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ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น า
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พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้การบริหารราชการส าเร็จบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
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ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึง
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ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่ผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาในท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป  

เทศบำลต ำบลห้วยไคร้
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

--------------- 
1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอแม่สาย ระยะทางประมาณ 18  กิโลเมตร อยู่ห่างจาก

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 44 กิโลเมตร  ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 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  

ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  พ้ืนที่อยู่ในเขตที่ราบเชิงเขา ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไป

ทางด้านทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่เขาสูง มีระดับความสูงประมาณ 600 - 1,400 เมตร ติดแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติของป่าดอยนางนอน โดยมีภูเขาที่ส าคัญ คือ ดอยตุง ดอยปางหิน ทางด้าน  ทิศตะวันออกเป็นที่ราบ
ลุ่มใช้ในการเกษตรพ้ืนที่ด้านนี้บางส่วนจะเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน ด้านทิศเหนือจะเป็นลูกคลื่นลอน
ลาด ด้านทิศใต้จะมีล าน้ าแม่ไร่ไหลผ่าน ซึ่งถือว่าเป็นล าน้ าสายหลักในเขตเทศบาล  มีต้นก าเนิดจากพ้ืนที่สูง
ด้านทิศตะวันตก  ส าหรับพ้ืนที่โดยรอบด้านทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นเส้นทางที่ขึ้นสู่
พระต าหนักดอยตุงและหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ มีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค ได้แก่ อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 



1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ 
- ฤดูร้อน  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงประมาณปลายเดือน

กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศเย็นในตอนเช้า  จากนั้นช่วง
กลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อน  อบอ้าว อุณหภูมิสูงที่สุด 42-43 องศาเซลเซียส 
และอาจเกิดพายุฤดูร้อนในบางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้  
ส่วนช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อน ฝนฝ้าคะนองในหลายพ้ืนที่  อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 38 องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน  ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม โดยจะเริ่มมีฝนตกประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
และต้นเดือนมิถุนายน ส่วนเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะสูงขึ้น จากนั้นปริมาณฝนจะลดน้อยลงในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

- ฤดูหนาว  ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มมาอากาศเย็นตลอดเดือนพฤศจิกายน 
และอาจมีอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม และอุณหภูมิลดลงในเดือนมกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
10 องศาเซลเซียส 

1.3 ลักษณะของดิน 
ส าหรับลักษณะดินในบริเวณเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ทิศตะวันออกพบว่าจะมีลักษณะ เนื้อดินจะเป็น

ดินเหนียว การระบายน้ าค่อนข้างเลว ดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเหมาะส าหรับท านา ทางด้าน
ตอนกลางของพ้ืนที่เทศบาลจะเป็นตะกอนล าน้ า เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  การระบายน้ าค่อนข้าง
เลวถึงปานกลาง ดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  เหมาะส าหรับท านาและปลูกพืชไร่  ส่วนทางด้านทิศตะวันตก 
จะมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ าดี 
ดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ าไม่เหมาะส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว 
พ้ืนราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ า 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ พ้ืนที่ 93 

ไร่ มีความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปรับปรุงพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน และล าเหมืองแม่ไร่ ไหลผ่านด้านทิศใต้เขตเทศบาล ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ ามาก ในฤดูแล้ง
แห้งขอด การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรมีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ทางด้านทิศตะวันตกของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีสภาเป็นภูเขา จึงมีพ้ืนที่เป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดง 

ลักษณะป่าจะเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า ไม้ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้แดง ไม้เต็งและไม้มีค่าอ่ืนๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุง เช่าพ้ืนที่ท าโครงการ
พระราชด าริของสมเด็จย่าด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ (สุขาภิบาลต าบลห้วยไคร้เดิม) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2528 ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 103 ตอนที่ 39  หน้าที่ 1020  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 ก. วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2542   
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จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีจ านวน 6 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
1 บ้านห้วยไคร้หลวง นายศักรินทร์  จันทาพูน 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 20 พฤษภาคม 2564  มีประชาชนที่ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  จ านวนทั้งสิ้น  2,460 คน 
จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 3,634 คน 

เขตการเลือกตั้ง จ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

จ านวน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

คิดเป็นร้อยละ 

นายกเทศมนตรี 3,634 2,460 67.69 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 1,985 1,421 71.59 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 1,647 1,037 62.96 

การแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา
แบ่งออกเป็น 2 เขต ดังนี้ 

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

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

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  5,522 คน  แยกเป็นชาย 2,321 คน เป็นหญิง  2,682 คน  มีครัวเรือน  2,522 
ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  1,372.26 คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร (คน) 

รวม (คน) 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 ห้วยไคร้หลวง 378 412   790 407 
2 ห้วยไคร้ใหม่ 530 606 1,136 619 
6 ศาลาเชิงดอย 304 364   668 350 
7 ตลาดห้วยไคร้ 475 542 1,017 515 

10 ห้วยไคร้พัฒนา 308 391   699 297 
11 ห้วยไคร้เหนือ 319 355 647 332 

ทะเบียนบ้านกลาง   7   12   19 2 
รวม 2,321 2,682 5,522 2,321 
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(ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลห้วยไคร้ ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
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 ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ข้อมูล  ณ เดือน สิงหาคม 2564 

จ านวนประชากรตามส าเนาทะเบียนบ้านย้อนหลัง 3 ปี 

หมู่ที ่
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 จ านวนครัวเรือน 

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

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
1 404 428 832 400 428 828 394 423 817 396 395 401 
2 532 624 1,156 536 619 1,155 533 621 1,154 610 623 623 
6 297 349 646 293 355 648 297 354 651 316 323 342 
7 494 586 1,080 491 577 1,068 478 559 1,037 504 509 509 

10 326 406 732 318 402 720 311 391 702 289 291 292 
11 321 355 676 324 356 680 323 362 685 315 322 326 

ทะเบียนบ้านกลาง 60 74 134 57 73 130 61 77 138 3 2 2 
รวม 2,434 2,822 5,256 2,419 2,810 5,229 2,397 2,787 5,184 2,433 2,465 2,495 

(ข้อมูลจากส านักทะเบยีนท้องถิ่นเทศบาลห้วยไคร้ ณ เดือน สิงหาคม 2561, เดือนสิงหาคม 2562, เดือนสิงหาคม 2563) 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
1) จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

กลุ่มอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
แรกเกิด – 4 ปี 87 76 163 

5 – 9 ป ี 110 100 210 
10 – 14 ป ี 127 92 219 
15 – 19 ป ี 123 149 272 
20 – 24 ป ี 148 173 321 
25 – 29 ป ี 165 192 357 
30 – 34 ป ี 170 188 358 
35 – 39 ป ี 179 202 381 
40 – 44 ป ี 201 200 401 
45 – 49 ป ี 135 194 329 
50 – 54 ป ี 177 202 379 
55 – 59 ป ี 175 269 444 
60 – 64 ป ี 184 229 413 
65 – 69 ป ี 135 192 327 
70 – 74 ป ี 90 98 188 
75 – 79 ป ี 58 52 110 
80 – 84 ป ี 34 37 71 
85 – 89 ป ี 20 23 43 
90 – 94 ป ี 1 12 13 
95 – 99 ป ี 2 2 4 

รวม 2,321 2,682 5,003 



2) จ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่

กลุ่มอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
60 – 64 ป ี 172 210 382 
65 – 69 ป ี 130 166 296 
70 – 74 ป ี 81 86 167 
75 – 79 ป ี 54 42 96 
80 – 84 ป ี 28 30 58 
85 – 89 ป ี 15 20 35 
90 – 94 ป ี - 10 10 
95 – 99 ป ี 1 2 3 

รวม 481 566 1,047 
(ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน กันยายน 2564) 

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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 – 9 ปี - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 

10 – 14 ปี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 – 19 ปี - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 
20 – 24 ปี - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 
25 – 29 ปี - - - 1 - 1 - 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - 1 2 
30 – 34 ปี - 1 1 1 - 1 1 1 2 1 - 1 2 1 3 2 - 2 - 1 1 7 4 
35 – 39 ปี - 1 1 - 1 1 1 2 3 2 - 2 - 2 2 - - - - - - 3 6 
40 – 44 ปี - - - 1 - 1 1 1 2 - 2 2 - - - - - - - - - 2 3 
45 – 49 ปี - - - - 2 2 1 1 2 1 - 1 - 1 1 - - - - - - 2 4 
50 – 54 ปี 2 - 2 1 - 1 4 - 4 1 - 1 1 2 3 - - - - - - 9 2 
55 – 59 ปี 1 - 1 - 3 3 2 2 4 2 2 4 - - - - - - - - - 5 7 
60 ปี ข้ึนไป 4 4 8 8 13 21 20 17 37 3 3 6 4 2 6 - - - - - - 39 39 

รวม 7 6 13 13 19 32 32 26 58 10 7 17 7 9 16 2 - 2 - 1 1 71 68 

  (ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ณ เดือน กันยายน 2564)

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 ี - - - 
15 – 19 ป ี - - - 
20 – 24 ป ี - - - 
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กลุ่มอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
25 – 29 ป ี - - - 
30 – 34 ป ี - 1 1 
35 – 39 ป ี - - - 
40 – 44 ป ี - - - 
45 – 49 ป ี 2 5 7 
50 – 54 ป ี 1 - 1 
55 – 59 ป ี 2 1 3 
60 ปี ขึ้นไป 1 1 4 

รวม 6 10 16 
 (ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชน ทต.ห้วยไคร้ ณ เดือน กนัยายน 2564) 

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีสถานศึกษา/แหล่งให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียน 24 คน คร ู 3 คน 
- โรงเรียนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียน 65 คน คร ู 4 คน 
- โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นักเรียน 554 คน คร ู 28 คน 
- โรงเรียนมานิตวิทยา นักเรียน 1,576 คน คร ู 87 คน 
- โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา นักเรียน 195 คน คร ู 14 คน 

(ข้อมูลจากกองการศึกษาเทศบาลห้วยไคร้ ณ เดือน ตลุาคม 2564) 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน     1   แห่ง 
สถานพยาบาลเอกชน จ านวน     2  แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน     2   แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จ านวน   6   แห่ง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน     154  คน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน 1 แห่ง 

4.3 อาชญากรรม 
หน่วยบริการประชาชนต าบลห้วยไคร้   เจ้าหน้าที่ต ารวจ    จ านวน       3     นาย 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.           จ านวน    115    นาย 
อาสาสมัครจราจร                    จ านวน      28    นาย 

4.4 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  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง  
มีรายละเอียดดังนี้ 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์ติก

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 21 1 17 3 - 
2 24 3 17 4 - 
6 31 1 29 1 - 
7 28 2 23 3 - 

10 23 1 18 4 - 
11 28 - 26 2 - 
รวม 155 8 130 17 - 

(ข้อมูลกองช่าง ทต.ห้วยไคร้ ณ เดอืน ตุลาคม 2564) 

5.2 การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ด าเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง  โดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน  แต่ก็ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังต้องขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือให้ส่องสว่างยามค่ าคืน โดยอุดหนุน
งบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ 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 และจุดรับส่งสินค้า

เอกชน 2 แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1  การเกษตร

การเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ประมาณ 100 ไร่  พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ข้าวโพดอ่อน 
ต้นกก สับปะรด ลิ้นจี่ ยางพารา 
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6.2  การประมง 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีการประมงทีอ่่างเก็บน้ 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 าบลห้วยไคร้ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

(อพท.) ได้ด าเนินการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โดยพ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้อยู่ในเส้นทางหลวงหมายเลข 1 
มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความงดงามของวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของคนใน
ท้องถิ่น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 

1. อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้

ประวัติความเป็นมาของขุนน้ าห้วยไคร้  
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2515 โดยการน าของพระอเนก จนฺทสวณฺโณ รักษาการ เจ้าอาวาสวัด

ห้วยไคร้หลวง หลังจากครูบาสุ่ม อภิชโย มรณภาพ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2516 และฌาปนกิจศพ ในวันที่ 
11-13 มีนาคม 2517 ในขณะนั้น พ่อหลวงสุ่ม จันทาพูน เป็นผู้ใหญ่บ้าน  นายอินจันทร์ ชมพู และนาย
สวัสดิ์ มะโนเกตุ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  อยู่มาวันหนึ่ง พ่อหลวงสุ่ม จันทาพูน ได้น า พันโทจ าเนียร ปูรณะโชติ  
หัวหน้า กรป.กลางซึ่งพักอยู่ที่ในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มาพบ พระเอนก จนฺทสวณฺโณ มาพบปะและสนทนา
ธรรม เพ่ือคลายความเศร้าโศก ในการมรณภาพของ ครูบาสุ่ม อภิชโย และเตรียมงาน เพ่ือจะขอไฟ
พระราชทานงานศพของท่านครูบา   

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 8 



ในช่วงหนึ่งพระเอนก ก็ปรารภเรื่องน้ าห้วยไคร้ กับพันโทจ าเนียร ว่าอาตมา อยากจะท าฝาย
กั้นน้ าห้วยไคร้สักแห่ง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ และท่านผู้พันก็เห็นด้วย จึงได้ให้ค ามั่นสัญญากันว่า
จะท าฝาย พระเอนก ก็ได้ชักชวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคน คือ นายอินจันทร์ ชมพู และนายสวัสดิ์ มะโนเกตุ  
มาปรึกษาหารือจะกั้นฝายบริเวณไหน และตกลงกันว่าจะกั้นที่บริเวณท่ามะหินคึกคัก เพราะมีหินใหญ่อยู่ตรง
นั้น มีน้ าอุ่นไหลจากทางเหนือ(ไฮ่คอก) และน้ าเย็นไหลจาก ทางใต้ (ห้วยก๋อเดื่อ) ไหลรวมกันผ่านเป็นช่องเล็กๆ 
กว้างประมาณ 2 – 3 เมตรซึ่งช่วงนี้อยู่เหนือฝายกั้นน้ าของพ่อแก้ว ชัยวงค์ เพียงเล็กน้อย พระเอนก 
จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งสองด าเนินการต่อ โดยประชุมกรรมการในหมู่บ้านแล้วมีมติตกลง จึงขอรถ
ของ กรป.กลาง รถกะบะใหญ่ (ยี เอ็ม ซี) ให้จ่าเหลิม ไม่ทราบนามสกุล เป็นพลขับร่วมกับชาวบ้านช่วยกันขน
ดินมาถม ไม่กี่คันรถก็ถมเต็ม ในสมัยนั้นไม่มีรถดั๊ม รถตักดิน พอน้ าสูงขึ้นเรื่อยๆ ท่วมป่าละเมาะ พอน้ าสูงขึ้น
เป็นที่ภาคภูมิใจของทุกฝ่าย ทางผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยชุดเดิมก็ท าเรื่องของบประมาณจากทางราชการ 
มาท าฝายกั้นน้ า หรือฝายน้ าล้น ก็ได้รับงบประมาณมาสนับสนุนอย่างง่ายดาย  และในที่สุด เมื่อน้ ามากขึ้น 
ดูสวยงาม พระเอนกก็ลาสิกขา คือ นายเอนก จันทาพูน หรือหนานอุ่น   

