็ศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธภิาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่ สิ นค้ าเชิ งนวัตกรรม (2 ) เปลี่ ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้              | ห น้ า  ๒๕๗ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
ก าหนดขึ้นที่เปน็ปัจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ ป ระชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ค วามยุ ติ ธ รรม  (Equity)   (5 ) ค วาม โป ร่ งใส 
(Transparency) 

(5) 
 

 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัด ได้  (measurable)  
ใช้ บ อกป ระสิ ท ธิ ผ ล  (effectiveness) ใช้ บ อก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2 ) วัดและประเมินผล ระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ก็เพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์
และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  ซึ่งพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลใน
ภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผล
ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการ
พรรณนา ดังนี้  

การวัดเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเปรียบเทียบจากจ านวนโครงการและงบประมาณจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้ด าเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(งบประมาณ พ.ศ.2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. จ านวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 59 38,037,080 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 8,807,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 56 11,842,050 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 50 13,245,910 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 24,414,000 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 37 3,718,500 

รวมทั้งสิ้น 225 100,064,540 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 

2. จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24 12,450,600 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 100,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 35 4,848,260 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 36 10,478,410 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 1,146,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 33 2,816,500 

รวมทั้งสิ้น 140 31,839,770 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้              | ห น้ า  ๒๖๐ 

 

แผนภูมิ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

3. การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวนโครงการตาม
แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี  

(พ.ศ.2561-
2564) 

จ านวนโครงการ 
ที่บรรจุในแผนการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 59 24 40.68 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

7 2 28.67 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 56 35 62.50 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 50 36 72.00 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16 10 62.50 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

37 33 89.19 

รวมทั้งสิ้น 225 140 62.22 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้              | ห น้ า  ๒๖๑ 

 

แผนภูมิ  เปรียบเทียบภาพรวมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) และ
โครงการที่บรรจุในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

4. การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งบประมาณตาม

แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี  
(พ.ศ.2561-2564) 

งบประมาณตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 38,037,080 12,450,600 32.73 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

8,807,000 100,000 1.14 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 11,842,050 4,848,260 40.94 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 13,245,910 10,478,410 79.11 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

24,414,000 1,146,000 4.69 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

3,718,500 2,816,500 75.74 

รวมทั้งสิ้น 100,064,540 31,839,770 31.82 
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โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โครงการท่ีบรรจุในแผนการด าเนินงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้              | ห น้ า  ๒๖๒ 

 

แผนภูมิ  เปรียบเทียบงบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และงบประมาณตาม
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

5. ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการที่
บรรจุตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 

โครงการที่
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

24 18 75.00 6 25.00 0 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

35 31 88.57 0 0.00 4 11.43 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

36 32 88.89 2 5.56 2 5.56 

5. ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 7 70.00 0 0.00 3 30.00 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ 
เมืองการบริหาร 

33 23 69.70 3 9.09 7 21.21 

รวม 140 113 80.71 11 7.86 16 11.43 
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งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้              | ห น้ า  ๒๖๓ 

 

แผนภูมิ แสดงภาพรวมการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
จ านวนงบประมาณ 

ที่เบิกจ่าย 
ร้อยละของ

งบประมาณราย
ยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

12,450,600 4,459,815 35.82 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

100,000 63,960 63.96 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 4,848,260 4,234,994 87.35 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,478,410 8,545,161 81.55 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1,146,000 893,610 77.98 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

2,816,500 1,069,091 37.96 

รวมทั้งสิ้น 31,839,770 19,266,631 60.51 

  

 

 

 

 

โครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จจ านวน 113

โครงการ
คิดเป็น 80.71%

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน

11 โครงการ คิดเป็น 
7.86%

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
จ านวน 16 โครงการ 
คิดเป็น 11.43%



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลต าบลห้วยไคร้              | ห น้ า  ๒๖๔ 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

การวัดผลในเชิงคุณภาพ  
โดยให้สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการส ารวจและประเมินผลการมีส่วนร่วม

ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการด าเนินการ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาเทศบาลและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในสิ่งที่
ดีอยู่แล้ว รวมถึงจะน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการบริหารงานในปีงบประมาณต่อไป 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน  
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน และควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6
จ านวนงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 12,450,600 100,000 4,848,260 10,478,410 1,146,000 2,816,500

จ านวนงบประมาณที่เบกิจ่าย 4,459,815 63,960 4,234,994 8,545,161 893,610 1,069,091
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