ในปัจจุบันนี้ และต่อมาผู้ใหญ่บ้านรุ่นหลัง ๆ ก็ได้พัฒนาปรับปรุง จนปัจจุบันนี้ ทางเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรต่อไป 

2. ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ าบ่อขาว

ชาติพันธุ์ไตหย่ามีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีน ได้อพยพเข้ามาสู่
ประเทศไทยครั้งแรก ในปี พ.ศ.2470 โดยตั้งหลักแหล่งที่หมู่บ้านป่า
สักขวาง ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายและในช่วงปี พ.ศ.
2484 มีชาวไตหย่า ประมาณ 19 ครอบครัว ได้หาที่อยู่ ใหม่ 
เนื่องจากที่อยู่เดิมมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น ท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอ 
จนได้มาพบพื้นท่ีที่มีน้ าไหลผ่านใสสะอาด จึงพากันออกจากบ้านป่าสัก

ขวางมาตั้งรกรากในพ้ืนที่ใหม่ และได้ตั้งชื่อว่า “บ้านน้ าบ่อขาว” ซึ่งอยู่ในเขตบ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6 ต าบล
ห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน  

ชาติพันธุ์ไตหย่าบ้านน้ าบ่อขาวเป็นเพียงชุมชนเดียวในประเทศไทย ที่มีชาติพันธุ์ไตหย่ าที่
อาศัยอยู่รวมกันและยังคงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไตหย่าที่ยังคงปรากฏให้เห็น ซึ่งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ไตหย่าบ้านน้ าบ่อขาวได้เก็บรวบรวมอุปกรณ์ ของใช้ และวัฒนธรรมเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไตหย่า
ไว้มิให้สูญหาย 

3. รูปปั้นจ าลอง ครูบาเจ้าศรีวิชัย

          ครูบาศรีวิชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๑ ที่บ้านปาง 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ในขณะเกิดปรากฏว่าฝนตกหนักฟ้าร้องดังกึกก้อง
ตลอดเวลา บิดาและมารดาจึงตั้งชื่อว่า "อินทะเฟือน" ซึ่งแปลว่า "ฟ้าร้อง" 
เมื่ออายุได้ ๑๘ ป ีได้บวชเณรตั้งแต่ยังเล็กได้บุญยิ่งกว่าบวชพระ เพราะเด็ก
ยังมีความบริสุทธิ์อยู่  ต่อมาจึงได้อุปสมบทเป็นพระ "ศรีวิชัย" ได้ศึกษาเล่า
เรียนทางวิปัสสนาจนมีความรู้แตกฉานเป็นที่เคารพของชาวเมืองทั่วไป 
จนพากันเรียกว่า"ครูบา" ซึ่งหมายถึงพระภิกษุอาวุโส  
          ครูบาศรีวิชัย พระภิกษุผู้ยึดมั่นในจารีดท้องถิ่น เคร่งครัดในวัตร
ปฏิบัติ ครูบาศรีวิชัยสะสมบุญด้วยการเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน
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ต่างๆ ทั่วอาณาเขตวัฒนธรรมล้านนา สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ชนทุกกลุ่ม ถึงกับยกย่องให้ท่านอยู่ในฐานะ 
“ตนบุญ” ด้วยเหตุที่ครูบาศรีวิชัยเป็นที่ศรัทธาว่ามีสถานะและบารมีสูงสุด  การบูรณปฏิสังขรณ์ของ ครูบาศรี
วิชัยในระหว่างปี พ.ศ.2463-2478 อาทิ บูรณะวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล าพูน วัดพระธาตุช่อแฮ 
จังหวัดแพร่ วิหารวัดพระเจ้าตนหลวง จังหวัดพะเยา วิหารวัดพระสิงห์และวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ  
จึงได้รับการสนับสนุนจากชนทุกกลุ่มของสังคมล้านนา ก่อให้เกิดขบวนการฟ้ืนฟูศาสนาทั่วเขตวัฒนธรรมล้านนา 

เมื่อครั้งที่ครูบาศรีวิชัยจาริกบุญมาที่วัดพระธาตุดอยตุง ประมาณปี พ.ศ.2470 พระธาตุ
ดอยตุงทรุดโทรมมาก ครูบาศรีวิชัยกับประชาชนชาวเมืองเชียงราย จึงได้ร่วมกันบูรณะ องค์พระธาตุขึ้นใหม่ 
โดยสร้างเป็นเจดีย์องค์ระฆังขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลี่ยม  ตามศิลปะแบบล้านนา เพ่ือเป็นการร าลึก
ถึงท่านจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ที่วัดศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุงตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา 
เพ่ือร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
เชียงรายและของชาวล้านนาเป็นประจ าทุกปี โดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานนับพันคน ส าหรับการขึ้นไป
นมัสการพระธาตุดอยตุงเป็นประเพณีของชาวล้านนา รวมทั้งชาวไทยใหญ่ในพม่า ถือปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันโดยพากันเดินไปตามเส้นทางเล็กๆขนาดพอกับคนเดินเรียงหนึ่งผ่านไปได้ซึ่งแต่โบราณนั้น
ทางเดินสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ท่ีรกเลื้อย อันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอย่างยิ่ง แต่ด้วยพลังแห่งความ
ศรัทธาที่ชาวบ้าน  มีต่อองค์พระธาตุดอยตุงจึงชักน าให้บุคคลหลายวัยหลายอาชีพเดินขึ้นสู่ดอยตุงเพ่ือไป
นมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีขึ้นระหว่างวันขึ้น 14 ถึง 15 ค่ าเดือน 6 เหนือหรือเดือน 4 ไทยของทุกปี 
นอกจากนี้ตามต านานเล่าสืบต่อมาว่า เจดีย์พระธาตุดอยตุงเป็นเจดีย์ประจ านักษัตรตรงกับปีกุนหรือปีหมูของ
ภาคกลางหรือปีช้างภาคเหนือด้วยเหตุนี้พระธาตุดอยตุงจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคนเกิดปีกุน ชื่อคนที่
เกิดปีดังกล่าวต้องไปนมัสการและปรนนิบัติพระธาตุอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงปีที่มีชีวิตอยู่ ด้วยการปัดกวาด
บริเวณพระธาตุสรงน้ าพระธาตุและบริจาคเงินบูรณะปฏิสังขรณ์ตามก าลังศรัทธาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต 

6.6  อุตสาหกรรม 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีอุตสาหกรรมการในพ้ืนที่ ดังนี้ 
-  โรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-  ศูนย์ผลิตและจ าหน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุง เซรามิค 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
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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

7.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ
- การทอเสื่อกก 
- การทอผ้าไทลื้อ 
- การประดิษฐ์โคมล้านนา 

2) ภาษาถ่ิน
ภาษาถ่ิน คือ
ภาษาเมืองล้านนา  ภาษายอง  ภาษาอาข่า ภาษาลาหู่ ภาษาจีนยูนาน  ภาษาไทลื้อ

7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองเพ่ือใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง 

ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้าย เครื่องจักสานที่ท าจากไม้ไผ่ โคมล้านนา ข้าวซอยตัด 
1. ผลิตภัณฑ์ดีเด่น
1. เสื่อกก

ความเป็นมาของเสื่อกกนั้นมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 มีผู้รู้เล่าว่า ต้นกกถูกน ามาปลูก
ครั้งแรกโดยผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเรียกกันว่า "ไตหย่า" โดยการน าเหง้าของต้นกก มาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนจีน โดยวิธีการใส่กระบอกไม้ไผ่แช่น้ า และน ามาปลูกครั้งแรกที่หมู่บ้านป่าสัก
ขวาง ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อชาวบ้านพบเห็นจึงน ามาปลูกแล้วแพร่หลาย          
ในปัจจุบัน  

การทอเสื่อไตหย่า หรือการทอเสื่อกกของชาวไตหย่า เสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่
ชาวบ้านห้วยไคร้ อ าเภอแม่สายสามารถผลิตขึ้นเองโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่ท าการเพาะปลูกขึ้นเอง 
อ าเภอแม่สายเป็นแหล่งทอเสื่อกกที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย เป็นการผลิ ตในลักษณะ
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อุตสาหกรรมในครัวเรือน เมื่อได้เข้าไปเยือนหมู่บ้านต่างๆ ในต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย ก็จะพบว่าแทบ    
ทุกหลังคาเรือนจะมีการทอเสื่อกกเป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นอาชีพเสริมรองจากการท านาของชาวบ้าน 

2. ข้าวซอยตัด
“ข้าวซอยตัด” “ขนมแป้งทอด” “ซาฉี๋หม่า” สามชื่อนี้ คือ ขนมชนิดเดียวกัน เป็นขนมง่ายๆ 

ที่เอาไว้ทานเล่นยามว่างเพลินๆ มีจุดก าเนิดมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เก่าแก่ในระดับต านาน ที่มีเรื่องเล่า
สืบต่อกันมาว่าเป็นขนมของแม่ทัพชาวจีนคนหนึ่งที่สั่งพ่อครัวให้ท าเมนูแปลกๆ  มาเสิร์ฟจนกลายเป็นข้าวซอย
ตัดดังเช่นทกุวันนี้ ซึ่งมีความนิยมมากในภาคเหนือของเมืองไทย จนหลายคนคงคิดว่าเป็นอาหารประจ าถิ่นของ
ภาคเหนือมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยความจริงแล้ว เดิมทีข้าวซอยตัดไม่มีการผลิตในไทยเลย มีเพียงการน าเข้ามา
จ าหน่ายจากต่างประเทศเท่านั้น  

แหล่งผลิตและจ าหน่ายข้าวซอยตัดที่เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น อยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไคร้พัฒนา 
ต าบลห้วยไคร้ 
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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 จึงมีพ้ืนที่เป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดง 

ลักษณะป่าจะเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งหญ้า ไม้ที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้แดง ไม้เต็ง และไม้มีค่าอ่ืนๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงเช่าพ้ืนที่ท าโครงการ
พระราชด าริของสมเด็จย่าด้านการอนุรักษ์ป่าไม้  

8.3 ภูเขา 
ในพ้ืนที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ 

และมีพ้ืนที่สาธารณะป่าไม้บางส่วน  ปัญหาคือแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้งและปัญหาด้าน
ขยะ เนื่องจากมีขยะจากชุมชนและขยะนอกเขตจ านวนมาก ท าให้บ่อขยะเริ่มจะไม่มีที่รองรับการทิ้งขยะ  
ทางเทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือคัดแยกขยะจากต้นทาง เพ่ือลดปัญหาขยะที่จะน าไปทิ้งในบ่อขยะให้มี
จ านวนน้อยที่สุด 

9. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
10.1 ด้านการเมืองการบริหาร

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 5 กอง เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองช่าง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. กองการศึกษา
โดยมีจ านวนพนักงานเทศบาล 72 คน แยกเป็น 
- พนักงานเทศบาล 28 คน 
- ลูกจ้างประจ า   3 คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ   4 คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป 19 คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ 18 คน 
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10.2 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
การจัดโครงสร้างการบริหารของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ประกอบด้วย 
(1) สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจาก   

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต าบลห้วยไคร้ 
1. ร.ต.ท.เสถียร  สุเดชมารค ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
2. นายเรืองรัตน์  อารีย์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
3. นายสมเกษ  ชาวค าเขต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
4. นายนิคม  พงษ์ปวน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
5. น.ส.จารุวรรณ  ชัยศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
6. นายธวัชชัย  ออนตะไคร้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
7. นายวรวิทย์  จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 1 
8. นายศักดา  ปัญญาทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
9. นายอินจันทร์  เครือใจ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
10. นายพงพันธุ์  พุทธิกา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
11. นายรัชเดช  วิลานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 
12. นายสมยศ  พรหมบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เขต 2 

(2) นายกเทศมนตรี  ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เลขานุการและ       
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี   

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
1. นายเสถียร  กาโน นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
2. นายสมคิด  จันทาพูน รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
3. นายวิชาญ  ปิ่นทอง รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
4. นายเฉลิมชัย  ออนตะไคร้ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้
5. นายโหล  สีปินตา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
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10.3 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 และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ร่วมกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

10.4 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 5 คน 
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)116 คน
4. วิทยุสื่อสาร

- ชนิดแบบมือถือ   15 เครื่อง 
- ชนิดติดตั้งประจ าสถานี   1 เครื่อง 
- ชนิดติดรถยนต์ 2 เครื่อง 
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2. วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณี
2.1 เสี้ยวบ้าน 

เมื่อปี 2440 ในสมัยก่อนเป็นป่าใหญ่ดงหนาเป็นป่าต๋องแต๋น ต๋องสาด ถนนที่ผ่านหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ของหมู่บ้านห้วยไคร้หลวงในปัจจุบัน มีต้นลุง ชาวบ้านเรียกว่า ก๋อลุง มีทางเดินผ่านและรกทึบ   
น่ากลัว ไม่ค่อยมีใครกล้าเดินผ่าน แต่ไม่มีทางอ่ืนจ าเป็นต้องเดินผ่าน จึงตั้งเป็นศาลใจ๋บ้านขึ้น และอัญเชิญ  
พ่อเจ้าจอมจันทร์ พ่อเจ้าค าภีระ จากเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  มาสถิต  ณ ศาลใจ๋บ้าน เพ่ือลดความน่ากลัว
ของชาวบ้าน  ตามค าเล่าของพ่ออุ้ยจันทร์ พ่อเจ้าค าภีระนั้นเป็นเจ้าที่ชอบดื่มสุราและเที่ยวในเวลากลางคืน 
(กิ๋นเหล้า ออกแอ่ว) หมาเห่าหมาหอน ชาวบ้านพบเห็นก็เกิดความกลัวขึ้นอีก จึงขอพ่อเจ้าจอมจันทร์     
เปลี่ยน พ่อเจ้าโบราบ่าวน้อยแทน และเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมา 

 ในเดือน 9 (เหนือ) แรม 9 ค่ า จัดพิธีสักการะบวงสรวง ในสมัยก่อนนั้น ต้องมาช่วยพัฒนา
แผ้วถางท าความสะอาดบริเวณ จัดท าหลักผูกเชือกม้าของพ่อเจ้าองค์อ่ืนๆ ที่มาร่วมงาน  พิธีงานบวงสรวง
ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจัดเตรียมไก่ต้มหลังละ 1 ตัว ของหวาน (ข้าวต้ม ข้าวหนม) ในปัจจุบันทางหมู่บ้าน
ห้วยไคร้หลวง และบ้านห้วยไคร้เหนือ ได้ร่วมกันเสนอทางเทศบาลต าบลห้วยไคร้ (ในสมัยนายกเสถียร กาโน) 
สร้างศาลาถาวรขึ้น และจัดพิธีด าหัวขอพรพ่อเจ้าทั้งสามองค์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ทุกวันที่ 16 เมษายน 
ช่วงเช้าให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาพ่อเจ้าน าสิ่งถวาย และในภาคบ่ายจัดพิธีด าหัวขอพร  ส่วนในเดือน 9 (เหนือ) 
แรม 9 ค่ า ก็จัดพิธีบวงสรวงกันเหมือนเดิม 

ของที่จัดถวายพ่อเจ้าจอมจันทร์ ถวายเป็นผลไม้  ของถวายพ่อเจ้าค าภีระ และพ่อเจ้าโบรา
บ่าวน้อย เป็นเหล้า ไก่ต้ม ของหวาน (ข้าวต้ม ข้าวหนม)  บูชาทั้งสามองค์ ธูป 6 ดอก เทียน 3 เล่ม ของถวาย
ทุกอย่างให้ถวายเป็นคู่ เช่น ถวายหัวหมู 2 หัว ไก่ 2 ตัว หรือเป็น 2 ชุด เนื่องจากมีพ่อเจ้าจอมจันทร์ กับพ่อ
เจ้าโบราบ่าวน้อย ส่วนพ่อเจ้าค าภีระอยู่ที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2 ผีหม้อนึ่ง 
ความเชื่อเรื่องการนับถือผีและวิญญาณถือได้ว่าอยู่คู่กับคนล้านนามาช้านานจนแยกจากกัน 

ไม่ออก โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทว่ายังมี
พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับ "ผี" อีกพิธีหนึ่งที่ปัจจุบันนับวันก าลังจะสูญหายไปเพียงเพราะความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี รวมทั้งการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาใช้ในสังคม พิธีกรรมที่ว่านี้ก็คือ "ผีหม้อนึ่ง" ซึ่งเป็น
การเชิญวิญญาณของปู่ด า ย่าด าเพ่ือถามไถ่เหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พิธีกรรมเช่นนี้ยังคงมี
ปรากฏให้เห็นในหมู่บ้านแถบชนบท  ใครจะรู้ว่าสิ่งลี้ลับเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ผนวกกับความเชื่อแต่  
โบร่ าโบราณของคนล้านนา จะยังสามารถด ารงอยู่ให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน ขณะที่พวกหัวก้าวหน้าสมัยอาจมอง
ว่านี่เป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ที่งมงาย 

"ผีหม้อนึ่ง" เป็นพิธีกรรมโบราณของคนล้านนาที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี การลงผีหม้อนึ่ง
ส่วนใหญ่จะถามไถ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตน เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงการท านายในเรื่องอนาคต   
เรื่องราวของ "ผีหม้อนึ่ง" ของคนล้านนายังคงมีให้เห็นอยู่เสมอแม้ว่าบางครั้งความเชื่อดังกล่าวอาจสูญหายหรือ
ถูกหลงลืมไปบ้างตามเวลา แต่สิ่งสะท้อนที่ได้รับก็คือ ยาใจที่ผู้ป่วยต้องการเป็นที่พ่ึงพิงสุดท้าย เพราะพวกเขามี
ความเชื่อและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน และหลังจากนี้ไปภายในจิตส านึกและความรู้สึกของชาวบ้าน    
ทุกคนจะเปี่ยมล้นด้วยความสุข ความอบอุ่นใจที่พวกเขาได้แสดงออกต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ 

2.3 เลี้ยงผีปู่ย่า 
ผีปู่ย่าตายาย หมายถึง ผีประจ าตระกูล หรือที่เรียกกันว่าผีบรรพบุรุษ กล่าวคือถ้าปู่ย่าตายาย

ล่วงลับไปแล้ว พวกลูกหลานก็จะสร้างหอไว้ทางเบื้องทิศหัวนอน หรือในสถานที่ที่เห็นว่าสมควร บนหอจะมี   
หิ้งวางเครื่องบูชา เช่น พานดอกไม้ ธูปเทียน น้ าต้น (คนโท) วางเอาไว้ในปัจจุ บัน ค าว่า “ผีปู่ย่าตายาย” 
กร่อมลงมาเหลือเพียงค าว่า “ผีปู่ย่า” ซึ่งเพ่ือเป็นการสะดวกในการเรียกจะได้ไม่ยาวเกินไป 
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พิธีการเลี้ยงผีปู่ย่านี้จะท ากันในเฉพาะวงศ์ญาติที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น  ที่อยู่ห่างออกไปต่างบ้าน
ต่างเมืองก็ไม่มีโอกาสมาร่วมด้วย  ด้วยสาเหตุนี้ เองที่ท าให้บางคนทอดทิ้งไปเลย แต่ถ้าหากเป็นเทศกาล
สงกรานต์บางคนทีย่ังไม่ทอดทิ้งก็อาจจะมาร่วมด้วย การเลี้ยงผีในวันสงกรานต์หรือปีใหม่แบบพ้ืนเมืองจะถือว่า
เป็นการมาด าหัวผีปู่ย่าด้วย ซึ่งผู้ที่มาได้จะน าเอาเครื่องเซ่นสังเวย เช่น มะพร้าว กล้วย อ้อย มาร่วมกันและ
ช่วยกันออกเงินค่าหัวหมูอีกด้วย พร้อมกันนั้นก็จะมีการด าหัวญาติผู้ใหญ่ไปด้วย 

2.4 เลี้ยงเจ้าเมือง 
การเลี้ยงเจ้าเมืองตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ บ้านรักษ์ดอยตุง ซึ่งเป็นบ้านบริวารของ    

บ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่ที่ 11  จะถือเอาวันที่ 27 เมษายน ของทุกปี จัดให้มีพิธีปีละ 1 ครั้ง ชาวบ้านมีความ
เชื่อว่าการเลี้ยงเจ้าเมือง จะท าให้หมู่บ้านได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอันตรายจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ผีเจ้าเมือง
จะคอยปกปักรักษา ดูแล ผู้คนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข 

2.5 ฟังธรรมปลาช่อน 
 “ธรรมปลาช่อน” เป็นพระธรรมเทศนาพ้ืนเมืองเหนือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “มัจฉาราชา

ปลาช่อน” หรือ “ธรรมพระยาปลาช่อน” ตามคติธรรมเชื่อว่าเป็นธรรมที่ใช้เทศนาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล 
การฟังธรรมปลาช่อนจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ฝนแล้ง  การท าไร่ท านา   ไม่ได้ผล  จึงมีการท าพิธี “เทศนา
ธรรมปลาช่อน” เพ่ือ "ขอฝน" บูชาผีขุนน้ าหรือบูชาสายน้ าที่ได้ประทานความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์    
มาให้กับชุมชนตลอดทั้งปี เป็นการสืบชะตาให้กับสายน้ า แสดงความกตัญญูต่อสายน้ าที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับ
ชาวชุมชน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านได้ช่วยกัน   
สืบสานต่อๆ กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์สายน้ าต่างๆ ให้มีความสะอาดบริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตลอดไป 

2.6 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 
วันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ไทยกลาง) หลังวันมาฆบูชา 1 เดือน  งานประเพณีนมัสการ

และสรงน้ าพระธาตุเจ้าดอยตุงจัดกันเป็นประจ าทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงวันขึ้น  13 - 15 ค่ า เดือน 4          
ที่วัดพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง อ าเภอแม่สาย จงัหวัดเชียงราย  

ภายในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุเจ้าดอยตุง จะได้พบเห็นภาพวัฒนธรรม
ประเพณีงดงามเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ ภาพพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพ้ืนถิ่น ชาวไทยภูเขา และ
พุทธศาสนิกชนจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนับหมื่นคน ร่วมกันเดินแสวงบุญขึ้นดอยตุงกันอย่างคึกคัก    
เป็นระยะทางร่วม 10 กิโลเมตร เพ่ือน าเครื่องสักการะมานมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง   

อันพระธาตุดอยตุงนี้ มีต านานเล่าขานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช ผู้เป็นกษัตริย์
แห่งนครโยนกนาคพันธ์ โดยพระองค์ได้ท า ‘ตุง’ (หมายถึง‘ธง’ ในภาษากลาง) มีความยาวถึงหนึ่งพันวาไป  
ปักไว้บนยอดเขา ในรัศมีของตุงหนึ่งพันวา ให้ถือว่าเป็นบริเวณของพระธาตุดอยตุง จึงไม่มีสิ่งปลูกสร้าง     
เช่น กุฎิสงฆ์ห้องน้ าห้องส้วม จึงสร้างวัดน้อยดอยตุงไว้เป็นที่พ านักของพระสงฆ์ พระธาตุดอยตุงบรรจุ       
พระรากแก้วขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาต่อมาได้มีผู้น า         
พระบรมสารีริกธาตุมาถวายพระโอรสของพระเจ้าอชุตราช พระองค์จึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์เคียงข้าง
องค์เดิม พระธาตุดอยตุงจึงมีเจดีย์สององค์ยืนตระหง่านคู่กันนับแต่นั้นมา 

การสรงน้ าพระธาตุดอยตุง อันเป็นประเพณีแสนงดงามที่ได้รับการอนุรักษ์มายาวนาน โดยถือ
กันว่าพระธาตุดอยตุงซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือระดับน้ าทะเลถึง 4,000 ฟุตนั้น เป็นเจดีย์คู่ปีกุน ผู้เกิดในปี
ดังกล่าวจึงนิยมเดินทางมานมัสการและปัดกวาดท าความสะอาดบริเวณโดยรอบพระธาตุเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต และแม้จะไม่ได้เกิดในปีดังกล่าวก็ยังสามารถเดินทางมาร่วมนมัสการพระธาตุคู่บุญเมืองเชียงรายกันได้
โดยไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด  พระธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถานเก่าแก่ของชาวพุทธในเชียงราย และจังหวัด
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ใกล้เคียง รวมทั้ง ชาวพุทธในรัฐเชียงตุง ประเทศพม่า และในประเทศลาว การไหว้พระธาตุดอยตุงเชื่อว่าจะท า
ให้ชีวิตดีขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 พุทธมามะกะจากทุกทิศจะเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยตุง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบล
ห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมในวันนั้น ภาคกลางวันมีการบูชาพระรัตนตรัย รับศีล และฟังเทศน์ กลางคืนมี      
การเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุในอดีต  ผู้ที่เดินทางมักเดินจากวัดศาลาเชิงดอยหมู่ที่ 6 ต าบลห้วยไคร้  
อ าเภอ  แม่สาย ซึ่งจะมีการจัดมหรสพ จ าหน่ายอาหาร เพ่ือน าไปเป็นเสบียง และตักบาตรในช่วงเช้าในวันขึ้น 
15 ค่ า การเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชน 
แต่ปัจจุบันนี้ นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ตามถนนลาดยางที่แยกจากถนนพหลโยธินที่บ้านสันกอง  อ าเภอแม่จัน 
ส่วนผู้ที่นิยมเดินขึ้นเหลือน้อยลง นอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะจัดกิจกรรมการเดินขึ้นนมัสการเท่านั้น
เพราะถนนส าหรับรถยนต์ได้ทับเส้นทางเดินเท้าบางแห่ง (คุบประสาท) การเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยตุงแสดง
ให้เห็นศรัทธา ความเพียร และความอดทน และทดสอบสมรรถภาพตนเองไปด้วย 
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3. แหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน
อ่างเก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ 
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 ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์ของชาติ      
อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคม และการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง ในประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครั ฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน  
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ  ได้แก่ 
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี

วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดา้นอื่นๆ  น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต  ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

- การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
- การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
- การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
- การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
- การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
- การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
- การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
- ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
- ช่วงวัยแรงงาน 
- ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
- การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
- การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
- การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
- การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

 - การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
3.4 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

- การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
 - การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
- การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
3.5 เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

- การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
- การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
- การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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3.6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 - การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3.7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
- การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
- การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ 
- การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม

ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนในการจัดการตนเอง  และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

- เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 
- รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
- เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
- ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 

 - ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

- พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 - มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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- มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 - พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
 - จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
 - พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ

ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
 - จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
- สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 - พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
5.5 พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
 - เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

การใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
- พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

 - พัฒนาความมั่งคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

- เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
- ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ที่ดีของคนไทย 
- พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

 - จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

- พัฒนาและด าเนินโครงการที่ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน

เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง   
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย  
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และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม  
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย     
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

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

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการยึดคนเป็นศูนย์กลางของ       
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลและยั่งยืนซึ่งวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้   
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศโดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แนวทางการพัฒนา  
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและความและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
แนวทางการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการได้รับ ขยายการคุ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

2.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทางด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ์ในการจัดการทุน ที่ดิน 
และทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
ศาสตร์ด้านการปรับ

พัฒนาระบบ
รบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้น  โดยไม่สร้างแรงกดดัน     
ให้เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาวะเงินเฟูอ และแรงกดดันต่อภาวะการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์ทางการพัฒนา  

3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า ระหว่างภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน 
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง  
อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทางเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม รวมทั้งผลักดัน
แนวทางการประเมินมลูค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคงสมดุลและยั่งยื นทั้งใน
มิติเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า  ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้
ดินในทุกมิต ิโดยค านึงถึงศักยภาพและข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า  

4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศขยะน้ าเสียและของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน  

4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิดตลอด วัฏจักรชีวิต  

4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
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5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  

5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล  

5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  

แนวทางการพัฒนา 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส

ทันสมัยคล่องตัวมีขนาดท่ีเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับ 

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
9.2 การพัฒนาเมือง 
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ

สินค้าและบริการของไทย 
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น
ในภูมิภาค 

10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
10.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10.10 ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ใช้ โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ นา่น) (พ.ศ.2561-2565)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
“ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  สินค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต  าบลหวยไคร  | หนา 28 



ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และ 

โลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

(GMS) และ AEC  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ (กลุ่ม GMS , AEC และประเทศอ่ืนๆ)  รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ   

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้
มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น
ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ได้รับบริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)

“เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยง

กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิง

นิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า  
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 

ประกอบด้วย  6 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 

เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ 1.4  พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดน 
กลยุทธ์ 3.4  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 3.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.1  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 4.3  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และสื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา

แรงงานต่างด้าว 
กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและมลภาวะ 
กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 6.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1  วิสัยทัศน์

“ห้วยไคร้น่าอยู่  ชุมชนพอเพียง  เศรษฐกิจยั่งยืน” 
2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.3  เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย / กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม 

1.2 พัฒนาด้านระบบไฟฟูาและ
แสงสว่าง  
1.3 พัฒนาด้านแหล่งน้ าและ
ระบบบรหิารจดัการน้ าเพื่อ
อุปโภคบรโิภค 

- ประชาชนได้รับบริการ 
น้ า ไฟฟูา ถนน อย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 
- ในเขตเทศบาลต าบลห้วย
ไคร้มรีะเบียบร้อย สะดวก 
สะอาด ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น 
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานภายในต าบล 

ร้อยละ 90 

2. ด้านเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาดา้นการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

- มีการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง 
-มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่ า ง ๆ  ก ลุ่ ม ส ต รี  ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุ เสริมสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชน 
- มีการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนในและนอก
เขตเทศบาลทุกภาคส่วน 
- มีกิจกรรมส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
3. ด้านการศึกษา 3.1 พัฒนาด้านการส่งเสริม

และพัฒนาการศึกษา 
3.2 พัฒนาดา้นการส่งเสริม  
อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
- ระบบการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนาและมีคณุภาพที่
เพิ่มขึ้น
- มีการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
- มีการพัฒนาการศึกษาใน
ทุก ๆ ด้าน ทุกมิต ิ
- ส่งเสริมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 90 

4. ด้านคณุภาพชีวิต 4.1 พัฒนาดา้นการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
4.2 พัฒนาดา้นการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
4.3 พัฒนาดา้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4.4 พัฒนาการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการ 
บริการสาธารณสุข 

- มีการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
- ทุ ก ค รั ว เ รื อ น มี ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนมีสุขภาพดีตาม
ตัวช้ีวัดด้านสาธารณสุข 

ร้อยละ 90 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.1 พัฒนาดา้นการส่งเสริม
และพัฒนาการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.2 พัฒนาดา้นการส่งเสริม
และพัฒนาการควบคุม ปูองกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสียและ 
มลภาวะ 

- มีระบบการจัดการขยะ
ของเสียในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ ชุมชนมี
ความสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบมากยิ่งข้ึน 
- ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เก็บขนจาก
ครัวเรือนลดลงและมีการน า
ขยะซึ่งน ากลับมาใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 

6. ด้านพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

6.1 พัฒนาดา้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 พัฒนาดา้นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน 
6.3 พัฒนาดา้นการพัฒนา 
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และ
เทคโนโลย ี

- ประชาชนที่มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ  
- กิจกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลได้รับความร่วมมือ
จากประชารัฐ 
- ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90 

2.4  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
๒. พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่าง 
๓. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 
๑. การส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา 
๑. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
๒. การส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านคุณภาพชีวิต 
๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๒. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. การส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๑. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
๓. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
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2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้           

เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ
ภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ  
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ดังนั้น 
ทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว  ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน การพัฒนา      
ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาความสะอาด ชุมชนปราศจากขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นชุมชน
มีส่วนร่วม การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผู้ พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วนเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา            
ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ 
เยาวชน การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมธรรมส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญ
ทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ืออนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนา      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค 
และระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อม         
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้าง  
องค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของต าบล นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์กร ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยม 
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  กรอบแนวคิดการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  จึงเป็น
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนา
ในอนาคต ดังนั้น จึงก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ดังนี้  

“ห้วยไคร้น่าอยู่ ประชาชนด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข” 
2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปรากฏดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

เปูาประสงค์ 

- การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้า การลงทุนและ
บริการ  โลจิสติกส ์เชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

- การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- เพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

เปูาประสงค์ 

- การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ มาตรฐาน สากล 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

- การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

- เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

- การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา   
เพ่ือเพ่ิมมูลค้าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

- การพัฒนาการศึกษาและ
สาธารณสุข 
- การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

- การพัฒนาการศึกษา 
- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
- การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

- เพ่ือพัฒนา
การศึกษาและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่น 
- เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 
- เพ่ือพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

- การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

- การบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์และ
ยั่งยืน 

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- การรักษาความม่ันคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

- การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท าให้  
การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้เติบโตอย่างมีทิศทางท่ีมั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ และ
ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรื อจุดแข็ง เพ่ือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในส่วนที่คาดว่าจะเป็นภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้อง      
พึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ดั้งนั้น    
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ พ.ศ.2566-2570 เป็นการจัดท าอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน ความเป็นไปของชุมชน 
และภาพความส าเร็จที่คาดหวังร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผล             
การด าเนินงานของเทศบาล ที่สามารถน ามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อ   
การเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อการก าหนดการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา   

ในอนาคตของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
SWOT analysis การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์หรือ          
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงการสามารถก าหนด เปูาหมาย และ         
ทิศทางการด าเนินการในอนาคต และบริหารงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ SWOT 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้  

• จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths: S) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท แวดล้อม
ปัจจัยภายในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่า พ้ืนที่หรื อ
โครงการอ่ืนๆ โดยพ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดแข็ง
หรอืจุดเด่นเป็นปัจจัยเชิงบวกท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการโครงการ  

• จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบทแวดล้อม
ปัจจัยภายในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพในการด าเนินการ ด้อยกว่าพ้ืนที่หรือ
โครงการอ่ืนๆ หรือท าให้พ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเปูาหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการลด จุดอ่อนของการด าเนินการ
โครงการ  

• โอกาส (Opportunities: O) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทภายนอกพ้ืนที่เกิดการ เปลี่ยนแปลง
ไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน หรือเพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่าพ้ืนที่ หรือโครงการอ่ืนๆ ท าให้การด าเนินการของพ้ืนที่โครงการมีแนวโน้ม   
ที่จะบรรลุถึงเปูาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  

• อุปสรรค (Threats: T) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทแวดล้อมภาพนอกพ้ืนที่เกิด
การ เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบ 
ในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพการด าเนินการด้อยกว่าพ้ืนที่หรือโครงการอ่ืนๆ หรือท าให้พ้ืนที่มี แนวโน้ม    
ที่จะไมบ่รรลุถึงเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ น ามาใช้ประโยชน์
ในการหลีกเลี่ยง หรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการและ
บริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องต่างๆ  
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ดังนั้น  จึงสามารถสรุปศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตามแนวทาง           
การวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีศักยภาพรองรับการขยายตัวของอ าเภอ
แม่สาย เป็นแหล่งที่ อยู่ อาศัยที่ ส า คัญใน
อนาคต

2. เทศบาลมีความพร้อมด้านการให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและขีดความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะ

3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ระหว่างต าบลใกล้เคียงที่สะดวกสามารถใช้
สัญจรไปมาได้ตลอดทั้งปี

4. การคมนาคมทางบกสะดวก มีรถประจ าทางวิ่งผ่าน
5. ถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวก พร้อมมีไฟฟูา

สาธารณะส่องสว่างในเวลากลางคืน

1. มีปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 ช่วงฤดูฝน
ช่วงที่ฝนตกหนัก เนื่องจากท่อระบายน้ าบริเวณข้างทาง
หลวงอุดตัน และการวางท่อเชื่อมทางของประชาชน
ไม่ได้มาตรฐาน

2. ปัญหาการรุกล้ าล าเหมืองสาธารณะ การทิ้งสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยลงล ารางสาธารณะ เป็นสาเหตุท่อระบายน้ าอุดตัน

3. งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่เช่นโครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร

4. ปัญหาภัยแล้ง ท าให้ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยไคร้ตื้น
เขิน ไม่สามารถให้น้ าส าหรับผลิตระบบประปาได้ 
ในช่วงฤดูร้อนบางปี

โอกาส อุปสรรค 
1. มี พ้ืนที่ ติดกับ เส้นทางคมนาคมสายหลัก

(สายเชียงราย-แม่สาย)
2. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณการ

ด าเนินงานของท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการผ่านทางนโยบายเร่งด่วนและ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล

1. แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐานขาดการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อแนวทางการวางแผน
และออกแบบโครงการให้มีคุณภาพ  มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน เช่น ด้านรุกล ้าแนวถนนมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาการเปลี่ยนทิศทางของทางน ้า เป็นต้น

2. ด้านระเบียบมีขั้นตอนการพิจารณาหลายระดับ ท าให้
โครงการมีความล่าช้า เช่น การพิจารณาการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท า
การเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

2. มีผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่ น
สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท็อปได้

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน

1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนการผลิต

2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพท าให้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับการ

จ าหน่าย
4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตรท าให้ผลผลิตไม่ได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่
ตลาดต้องการ

5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดี
7. ประชาชนมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเพ่ือลงทุนทางการเกษตร
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โอกาส อุปสรรค 
1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิต

ทางการเกษตร
2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิต
3. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ

รากหญ้า ท าให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน
4. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตสินค้า

ในท้องถิ่น

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานท าและ
ความมั่นคงในการท างาน

2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
3. ภาวะค่าครองชีพสูง
4. กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ส่งผลต่อการ

ด าเนินชีวิตของประชาชน (วัตถุนิยม)
5. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน

3. ด้านการศึกษา
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง   

๒. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การทอเสื่อกก   

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและ   
ภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

๔. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล 
ทีจ่ัดตั้งเอง 

๑. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ (การจัดการองค์ความรู้)  

๒. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก าลังจะสูญสลาย ไม่มีการสืบ
ทอด  

๓. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือในโรงเรียนในสังกัดของ
เทศบาล 

๔. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่ เพียงพอ 

โอกาส อุปสรรค 
๑. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก  
๒. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน  
๓. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
๔. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

๑. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท าให้เยาวชนลืมประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง  

๒. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง  

๓. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอ้ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนด้าน การศึกษา
เนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4. ด้านคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีกลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ท ากิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี  

๒. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและ
ระบบเครือญาติ (ทุนทางสังคม) 

๑. งบประมาณสนับสนุนการท างานของกลุ่มอาสาสมัคร
น้อยท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 

๒. ผู้ยากไร้ในต าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
๓. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาดการฝึกอบรม

อย่างต่อเนื่อง  
๔. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยและการปูองกันภัยยังไม่เพียงพอ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
๓. มีกลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

(อปพร. ) และชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่ บ้ า น  ( ช รบ . )  ท า กิ จ กร รม อัน เป็ น
สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ี  

๔. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและ
ระบบเครือญาต ิ(ทุนทางสังคม)  

๕. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งของประชาชน เช่น กลุ่ มสตรี 
แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.    

๖. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนน าที่ส าคัญ 
ในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พ้ืนที่  

๗. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น มีความรู้ 
ในการดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้มากข้ึน 

๘. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขและการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง  

๙. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ าต าบล 
ด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของ 
ประชาชนในต าบล  

๑๐. เทศบาลส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายโดย
จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย 

๑๑. เทศบาลมีการเตรียมความพร้อมในการ
ปูองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

๕. งบประมาณสนับสนุนการท างานของกลุ่มอาสาสมัคร
น้อยท าให้ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน 

๖. ผู้ยากไร้ในต าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
๗. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาดการฝึกอบรม

อย่างต่อเนื่อง  
๘. วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยและการปูองกันภัยยังไม่เพียงพอ  
๙. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

น้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
๑๐. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต าบล 
๑๑. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข อาทิ เช่น การดื่มสุรา

สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น  
๑๒. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากข้ึน เช่น โรคเบาหวาน 

โรคความดัน โรคปวดข้อ โรคปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ 
เป็นต้น  

๑๓. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 

โอกาส อุปสรรค 
๑. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบาย

สนับสนุนด้านความม่ันคง  
๒. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา

ความมั่นคง ยาเสพติดและการรักษาความ
สงบ เรียบร้อยในสังคม  

๓. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา          
สาธารณภัย สร้างความรัก ความสามัคคี 
ความสมานฉันท์ภายในชาติ  

๑. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและ มีปัญหาการ
ว่างงานมากขึ้น   

๒. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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โอกาส อุปสรรค 
๔. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบาย

สนับสนุนด้านความม่ันคง  
๕. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา

ความมั่นคง ยาเสพติดและการรักษาความ
สงบ เรียบร้อยในสังคม  

๖. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา          
สาธารณภัย สร้างความรัก ความสามัคคี 
ความสมานฉันท์ภายในชาติ  

๗. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจของประชาชนชาวไทย  

๘. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

๙. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น ส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอแม่สาย  ส านักงานปศุ
สัตว์อ าเภอแม่สาย 

๓. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและ มีปัญหาการ
ว่างงานมากขึ้น   

๔. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มี 4.024 ตร.กม. 
ท าให้ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ง่าย  

๒. เทศบาลมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

๓. ประชาชนให้ความส าคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม  

๔. มีการส่งเสริมให้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

๑. จากจ านวนประชากรที่มีเพ่ิมขึ้นและประชากรแฝง ท า
ให้มีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากขึ้นไม่มี
การลดปริมาณขยะในพื้นที่  

๒. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ท าให้ต้องใช้
งบประมาณของท้องถิ่นในการก าจัดขยะสูงขึ้น  
สถานที่ก าจัดขยะใกล้เต็ม 

๓. ล าเหมืองตื้นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปิดทางไหลของ
น้ า  

๔. ปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีเกิดจากการก าจัดขยะไม่
ถูกวิธี การพ่นยาฆ่าแมลง       ยาก าจัดศัตรูพืช กลิ่นไม่
พึงประสงค์จากขยะและมูลสัตว์  

๕. ประชาชนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม/มุมมองในการใช้
สารเคมีในภาคการเกษตร 

๖. ไม่มีอุปกรณ์ในการท าลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช  ท าให้
ประชาชนใช้วิธีเผา ท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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โอกาส อุปสรรค 
๑. รัฐบาลให้ความส าคัญในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
๒. มีการจัดพ้ืนที่ Zoning ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
๓. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย

ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นได้แก่ ปุย๋หมัก ปุย๋คอก 
ปุย๋ชีวภาพ ปุย๋พืชสดทดแทนการใช้สารเคมี
และปุย๋เคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและป้องกัน
ดินเสื่อมสภาพ  

๑. ภาวะฝุ่นและหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงราย ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  

๒. มีบุคคลภายนอกน าขยะมาทิ้งในพ้ืนที่ท าให้เกิดปัญหา
ส่งกลิ่นเหม็น ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
และเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและพาหะน าโรคต่าง ๆ 

6. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก าหนดอ านาจ
หน้าที่อย่างชัดเจน  

๒. ผู้ บริ หารมี ความชั ด เจนในการก า หนด
นโยบายในการบริหาร  

๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมี
ส่ ว น ร่ ว มขอ งประช าช น ในกา ร จั ดท า 
แผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาล  

๔. ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลมากข้ึน 

๕. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ
การบริหารจัดการมากขึ้น 

๑. ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนการงาน
มากกว่าการท างานในภาพรวมของเทศบาล 

๒. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้านหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๓. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึกที่ดียังด าเนินการไม่ต่อเนื่อง  

๔. ประชาชนบางส่วนให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาลน้อย  

๕. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วน
ราชการอ่ืน  

๖. รายจ่ายประจ าเพ่ิมข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจ แต่
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่าเดิม 

โอกาส อุปสรรค 
๑. เทศบาลมีความเป็นอิสระในการบริหารหน่วยงาน 
๒. มีหน่วยงานตรวจสอบ / ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

อาทิเช่น ท้องถิ่นอ าเภอ ส านักงาน ท้องถิ่น
จังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  

๓. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงฯ 
เข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

๔. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต  

๕. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจ
ต่าง ๆ 

๑. งบประมาณท่ีมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี  

๒. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องไม่ชัดเจนเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน  

๓. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท าให้นโยบายไม่มีความต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลตําบลหวยไคร  | หนา ๔๑



3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ พ.ศ.2566 – 2570 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

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. การเสริม สร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๒. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

๔. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๕.การเสริม สร้าง
ความม่ันคงแห่ง 
ชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สูค่วามม่ัง
คั่ง และยั่งยืน 

๖. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิ บาลใน
สังคมไทย 

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

๘.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

๙. การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

๑๐. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ กลุ่ม

จังหวัด 
๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

๓. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบโลจิสตกิส์เชือ่มโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ 
และ GMS 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาการศกึษาและการ
สาธารณสขุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตและ
การป้องกนับรรเทา  สา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณแ์ละ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาด้านการเมอืงการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร้ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและ   
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาการศกึษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาด้านการเมือ ง    
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดเชียงราย 

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

๒.การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓.การด ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศและเชิงสุขภาพ 

๔.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

๕.การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

๖.การรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาระบบไฟฟาูและแสงสว่าง
3. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบรหิารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย ์

- แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการก่อสร้างถนน
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น
4. ขยายเขตระบบประปา
5. ขยายเขตระบบไฟฟาู ฯลฯ

1. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ

1. สนับสนุนด้านการศึกษา
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณี ฯลฯ

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 

เป้าประสงค์ 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

กลยุทธ์ 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
2. การปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
3. การปูองกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้าน
อิเล็คทรอนกิส ์
4. การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสรมิและพฒันาสขุภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
6. ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปอูงกัน แก้ไขปญัหาขยะ
น้ าเสีย และมลภาวะ

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
2. พัฒนาประสิทธภิาพในการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 
4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข     - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

- แผนงานการพาณิชย ์   - แผนงานงบกลาง

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

1. โครงการให้บริการประชาชนชว่งเทศกาล
2. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันภยั
3. โครงการปูองกันยาเสพติด
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
5. โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ รวมไปถึง
ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นที ่

ฯลฯ

1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
2. โครงการบริหารจัดการขยะ ฯลฯ

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
2. โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนทีใ่นเขตเทศบาล
3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ฯลฯ

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

 

 

 

 

1.ประชาชนได้รับบริการ น้ า
ไฟฟูา ถนน อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ ร้อยละ 90 
2. ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้
มีระเบียบร้อย สะดวก สะอาด 
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

1.ร้อยละการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง 
2.จ านวนครั้งในการฝึกอบรม
อาชีพ 
3.มี กา รสร้ า ง เค รื อ ข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนในและนอกเขต
เทศบาล 
4. มี กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2.มีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1.มีระบบการจัดการขยะของ
เสียในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
ชุมชนมีความสวยงาม สะอาด 
เป็นระเบียบ มากยิ่งข้ึน 
2.ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ เ ก็บขนจากครั ว เ รื อน
ลดลงและมีการน าขยะซึ่ งน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 

1. ประชาชนที่มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
2. กิ จ ก ร ร มก า ร พัฒน าขอ ง
เทศบาลได้รับความร่วมมือจาก
ประชารัฐ อย่างน้อยร้อยละ 60  

วิสัยทัศน์ “ห้วยไคร้น่าอยู่  ชุมชนพอเพียง เศรษฐกิจยั่งยืน” 

ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

เพื่อพัฒนาการศึกษาและ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทา-
สาธารณภัย 

เ พื่ อ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยาก รธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

1. มี ก า ร จั ด ร ะ บ บ สั ง ค ม
สงเคราะห์และสวัสดิการส าหรับ
ทุกช่วงวัย 
2.มีการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
3.มีระบบรักษาความปลอดภัย
ชุมชน 
4.มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
5.ประชาชนมีสุขภาพดีตาม
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข 
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1. มี ก า ร จั ด ร ะ บ บ สั ง ค ม
สงเคราะห์และสวัสดิการส าหรับ
ทุกช่วงวัย 
2.มีการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
3.มีระบบรักษาความปลอดภัย
ชุมชน 
4.มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปู อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
5.ประชาชนมีสุขภาพดีตาม
ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาระบบไฟฟูาและแสง
สว่าง 
3. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
บริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
2. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์ 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหา
ขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถ่ิน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินของทุกภาคส่วน 
4 .  พัฒนาป รั บปรุ ง เ ค รื่ อ งมื อ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี 

กลยุทธ์ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย์ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย์ 
- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน 

1.ประชาชนได้รับบริการ น้ า
ไฟฟูา ถนน อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ ร้อยละ 90 
2. ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้
มีระเบียบร้อย สะดวก สะอาด 
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

1.ร้อยละการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง 
2.จ านวนครั้งในการฝึกอบรม
อาชีพ 
3.มี กา รสร้ า ง เค รื อ ข่ายการ
ท่องเที่ยวชุมชนในและนอกเขต
เทศบาล 
4. มี กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2.มีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1.มีระบบการจัดการขยะของ
เสียในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
ชุมชนมีความสวยงาม สะอาด 
เป็นระเบียบ มากยิ่งข้ึน 
2.ร้อยละของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ เ ก็บขนจากครั ว เ รื อน
ลดลงและมีการน าขยะซึ่ งน า
กลับมาใช้ประโยชน์ 

1. ประชาชนที่มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
2. กิ จ ก ร ร มก า ร พัฒน าขอ ง
เทศบาลได้รับความร่วมมือจาก
ประชารัฐ อย่างน้อยร้อยละ 60  

ค่าเป้าหมาย 
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  ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   ไปสู่การปฏิบัติ 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- การเกษตร 

กองช่าง เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านคุณภาพชีวิต 

- บริหารงานทั่วไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 
- การด าเนินงานอ่ืน 

- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- การพาณิชย์ 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- การเกษตร 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

- บริหารงานทั่วไป - บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 15 แผนงาน 5 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 47 



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)

2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 10 200,000
3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 3 15 2,000,000
1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 5 2,500,000

2 60,000 1 10,000 2 60,000 1 10,000 2 8 200,000
4 1,640,000 7 1,337,500 12 4,718,000 10 2,879,000 18 51 15,080,500

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 5 500,000
13 2,740,000 15 2,387,500 21 5,818,000 18 3,929,000 27 94 20,480,500

5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 460,000 5 25 2,300,000

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 5 150,000
6 490,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 6 30 2,450,000

76 9,407,672 78 8,810,672 77 9,204,672 76 9,224,672 77 384 45,952,360
1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 5 100,000

3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 15 950,000
17 696,000 17 676,000 17 676,000 17 676,000 17 85 3,400,000

97 10,313,672 99 9,696,672 98 10,090,672 97 10,110,672 98 489 50,402,360

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผ.01)

เทศบำลต ำบลห้วยไคร้ อ ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย

ปี 2570 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 40,000
 - งานไฟฟ้าและประปา 400,000
 - งานสวนสาธารณะ 500,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000
 - งานก่อสร้าง 4,506,000
1.3 แผนงานการเกษตร
 - งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 100,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 5,606,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 460,000
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 30,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 490,000

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรศึกษำ
3.1 แผนงานการศึกษา
 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,304,672
 - งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 20,000

 - งานกีฬาและนันทนาการ 190,000
 - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 676,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 10,190,672

แบบ ผ.01
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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)

2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 10 1,750,000
12 650,000 11 290,000 12 650,000 11 290,000 12 650,000 58 2,530,000

5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 5 190,000 25 950,000

1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 1 108,000 5 540,000
9 425,000 9 425,000 9 425,000 9 425,000 10 625,000 46 2,325,000

5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 5 160,000 25 800,000

11 390,000 11 390,000 11 390,000 11 390,000 11 390,000 55 1,950,000

1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 1 35,000 5 175,000
46 2,308,000 45 1,948,000 46 2,308,000 45 1,948,000 47 2,508,000 229 11,020,000 

8 612,000 9 1,112,000 8 612,000 9 1,612,000 8 612,000 42 4,560,000

2 70,000 2 55,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 305,000
10 682,000 11 1,167,000 10 672,000 11 1,672,000 10 672,000 52 4,865,000 

28 2,071,000 31 2,531,000 29 2,461,000 28 2,061,000 28 2,161,000 144 11,285,000
1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 2 60,000 6 140,000
3 35,000 3 35,000 3 35,000 3 35,000 3 35,000 15 175,000

32 2,126,000 35 2,586,000 33 2,516,000 32 2,116,000 33 2,256,000 165 11,600,000 

185 18,659,672 190 18,275,172 187 21,894,672 185 20,265,672 188 21,722,672 935 100,817,860

ปี 2570 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนคุณภำพฃีวิต
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - งานจราจร
4.2 แผนงานสาธารณสุข
 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข
 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4
 - งานโรงฆ่าสัตว์
4.5 แผนงานการพาณิชย์

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
5.2 แผนงานการเกษตร
 - งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6
รวมท้ังส้ิน

 - งานบริหารงานคลัง

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
 - งานบริหารท่ัวไป
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุน และบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าจา้งเหมาบริการงานส ารวจ เพื่อจา้งส ารวจ เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมา   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 จ านวนคร้ัง การกอ่สร้างเป็น กองช่าง

ออกแบบและควบคุมการ ออกแบบและควบคุม บริการงานส ารวจออกแบบ ไปตามมาตรฐาน
กอ่สร้างงานตรวจสอบและ การกอ่สร้างให้เป็นไป และควบคุมการกอ่สร้าง
รับรองมาตรฐานและงาน ตามมาตรฐาน งานตรวจสอบและรับรอง
เทคนิคต่างๆ มาตรฐานและงานเทคนิค

ต่างๆ
2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ เพื่อจา้งออกแบบ เพื่อจา่ยเป็นค่าออกแบบ   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000 จ านวนคร้ัง การกอ่สร้างเป็น กองช่าง

จา่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคลหรือ ควบคุมงาน ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แก่ ไปตามมาตรฐาน
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคล
ส่ิงกอ่สร้าง ภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง

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

จ านวนโครงการ              2              2              2              2              2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุน และบรกิารโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานไฟฟ้าและประปา)

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหบ้ริการไฟฟา้ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   - มีไฟฟา้สาธารณะ ประชาชนได้รับ กองช่าง

และติดต้ังโคมไฟฟา้ สาธารณะถนนสาย เพิม่ขึ้น ความสะดวก

สาธารณะ หลักทกุสาย และ - ปญัหาอุบติัเหตุ ปลอดภยัในการ

จุดเส่ียงต่างๆเพือ่เปน็ ลดลง สัญจรไปมา

การลดอุบติัเหตุ

อุดหนุนงบประมาณใหก้ารไฟฟา้ 

ส่วนภมูิภาคสาขาอ าเภอ

แม่ฟา้หลวงเพือ่ท าการติดต้ังไฟฟา้ 

สาธารณะเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานไฟฟ้าและประปา)

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการติดต้ังสวิตซ์อัตโนมัติ อุดหนุนงบประมาณให้ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   - มีไฟฟา้สาธารณะ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟสาธารณะ การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพิม่ขึ้น ความสะดวก

สาขาอ าเภอแม่ฟา้หลวง - ปญัหาอุบติัเหตุ ปลอดภยัในการ

เพือ่ท าการติดต้ังสวิตซ์ ลดลง สัญจรไปมา

อัตโนมัติไฟสาธารณะ

3 ขยายเขตระบบประปา เพือ่แก้ไขปญัหา อุดหนุนการประปาส่วน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ทกุครัวเรือน สามารถแกไข กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ขาดแคลนน้ าส าหรับ ภมูิภาค สาขาแม่สาย น้ าประปาใช้ ปญัหาขาดแคลน

อุปโภคบริโภค เพือ่ท าการขยายเขตระบบ น้ าส าหรับอุปโภค

ประปาในเขตเทศบาล บริโภค

ต าบลหว้ยไคร้

รวม 3  โครงการ - -  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000 - - -
จ านวนโครงการ               3               3               3               3               3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จา้งเหมาบริการดูแลความ เพื่อให้เกดิความ จา้งเหมาดูแลความสะอาด 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   สวนสาธารณะ ภมูิทัศน์ที่สวยงาม กองชา่ง

สะอาดตกแต่งต้นไม้ สวยงามเป็นระเบียบ ตกแต่งต้นไม้บริเวณสวน และบริเวณเกาะ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เรียบร้อย สาธารณะอา่งเกบ็น ้าขนุน ้า กลางสวยงาม

ห้วยไคร้ ภมูิทัศน์บริเวณ และเป็นระเบียบ

เกาะกลางและสองขา้งทาง เรียบร้อยมากขึ น

ถนนพหลโยธินในเขต

เทศบาล

รวม 1  โครงการ - -   500,000   500,000   500,000   500,000   500,000 - - -

จ านวนโครงการ              1              1              1              1              1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุน และบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตรวจสอบคุณภาพน า้ส้าหรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ จา้งหน่วยงานที่ตรวจสอบ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     น า้ส้าหรับ ประชาชนมีน ้า กองช่าง

การอุปโภค-บริโภค น า้ให้ประชาชนมีน า้ คุณภาพน า้ภูมิภาค ได้แก ่ อุปโภคบริโภค ส้าหรับอุปโภค-

ใช้ส้าหรับอุปโภค-  - ส้านักทรัพยากร ได้มาตรฐาน บริโภคทีไ่ด้

บริโภค ที่ได้มาตรฐาน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากหน่วยงาน มาตรฐาน จาก

ภาค 1- 16         ที่เชื่อถอืได้ หน่วยงานทีเ่ชื่อถือ

  - ศูนยว์ิทยาศาสตร์ ได้

การแพทย ์       
 - สถาบันการศึกษาที่มี

ห้องปฎิบัติการตรวจ

คุณภาพน า้ส่วนกลาง ได้แก่

1. กรมวิทยาศาสตร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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1. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

การแพทย ์

2. กรมอนามัย

3. กรมวิทยาศาสตร์

บริการกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 โครงการอบรมคณะกรรมการ เพื่อให้ความรู้แกค่ณะ จดัอบรมให้ความรู้แก่ 50,000     -           50,000     -           50,000     คณะกรรมการ คณะกรรมการ กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน กรรมการประปา คณะกรรมการประปา ประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน

หมู่บ้าน หมู่บ้าน จ้านวน 1 รุ่น จ้านวน 1 รุ่น มีความรู้ในการ

บริหารจดัการ

ระบบประปา

หมู่บ้าน

รวม 2  โครงการ - -      60,000      10,000      60,000      10,000      60,000 - - -

จ้านวนโครงการ              2              1              2              1              2
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการ เพือ่สนับสนุนงบประมาณ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ทุกครัวเรือนมี ประชาชนที่ กองช่าง

ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ด าเนินกจิการประปา ในการด าเนินงานกิจการ น  าประปาใช้ ขาดแคลนน  าเพื่อ

หมู่บ้านของเทศบาล ประปาหมูบ่้านในการจัดหา การบริโภคได้ใช้

ให้มีคุณภาพบริการ วัสดุอุปกรณ์ในการส ารวจ น  าประปาที่สะอาด

มากยิ่งขึ น ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ มีคุณภาพมาก

ประปาหมูบ่้านให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ น
2 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแกไ้ขปัญหา ขยายเขตระบบประปา 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ทุกครัวเรือนมี สามารถแกไ้ข กองช่าง

ในเขตเทศบาล ขาดแคลนน  า หมู่บ้านเพื่อบริการ น  าประปาใช้ ปัญหาขาดแคลน

ประชาชนที่ต้องการใช้น  า น  าอุปโภคบริโภค
ประปาในเขตเทศบาล ได้

จ านวน 6 ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงสถานที่ประปา เพื่อให้มีการปรับปรุง เทลานคอนกรีต ขนาดหนา -           -           120,000   -           -           จ านวน 1 แห่ง ระบบประปา กองช่าง

หมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 บริเวณระบบประปา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น หมู่บ้านได้รับการ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 พื นที่ไม่น้อยกวา่ 58.00 ปรับปรุงให้ดีขึ น

ตารางเมตร พร้อมรั ว

ตามแบบเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงสถานที่ประปา เพื่อให้มีการปรับปรุง เทลานคอนกรีต ขนาดหนา -           120,000   -           -           จ านวน 1 แห่ง ระบบประปา กองช่าง

ประปาหมู่บ้าน (จติอาสา) หมู่ที่ 2 บริเวณระบบประปา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น หมู่บ้านได้รับการ

อ่างเกบ็น  าห้วยไคร้ หมู่บ้าน พื นที่ไม่น้อยกวา่ 58.00 ปรับปรุงให้ดีขึ น

ตารางเมตร พร้อมรั ว

ตามแบบเทศบาล

5 ติดตั งโคม LED Street Light  1 เพื่อให้บริการไฟฟ้า เพื่อติดตั งโคมไฟฟ้า 120,000   260,000   100,000   100,000   100,000   - มีไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย สาธารณะถนนสาย LED Street Light ขนาด เพิ่มขึ น ความสะดวก

หลักในเขตเทศบาล หลักในเขตเทศบาล  150 w ทดแทนโคมไฟฟ้า - ปัญหาอุบัติเหตุ ปลอดภัยในการ

2.ปรับปรุงประสิทธิ ฟลูออเรสเซต์ แบบเดิม ดังนี ลดลง สัญจรไปมา

เพิ่มก าลังความสวา่ง ถนนห้วยไคร้ ป่าสักขวาง

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ถนนดอยตุงสายเกา่

ถนน ซอย 3 หมู่ 2
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม -           -           -           -           66,000     ถนน คสล. ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1/8 หมู่ที่ 2  พื นที่ได้มีเส้นทาง เหล็ก ขนาดกวา้ง ยาว 39.00 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคม สัญจรไปมา 3.00 เมตร ยาว   ใกล้เคียงมีการ
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 39.00 เมตร หนา   คมนาคมที่สะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
117.00 ตารางเมตร

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           305,000   -           -           -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100.00 เมตร

หมู่ที่ 6        กวา้งภายใน  0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 100.00 เมตร

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           374,000   -           -           -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 122.00เมตร 

(ฝ่ังทิศตะวนัตก) หมู่ที่ 6    กวา้งภายใน  0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร     

ยาว 122.00 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า      -           -           1,020,000 -           -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 333.00 เมตร

ถึงซอย 6 หมู่ที่ 6 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 333.00 เมตร
10 โครงการกอ่สร้างฝายน  าล้น เพื่อกกัเกบ็น  าไวใ้ช้ กอ่สร้างฝายน  าล้น -           -           -           100,000   -           ฝายน  าล้น 1 แห่ง ประชาชนมีน  าไว้ กองช่าง

ซอย 7 หมู่ที่ 6 อุปโภคและแกไ้ข ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ใช้อุปโภคเพียงพอ
ปัญหาภัยแล้ง สูง 1.50 เมตร และแกไ้ขปัญหา

ภัยแล้ง
11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           251,000   ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 6.2 พื นที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 110.00 เมตร และที่อาศัยอยู่
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6          คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว 110.00 เมตร หนา คมนาคมที่สะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
440.00 ตร.ม.

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           128,000   ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก (ต่อจากบ้าน พื นที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 56.00 เมตร และที่อาศัยอยู่
หมวดเกียรติถึงบ้านนายพงษ์ศักด์ิ) คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว 56.00 เมตร หนา คมนาคมที่สะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
224.00 ตารางเมตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

13 โครงการกอ่สร้างรั วรอบที่ดิน เพื่อกอ่สร้างรั วรอบที่ดิน กอ่สร้างรั วคอนกรีตเสริม -           -           -           -           300,000   ความ ยาว  - ทรัพยสิ์นของทาง กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อาคารอเนกประสงค์ เหล็ก ความยาวรวม 150.00 เมตร ราชการไม่ได้เกดิ

ให้มีความปลอดภัย 150.00 เมตร สูง ความเสียหาย
เป็นสัดส่วน 2.00 เมตร  - ป้องกนัการ

บุกรุก
14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้ประชาชนใน กอ่สร้างรางรถนน   -           -           200,000   -           -           รางระบายน  า  การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3 พื นที่ได้มีเส้นทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 85.00 เมตร
หมู่ที่ 7 คมนาคม สัญจรไปมา กวา้ง 4  เมตร  

อยา่งสะดวกรวดเร็ว ยาว 85.00 เมตร 
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า      -           -           450,000   -           -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  141.00 เมตร
(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
ยาว 141.00 เมตร

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า      -           -           -           630,000   -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 205.00 เมตร

(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 205.00 เมตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 60 



1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า      -           -           -           -           350,000   รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 113.00 เมตร

เชื่อมซอย 8 (ฝ่ังทิศเหนือ) กวา้งภายใน 0.30 เมตร

หมู่ที ่7 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 113.00 เมตร

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           360,000   รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 116.00 เมตร

หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 116.00 เมตร

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           195,000   รางระบายน  า การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 64.00 เมตร

หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 64.00 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           185,000   รางระบายน  า การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6    ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 60.00 เมตร

หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 60.00 เมตร

21 โครงการปรับปรุงฝายน  าล้น เพื่อให้การระบายน  า ปรับปรุงฝายน  าล้นบริเวณ -           -           -           -           100,000   ปรับปรุงฝาย การระบายน  าเป็น กองช่าง

บริเวณสะพานขาว หมู่ที่ 7  เป็นไปอยา่งสะดวก สะพานขาว จ านวน 1 แห่ง น  าล้น 1 แห่ง ไปอยา่งสะดวก 

และกกัเกบ็น  าไว้

เพื่อการเกษตร

22 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนได้มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต -           -           -           75,000     -           ถนน คสล. ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 10  ถนนส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง ยาว 32.00 เมตร และที่อาศัยอยู่
(ท้ายซอยถึงล าเหมือง) คมนาคมได้อย่างสะดวก 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

32.00 เมตร หนาเฉล่ีย คมนาคมที่สะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
128.00 ตารางเมตร

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า -           -           -           152,000   -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 50.00 เมตร
หมู่ที่ 10 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชน ได้มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต -           -           -           -           70,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ที่ 10  ถนนส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 40.00 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคมได้อย่างสะดวก 3.00 เมตร ยาว  ใกล้เคียงมีการ
40.00 เมตร หนา คมนาคมที่สะดวก
0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื นที่ไม่น้อยกวา่ 
120.00 ตารางเมตร

25 กอ่สร้างรางระบายน  า ค.ส.ล. เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           226,000   รางระบายน  า  การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

รูปตัวย ูซอย 5/10  เชื่อม ที่ดีมีประสิทธภิาพและ ค.ส.ล. รูปตัวย ูขนาดกวา้ง ยาว 73.00 เมตร

ซอย 5/6 หมู่ที่ 11        คล่องมากขึ น ภายใน 0.30 เมตร       

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 73.00 เมตร

26 กอ่สร้างรางระบายน  าคอนกรีต เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า -           -           470,000   -           -           รางระบายน  า การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อม ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 155.00เมตร

ซอย 4 หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 155.00 เมตร

27 โครงการกอ่สร้างฝายน  าล้น เพื่อให้การระบายน  า กอ่สร้างฝายน  าล้นคอนกรีต -           78,500     -           -           -           ฝายน  าล้น 1 แห่ง การระบายน  าเป็น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เป็นไปอยา่งสะดวก เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง ไปอยา่งสะดวก

หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยไคร้ 2.00 เมตร ยาว และกกัเกบ็น  าไว้

7.50 เมตร สูง 2.00 เมตร เพื่อการเกษตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

28 โครงการวางท่อคอนกรีต เพื่อให้มีการระบายน  า วางท่อระบายน  าคอนกรีต -           -           295,000   -           -           วางท่อระบายน  า การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

เสริมเหล็ก ท้ายซอย 9 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก มอก.ชั น 3 1 แห่ง

หมู่ที่ 11 จ านวน 60 ท่อน พร้อม

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ านวน 4 บ่อ

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต -           -           120,000   -           -           ถนน คสล. ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 4 เข้าพื นที่ พื นที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง ยาว 60.00 เมตร และที่อาศัยอยู่

การเกษตร คมนาคม สัญจรไปมา 3.50 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว 60.00 เมตร หนา คมนาคมที่สะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเป็น

พื นที่ไม่น้อยกวา่ 

210.00 ตารางเมตร

30 โครงการวางท่อระบายน  า เพื่อให้การระบายน  า วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก -           -           1,220,000 -           -           วางทอ่ระบายน  ายาว ท าให้การระบาย กองช่าง

ถนนพหลโยธนิฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นไปได้อยา่งรวดเร็ว เส้นผ่านศูนยก์ลาง 184.00 เมตร น  าเป็นไปอยา่งมี

จากฝาย ต.คาร์แคร์ถึงปั้มน  ามัน 1.20 เมตร ยาว ประสิทธภิาพ

184.00 เมตร พร้อม

บ่อพักและงานอื่นๆ
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

31 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า      -           -           523,000   -           -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/9 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 171.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 171.00 เมตร

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           385,000   -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 126.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 126.00 เมตร

33 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           745,000   -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8   ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 247.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 247.00 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า    -           -           -           492,000   -           รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/6 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 161.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 161.00 เมตร

35 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           363,000   รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 119.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 119.00 เมตร

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           992,000   รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 325.00 เมตร

หมู่ที่ 11   กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 325.00 เมตร

37 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           397,000   รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/8  ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 130.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
ยาว 130.00 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้าง)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

38 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า เพื่อให้มีการระบายน  า กอ่สร้างรางระบายน  า     -           -           -           -           223,000   รางระบายน  า ยาว การระบายน  าดีขึ น กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3  ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 73.00 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
ยาว 73.00 เมตร

39 โครงการจา้งออกแบบปรับปรุง เพื่อจา่ยเป็นค่าออกแบบการจา้งส ารวจออกแบบ 1,320,000 -           -           -           -           การออกแบบแปลน มีแบบแปลนประมาณ กองช่าง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ให้แกเ่อกชนบุคคล เขียนแบบค านวณโครงการ ตามหลักวิศวกรรม ราคาไว้ใช้ในการ

ขุนน  าห้วยไคร้ ภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง สร้างอาคารและประมาณ การก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการ

แบบแปลนโครงการ ราคาให้ได้มาตรฐานส าหรับ ปรับปรุงสวนสาธารณะ

ปรับปรุงสวนสาธารณะ โครงการปรับปรุงสวน เฉลิมพระเกยีรติ
เฉลิมพระเกยีรติ สาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ขุนน  าห้วยไคร้
ขุนน  าห้วยไคร้ ขุนน  าห้วยไคร้

รวม 39  โครงการ - -  1,640,000  1,337,500  4,718,000  2,879,000  4,506,000 - - -

จ านวนโครงการ              4              7            12            10            18
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุน และบริการโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานการเกษตร  (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต)ิ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขดุลอกล าเหมือง เพื่อประโยชน์ในด้าน ขดุลอกล าเหมืองเพื่อแกไ้ข 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ล าเหมืองรองรับ การระบายน  าเป็น กองช่าง

สาธารณประโยชน์ การเกษตร และเพื่อ ปัญหาน  าท่วม ปริมาณน  าและ ไปอยา่งมี
ให้การระบายน  ามี หน้าอ่างเกบ็น  าถงึฮักร่มไม้ แกไ้ขปัญหา ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ล าเหมือง หมู่ที่ 7 น  าท่วมได้

ล าเหมือง หมู่ที่ 10 มากขึ น
ล าเหมือง หมู่ที่ 11

รวม 1  โครงการ - -    100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 - - -
จ านวนโครงการ              1              1              1              1              1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพือ่ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ตาม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000    - มีผู้เข้าอบรมเป็น เกิดกระบวนการ ส านักปลัด

ดูงานเพือ่พัฒนาทักษะที่จ าเป็น แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา ไปตามเป้าหมาย เรียนรู้ของคนใน เทศบาล

ต่อการด ารงชีพและส่งเสริม ให้ประชาชนในพืน้ที่ ได้เกิดการ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ  - ได้เรียนรู้ตามฐาน ชุมชน จากการ (งานพัฒนาชุมชน)

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ บูรณาการในการพัฒนาชุมชน ด ารงชีพและส่งเสริม การเรียนรู้ครบ ส่งเสริมและสนับ-

ประชาชนตามแนวคิดปรัชญา ดียิง่ขึน้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ตามจ านวน สนุนของเทศบาล

เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนตามแนวคิดปรัชญา ต าบลห้วยไคร้

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์

ใช้ให้เหมาะสม

ในชีวิตประจ าวัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชน จัดการส่งเสริมอาชีพด้าน 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จัดกิจกรรม ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลต าบล การเกษตร เช่น การเล้ียงไก่ อย่างน้อย 1 คร้ัง ส่งเสริมอาชีพตาม เทศบาล

ห้วยไคร้มีอาชีพตาม พันธุไ์ข่, ปลา, กบ ฯลฯ แนวทางเศรษฐกิจ (งานพัฒนาชุมชน)
แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง
พอเพียง

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพือ่ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     - มีผู้เข้าอบรม ผู้สูงอายุได้น าความรู้ ส านักปลัด
อาชีพผู้สูงอายุ มีการใช้เวลาว่างให้เกิด 1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 50คน ไปใช้และสามารถ เทศบาล

ประโยชน์ - มีค่วามรู้จากการ ประกอบอาชีพเสริม (งานพัฒนาชุมชน)

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพือ่ให้ผู้พิการหรือ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     - มีผู้เข้าอบรม ผู้พิการได้น าความรู้ ส านักปลัด
อาชีพผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการมีรายได้ 1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 30คน ไปใช้และสามารถ เทศบาล

มีการใช้เวลาว่างให้เกิด - มีค่วามรู้จากการ ประกอบอาชีพเสริมได้ (งานพัฒนาชุมชน)
ประโยชน์ อบรมอาชีพ

5 โครงการฝึกอบรม เพือ่สร้างโอกาสให้กลุ่ม จัดฝึกอบรมอาชีพ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     - มีผู้เข้าอบรม เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส านักปลัด
เพือ่พัฒนาศักยภาพและ สตรีได้เรียนรู้และน า ให้กลุ่มสตรี  1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 50คน สามารถน าไปปรับใช้ เทศบาล
สร้างอาชีพให้กลุ่มสตรี ความรู้ไปพัฒนาตนเอง - มีความรู้น ามา ในการใช้ชีวิตประจ าวัน (งานพัฒนาชุมชน)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อันจะน าไปสู่การสร้าง พัฒนาตนเองและ และกับการพัฒนากลุ่ม
อาชีพและสร้างความ กลุ่มเพิม่ขึน้ ให้ก้าวหน้าได้
เข้มแข็งของตนเอง

รวม 5 โครงการ - -    460,000    460,000    460,000    460,000    460,000 - - -

จ านวนโครงการ              5              5              5              5              5
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการศูนยบ์ริการขอ้มูล เพื่อประชาสัมพันธ์และ จดัท าประชาสัมพันธ์และ 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     ประชาชน/ แหล่งท่องเที่ยว ส านักปลัด

ท่องเที่ยวเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เผยแพร่ขอ้มูลแหล่ง เผยแพร่ขอ้มูลแหล่ง นักท่องเที่ยว เป็นที่รู้จกัของ เทศบาล

ท่องเที่ยวในเขต ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ได้รับส่ือประชา นกัทอ่งเทีย่วมากขึน้  (งานประชาสัมพันธ)์

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้ เชน่ เอกสาร สัมพันธ์ขา่วสาร
แผ่นพับ เว็บไซต์ ขอ้มูลการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ

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

จ านวนโครงการ              1              1              1              1              1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 728,000      728,000 728,000 728,000     728,000     นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

บ้านห้วยไคร้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้เด็กเล็กเด็กอนุบาลและ อาหารเสริม(นม) ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ เด็ก ป.1- ป. 6 จ านวน 260วัน รับอาหารเสริม(นม)
มีพัฒนาการที่ดี เต็ม 100% ครบถ้วนทุกคนตลอดปี

2 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนมี อุดหนุนงบประมาณ 1,600,000   1,276,000   1,600,000   1,600,000  1,600,000  นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ กองการศึกษา
กลางวันส าหรับนักเรียน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ค่าอาหารกลางวันให้แก่ อาหารกลางวัน สมบูรณ์แข็งแรงได้รับ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ นักเรียน โรงเรียนบ้าน จ านวน 200 วัน อาหารกลางวันครบถ้วน

มีพัฒนาการที่ดี ห้วยไคร้ เต็ม 100% ทุกคน ตลอดปีการศึกษา

3 อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กนักเรียนมี จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 76,648        76,648        76,648        76,648       76,648       นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม(นม) ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ (ศพด.ห้วยไคร้)

เติบโตอย่างมีคุณภาพ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน 260 วัน รับอาหารเสริม(นม)
มีพัฒนาการที่ดี เต็ม 100% ครบถ้วนทุกคนตลอดปี

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เพื่อให้เด็กนักเรียนมี จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 205,800      205,800 205,800 205,800     205,800     นักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับ (ศพด.ห้วยไคร้)

เติบโตอย่างมีคุณภาพ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน 245 วัน อาหารกลางวันครบถ้วน
มีพัฒนาการที่ดี เต็ม 100% ทุกคนตลอดปีการศึกษา

5 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้าน จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       จ านวนกิจกรรม ศพด.มีวัสดุงานบ้าน กองการศึกษา
งานครัวพร้อมส าหรับ เพื่อใช้ในงานของศพด. งานครัวที่เอื้อต่อการใช้ (ศพด.หว้ยไคร้)

ใช้งานในศพด. เทศบาลต าบลห้วยไคร้ งานและเพียงพอ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

6 โครงการฟันสวย ยิ้มใส ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ มีความรู้เข้าใจในด้าน 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       เด็กนักเรียนมี เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
(สปสช.) ในด้านโภชนาการ และ โภชนาการและการดูแล สุขภาพฟันที่ดี เด็กเล็กมีสุขภาพฟันที่ดี (ศพด.หว้ยไคร้)

การดูแล สุขภาพฟันและ สุขภาพฟันและการเล้ียงดู และมีคถุณภาพ
การเล้ียงดูเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย ชีวิตที่ดี

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการ ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา นักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ ส่งเสริมและพฒันาการจดั 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 68,000        68,000        68,000        68,000       68,000       การส่งเสริมด้าน ส่งเสริมและพัฒนา (ศพด.หว้ยไคร้)

ระดับอนุบาลจนจบการ การเรียนการสอนใหไ้ด้ (รายหัวนักเรียน) การเรียนการสอน เพื่อให้มีการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน คนละ 1,700 บาท/ปี ทุกคน เรียนการสอนที่เป็น

๒) ค่าหนังสือเรียน 8,000          8,000          8,000          8,000         8,000         ระเบียบตามมาตรฐาน
   คนละ 200 บาท/ปี
๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน 8,000          8,000          8,000          8,000         8,000         

 คนละ200 บาท/ปี
4) ชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 12,000        12,000        12,000        12,000       12,000       

คนละ ๓00 บาท/ปี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลตําบลหวยไคร  | หนา 73 



3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5) ค่ากิจกรรมพัฒนา 17,200        17,200        17,200        17,200       17,200       
คุณภาพผู้เรียน

คนละ 430 บาท/ปี

8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       จ านวนกิจกรรม บุคลากรทางการศึกษามี กองการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก การศึกษาให้มีความรู้ การเรียนการสอนของครู ความรู้และมีประสิทธิภาพ (ศพด.ห้วยไคร้)

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีประสิทธิภาพใน ผู้ดูแลเด็ก ในการจัดการเรียน
การจัดการเรียนการสอน การสอน

9 โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการ 500,000      500,000 500,000 500,000     500,000     เพื่อพัฒนาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
  - ท าสีอาคาร ร้ัว เด็กเล็กให้มีคุณภาพ ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ศพด.ห้วยไคร้)

 - บ้านบอล ตามมาตรฐาน ให้น่าอยู่และ
  - ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลอดภัยในการ

จัดกิจกรรม

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กมีอาการทางอารมณ์ สถานศึกษามีห้องเรียน 170,000      30,000        30,000        30,000       30,000       มีห้องเรียนธรรมชาติ โรงเรียนเทศบาลต าบล กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย มีความมั่นคง ร่ืนเริง ธรรมชาติ สามารถคิด จ านวน 1 แห่ง ห้วยไคร้และศูนย์พัฒนา (ศพด.ห้วยไคร้)

ผ่านการเล่น แจ่มใส มีสมองที่ นอกกรอบ พลิกแพลง 5 ฐาน เด็กเล็กมีห้องเรียน
พัฒนา ร่างกายแข็งแรง สร้างสรรค์ เชื่อมโยง ธรรมชาติในการเรียนรู้
ว่องไว มีภูมิคุ้มกัน ดัดแปลง จนได้ความคิดใหม่

11 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้ เด็กใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000       มีศูนย์เรียนรู้ฯ ผู้ปกครองและเด็กน าแนว กองการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ และยั่งยืน ภายใต้แนวทาง จ านวน 1 แห่ง คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพด.ห้วยไคร้)

ต าบลห้วยไคร้ ยั่งยืน ภายใต้แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
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12 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อให้นักเรียนไดัรับ นักเรียนได้รับการส่งเสริม 30,000        30,000        30,000        30,000       30,000       ส่งเสริมสุขภาวะ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย โดยใช้ระบบ การส่งเสริมและพัฒนาการ และพัฒนาการ เด็กปฐมวัยโดยใช้ เด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดี (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ไตรภาคี (สสส.) ตามมาตรฐาน ระบบไตรภาคี

13 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้ จัดหาอาหารกลางวันให้กับ 336,000      336,000     336,000     336,000     336,000     ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน กองการศึกษา
กลางวัน รับประทานอาหารที่มี นักเรียนโรงเรียนเทศบาล นักเรียนที่ได้รับ ที่มีประโยชน์และถูก (รร.ทต.ห้วยไคร้)

ประโยชน์และถูก ต าบลห้วยไคร้ อาหารกลางวัน สุขอนามัย
สุขอนามัย มีสุขภาพดี
ไม่มีโรคขาดสารอาหาร

14 โครงการอาหารเสริมนม เพื่อให้นักเรียนได้ จัดหาอาหารเสริม(นม) 153,296      153,296     153,296     153,296     153,296     ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้รับอาหารเสริม กองการศึกษา
รับประทานอาหาร ให้กับนักเรียนโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับ (นม) ที่มีประโยชน์และ (รร.ทต.ห้วยไคร้)

เสริมนมที่มีประโยชน์ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อาหารเสริมนม ถูกสุขอนามัย
และถูกสุขอนามัย

15 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้มีหนังสือเพิ่มขึ้น จัดซ้ือหนังสือและส่ือการ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวนหนังสือที่ มีหนังสือเป็นแหล่งค้นคว้า กองการศึกษา
โรงเรียน ส่งเสริมให้รักการอ่าน เรียนรู้ที่มีคุณภาพ จัดซ้ือเข้าห้องสมุด เพิ่มมากขึ้น (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่

16 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีหลักสูตรที่มี ครูบุคลากรโรงเรียน 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       จ านวนคร้ังใน ครูมีหลักสูตรในการเรียน กองการศึกษา
สถานศึกษา ความเหมาะสม การจัดกิจกรรม การสอนเพื่อใช้เป็นกรอบ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

สอดคล้องกับบริบท ในการสอนหนังสือ
ของสถานศึกษาศึกษา และการจัดกิจกรรม
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17 โครงการแข่งขันทักษะทาง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม 3,000          3,000          3,000          3,000         3,000         จ านวนคร้ังในการ ครูและนักเรียนได้ กองการศึกษา
วิชาการและจัดนิทรรศการ ประสบการณ์ตรงจากการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ เข้าร่วมการแข่งขัน แข่งขันประสบการณ์ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ

18 โครงการวันส าคัญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ จ านวนผู้เข้าร่วม  - รักษาวัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา
 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วัฒนธรรมประเพณีของ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 15,000        15,000        15,000        15,000       15,000       โครงการ อันดีงามของท้องถิ่น (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

 - กิจกรรมวันพ่อ ท้องถิ่น งานรัฐพิธีของ ประชาชน 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000         ร้อยละ ๑๐๐  - เด็กและเยาวชนรู้ถึง
 - กิจกรรมวันไหว้ครู เทศบาลต าบลห้วยไคร้  -  -  -  -  - บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 - กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้เด็กเข้าใจบทบาท 3,000          3,000          3,000          3,000         3,000         ท าให้มีสุขภาพกาย
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ หน้าที่ของตนเองในสังคม 3,000          3,000          3,000          3,000         3,000         และสุขภาพจิตที่ดี
 - กิจกรรมวันเข้าพรรษา และร่วมกลุ่มท ากิจกรรม  -  -  -  -  - 
 - กิจกรรมวันมาฆบูชา วันส าคัญต่างๆ  -  -  -  -  - 

 - กิจกรรมวันมอบวุฒิบัตร
ส าเร็จการศึกษา  -  -  -  -  - 

 - วันเด็ก 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       

 - วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  -  -  -  -  - 

19 โครงการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาการจัด ครู นักเรียน 30,000        50,000        55,000        55,000       55,000       โรงเรียนมีหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตร กองการศึกษา

กิจกรรมการเรียน ใช้ในกิจกรรม ตามมาตรฐาน (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

การสอนให้ได้ตาม การเรียนการสอน

มาตรฐานที่ก าหนดไว้
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20 โครงการส่งเสริมความเป็น ระดับความส าเร็จ เด็กและเยาวชนได้มีทักษะใน กองการศึกษา

เลิศด้านกีฬา ในการฝึกทักษะ เร่ืองกีฬาและใช้เวลาว่างให้ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

  - การจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมนักเรียนเล่น นักเรียน ด้านกีฬา เกิดประโยชน์
อนุบาล กีฬาที่หลากหลายและ 20,000        10,000        10,000        10,000       10,000       ร้อยละ๑๐๐
  - การจัดส่งนักเรียนเข้า เป็นการฝึกทักษะด้าน ของนักเรียน
แข่งขันกีฬา กีฬา   - 30,000        35,000        35,000       35,000       
  - จัดซ้ือวัสดุกีฬา เพื่อจัดซ้ือวัสดุกีฬา 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000       

ให้เพียงพอ
21 โครงการพัฒนากิจกรรม ระดับความ เด็กได้มีการพัฒนา กองการศึกษา

ดนตรีนาฏศิลป์ส าหรับเด็ก ส าเร็จในการ ทักษะด้านดนตรี (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ปฐมวัย ฝึกทักษะด้าน และใช้เวลาว่างให้
  - จัดหาเคร่ืองดนตรี เพื่อจัดหาชุดนาฏศิลป,์ นักเรียน   - 10,000 10,000 10,000 10,000 ดนตรี ของ เกิดประโยชน์
  - จัดหาอุปกรณ์ส าหรับ อุปกรณ์,ชุดการแสดง   - 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนร้อยละ

ห้องนาฎศิลป์ เพื่อใช้ในการแสดง 100

  - การจัดหาชุดการแสดง ในกิจกรรมต่างทั้งใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ส าหรับนักเรียน โรงเรียนและชุมชน

22 โครงการพัฒนาครูและ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส าหรับผู้บริหาร/ครู/บุคลากร จ านวนคร้ังที่ได้รับ ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพ ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง การอบรมพัฒนา การศึกษาได้รับการ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

  - ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูและ การท างานให้ดีขึ้น 21,000        21,000        21,000        21,000       21,000       ประสิทธิภาพ อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม

  บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ของ ประสิทธิภาพและ
  - กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรม 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       จ านวนผู้บริหาร/ ศักยภาพให้แก่ตนเอง

 การศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ครู/บุคลากร

  การศึกษาท้องถิ่น ทางการศึกษา

  - การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 30,000        30,000        30,000        50,000       80,000       
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23 โครงการพัฒนาครูและ เพื่อให้โรงเรียนมี 1) เงินเดือนผู้อ านวยการ 450,000      450,000     480,000     510,000     510,000     มีบุคลากรที่เพียงพอ โรงเรียนเทศบาลมีบุคลากร กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรเพียงพอต่อ โรงเรียน จ านวน 1 คน ต่อการจัดกิจกรรม ที่เพียงพอในด้านการจัดการ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

 - เงินเดือนและค่าจ้าง ของ การเรียนการสอนและ (เงินอดุหนนุจากกรมส่งเสริมฯ) การเรียนการสอน เรียนการสอนและสามารถ
บุคลากรทางการศึกษา การพฒันาประสิทธภิาพ 2) เงินเดือนครู จ านวน ๑ คน 560,000      560,000     580,000     600,000     600,000     ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

ในการท างาน (เงินอดุหนนุจากกรมส่งเสริมฯ)
3) ค่าจา้งเจา้หนา้ที่การเงิน 108,000      108,000     108,000     108,000     108,000     

จ านวน 1 คน

4) ค่าจา้งภารโรง จ านวน 1 คน 108,000      108,000     108,000     108,000     108,000     

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเรียนได้รับการ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 136,000      136,000     136,000     136,000     136,000     นักเรียนได้รับการ นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัด (รายหัวนักเรียน) 80 คน ส่งเสริมด้าน ส่งเสริมและพัฒนา (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ระดับอนุบาลจนจบการ การเรียนการสอนให้ได้ คนละ 1,700 บาท/ปี การเรียนการสอน เพื่อให้มีการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน 2) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 24,000        24,000        24,000        24,000       24,000       ร้อยละ ๑๐๐ ของ เรียนการสอนที่เป็น

80 คนๆละ 300 บาท/ปี นักเรียน ระเบียบตามมาตรฐาน
3) ค่าหนังสือเรียน 80 คน 16,000        16,000        16,000        16,000       16,000       

คนละ 200 บาท/ปี
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 16,000        16,000        16,000        16,000       16,000       

80 คนๆละ 200 บาท/ปี
5) ค่ากิจกรรมพัฒนา 34,400        34,400        34,400        34,400       34,400       

คุณภาพผู้เรียน
คนๆละ 430 บาท/ปี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

25 โครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ครู/โรงเรียน ผ่านการ ร้อยละ ๑๐๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กองการศึกษา
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินจาก สมศ. ของจ านวนครู/ อย่างมีประสิทธิภาพ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

  - กิจกรรมการนิเทศภายใน ให้ได้มาตรฐานสร้างความ 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 โรงเรียนได้รับ ตามมาตรฐานคุณภาพ
  - กิจกรรมการประกัน เชื่อมั่นในระบบการจัด 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 การยอมรับจาก การศึกษา สมศ.

 คุณภาพสถานศึกษา การศึกษา พร้อมรับการ ชุมชน
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาจาก สมศ.

26 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ .-เพื่อเอื้ออ านวยความ โรงเรียนเทศบาลต าบล มีสภาพแวดล้อมที่ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม กองการศึกษา
โรงเรียน สะดวกให้กับนักเรียน ห้วยไคร้ ดีมีสาธารณูปโภค ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ   - จัดสภาพแวดล้อมภายใน 30,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยมีสาธารณูปโภคที่
และสร้างบรรยากาศ โรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เอื้อต่อการจัด ถูกสุขลักษณะ
บริเวณโรงเรียนให้มี สถานที่โรงเรียน กิจกรรม
สภาพแวดล้อมที่ดี มี  - ปรับปรุงห้องธุรการ 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       
สาธารณูปโภคที่ถูก  - จัดท าโรงจอดรถ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     
สุขลักษณะเอื้อต่อการ  - ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 10,000        10,000        50,000        50,000       50,000       
จัดกิจกรรม  - จัดท าป้ายชื่อโรงเรียน 50,000        50,000        -              -             -             
รักษาทรัพย์สินของทาง  - จัดท าหอพระพุทธรูป 50,000        -              -              -             -             
ราชการ    หน้าโรงเรียน
.-เพื่อให้มีอุปกรณ์  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน -              50,000        -              -             

การปฎิบัติงานของ    อาคาร
เจ้าหน้าที่ ครู และ  - ปรับปรุงห้องน้ าโรงเรียน 60,000        -              50,000        -             50,000       
นักเรียน  และ ศพด.
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3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณ

27 ก่อสร้างห้องพักยามรักษา เพื่อใช้เป็นที่พักในการ ห้องพักยามรักษาความ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     มีที่พักให้กับผู้ปฏิบัติ สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา
ความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษา ปลอดภัย จ านวน ๑ หลัง หน้าที่ยามรักษา ที่มีความปลอดภัย (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ความปลอดภัยใน ความปลอดภัย

ในโรงเรียน
28 ก่อสร้างห้องประชุม เพื่อใช้เป็นห้องประชุม ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     โรงเรียนเทศบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา

ของครูบุคลากรทางการ ต าบลห้วยไคร้จ านวน ๑ ห้อง ต าบลห้วยไคร้ มีห้องประชุม ได้ใช้ประโยชน์ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ศึกษา มีห้องประชุม
29 ปรับปรุงห้องสมุด เพื่อพัฒนางานห้องสมุด นักเรียน ครู บุคลากร ของ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     นักเรียนและ ห้องสมุดได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

ให้เป็นระบบ ระเบียบ โรงเรียนใช้บริการห้องสมุด บุคลากรของ อย่างเป็นระบบ สะดวกใน (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

และสะดวกในการใช้ เพิ่มขึ้น โรงเรียนเห็น การให้บริการส่งเสริม

บริการ ความส าคัญของ การอ่านมากขึ้น
การอ่านและรัก

การอ่านมากขึ้น

30 โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียน 20,000        30,000        40,000        40,000       40,000       ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา
ปฐมวัย ผ่านประสบการณ์ตรง จ านวนนักเรียน จากประสบการณ์ตรง (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

31 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 50,000        50,000        50,000        50,000       50,000       ร้อยละ ๑๐๐ ของ การจัดการเรียน การสอน กองการศึกษา
เรียนรู้ ที่เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ จ านวนนักเรียน จากแหล่ง เรียนรู้อย่างมี (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)
นอกสถานศึกษา ประสิทธิภาพ

32 โครงการสงเคราะห์ปัจจัย เพื่อช่วยเหลือนักรียนที่ นักเรียนที่ขาดแคลน ได้รับ 20,000        20,000        20,000        20,000       20,000       ร้อยละ ๑๐๐ ของ สามารถสงเคราะห์ กองการศึกษา
พื้นฐาน ขาดแคลน ให้ทั่วถึงและ การช่วยเหลือ จ านวนนักเรียนที่ ช่วยเหลือนักเรียนที่ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

สอดคล้องกับความ ขาดแคลน เดือดร้อนขาดแคลน
ต้องการของนักเรียน
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งบประมาณ

33 โครงการบริการสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 22,000        22,000        22,000        22,000       22,000       ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนได้รับการพัฒนา กองการศึกษา
(ICT) กระดานอัจฉริยะ ความเข้าใจและเกิดทักษะ ต าบลห้วยไคร้ จ านวนนักเรียน ด้าน ICT อย่างทั่วถึง (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ คุณภาพคุณประโยชน์
ระดับปฐมวัยมีประโยชน์ เหมาะสมกับวยั
เหมาะสมกับวัยของผู้รียน

34 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุงานบ้าน จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000        40,000        40,000        40,000       40,000       ร้อยละ ๑๐๐ ของ โรงเรียนมีวัสดุงานบ้าน กองการศึกษา
งานครัวพร้อมส าหรับ เพื่อใช้ในงานของโรงเรียน จ านวนกิจกรรม งานครัวที่เอื้อต่อการใช้งาน (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ใช้งานในโรงเรียน เทศบาล และเพียงพอ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

35 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ครู โรงเรียน นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของ สามารถป้องกันปัญหา กองการศึกษา
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวนกิจกรรม ยาเสพติดได้ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

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) เจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน 3,000          3,000          3,000          3,000         3,000         

36 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ของ มีวัสดุส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียน นักเรียน ครู และ ที่เพียงพอ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

4 ฝ่าย 6 งาน ผู้ปกครอง มีวัสดุ
 - จดัซ้ือวสัดุการศึกษา   - เพื่อใช้ในการจัด 5,000          10,000        10,000        10,000       10,000       ส่ือการเรียนการ

 - จดัซ้ือหนงัสือเรียนและแบบฝึกหดักิจกรรมการเรียนรู้ 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 สอนครบถ้วน

 - จดัซ้ือสมุดลายเส้น   - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 

 - จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 

 - จดัซ้ือสมุดรายงานประจ าวนั   - เพื่อประสานงาน 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 
   (ส่ือสารระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน)ระหว่างบ้านและโรงเรียน

 - กจิกรรมสารสัมพนัธถ์ึงผู้ปกครอง  - เพื่อจัดซ้ือวัสดุ 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 

    - จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส านักงาน 5,000          5,000          5,000          5,000         5,000 
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37 โครงการยกระดับคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน/ครู ผู้ปกครอง จ านวนครูที่ได้ นักเรียนมีทักษะทางด้าน กองการศึกษา
การเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน (AEC) มีทักษะทางด้านภาษา รับสนับสนุนงบ ภาษาต่างประเทศ ด้านการ (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

 - การจัดจ้างครูภาษาจีน ต่างประเทศ ทักษะ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     ประมาณการจ้าง แสดง ด้านคอมพิวเตอร์
 - จัดจ้างครูนาฏศิลป์ ด้านการแสดง ทักษะ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     
 - จัดจ้างครูคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     
 - จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     

38 พัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้าน ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม ความเข้าใจด้าน โภชนาการและการเล้ียงดู จ านวนนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจด้าน (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ในการเรียนรู้ โภชนาการและสุขภาพฟัน เด็กปฐมวัยให้แก่ครูผู้ดูแล โภชนาการและการ
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เด็กและผู้ปกครอง 10,000        10,000        10,000        10,000       10,000       เล้ียงดูเด็ก
สุขนิสัยฟันดี มีความสุข

39  โครงการพื้นที่สร้างสรรค์  - เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ๖ ชุมชนในเขตเทศบาล 42,528        42,528        42,528        42,528       42,528       ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนเกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา
ชุมชน ของชุมชนเกิดการพัฒนา ต าบลห้วยไคร้ จ านวนชุมชน สู่การพัฒนาศักยภาพอย่าง

ศักยภาพอย่างเท่าเทียม เท่าเทียมทั่วถึง สามารถน า
ทั่วถึง เทคโนโลยีดิจิตอลขับเคล่ือน
 - เพื่อสนับสนุนการน า สังคมเศรษฐกิจฐานราก
เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามา อย่างเข้มแข็งเพิ่มขีด
มีบทบาทในการ ความสามารถการแข่งขัน
ขับเคล่ือนสังคมเศรษฐกิจ ในเวทีโลก
ฐานรากให้เข้มแข็ง
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีโลก
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3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

40 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน เพื่อให้โรงเรียน ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 648,000      480,000     480,000     480,000     480,000     โรงเรียนเทศบาล นักเรียนได้รับการดูแล กองการศึกษา

รายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ แรงงานรายบุคคล ต าบลห้วยไคร้ มี อย่างทั่วถึง (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

ปฏิบัติงานของโรงเรียน มีบุคลากรที่ช่วยสอน ความพร้อมด้าน
 - ปฏบิติังานด้านการศึกษา 1 คน และท างานด้านการเงิน บุคลากร
 - ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 2 คน  ธุรการ
 - ผช.จนท.การเงิน 1 คน
 - ผช.ธุรการ 1 คน
 - ผช.พัสดุ 1 คน
 - แม่บ้าน 1 คน

41 ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล ครู/นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของ โรงเรียนเทศบาลต าบล กองการศึกษา

ด าเนินการเช่าเคร่ืองถ่าย ต าบลห้วยไคร้ มีความ 28,800        28,800        28,800        28,800       28,800       จ านวนแผ่น ห้วยไคร้มีความพร้อมใน (ร.ร.ทต.หว้ยไคร้)

เอกสารประจ าโรงเรียน พร้อมในเร่ืองการเตรียม เร่ืองการเตรียมเอกสาร

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เอกสารการสอน งาน

ธุรการ งานสารบรรณ

42 โครงการส่งเสริมทักษะ เพื่อให้เกิดความรัก อุดหนุนงบประมาณให้ 15,000        15,000        15,000        15,000       15,000       - นักเรียนร้อยละ80 นักเรียนมีความพึงพอใจ กองการศึกษา

ทางด้านดนตรีสากล/โยธวาทิต ความเข้าใจ ซาบซ้ึง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อ มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

และภาคภูมิใจในตัวเอง จัดอบรมทักษะด้านดนตรี ในการเข้าร่วม ทักษะด้านดนตรี

เพื่อส่งเสริมทักษะ สากลในระดับชั้น ป.6-ม.2 กิจกรรมอบรม

และความสามารถทาง ทักษะด้านดนตรี

ด้านดนตรีนาฏศิลป์ของ สากล

นักเรียน
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3. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

43 โครงการปลูกผักปักช าตาม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก อุดหนุนงบประมาณให้ 10,000        10,000        20,000        20,000       20,000       นักเรียนร้อยละ นักเรียนมีทักษะอาชีพด้าน กองการศึกษา

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 85 มีทักษะ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว

เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ด้านเพาะปลูกพืชผัก ในการจัดโครงการปลูกผัก รักการท างาน เพาะไม้ดอก ไม้ประดับ

สวนครัวเพาะไม้ดอก ปักช าตามแนวคิดของ สามารถท างาน

ไม้ประดับ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ร่วมกับผู้อื่นได้

ส่งเสริมทักษะอาชีพ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม 43  โครงการ - -   9,407,672   8,810,672   9,204,672   9,224,672   9,304,672 - - -

จ านวนโครงการ               76               78               77              76               77
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงราย ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชยีงราย ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษา
3.1  แผนงานการศึกษา  (งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพฒันา  - เพื่อพฒันาทกัษะ อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     - นักเรียนทกุคน - นักเรียนทกุคน กองการศึกษา

ทกัษะ ICT การใช้เทคโนโลยี โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ได้รับการพฒันา ได้รับการพฒันา

สารสนเทศและการ ในการจัดโครงการส่งเสริม ทกัษะ ICT ทกัษะ ICT

ส่ือสาร พฒันาทกัษะ ICT - นักเรียนเกิด

 - เพื่อใหน้ักเรียนเกิด ความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ ความเข้าใจ ในวชิาคอมพวิเตอร์

ในการใช้คอมพวิเตอร์ มีทกัษะพื้นฐานใน

และสามารถไปใช้ใน การใช้ได้จริง

ชีวติประจ าวนั
รวม 1  โครงการ - -  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000 - -

จ านวนโครงการ 1              1              1              1              1              

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา
3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ประชากรในเขต ท าให้รักษาวัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

ประเพณีของท้องถิ่น  งานรัฐพิธี วันส าคัญของชาติ เทศบาล จ านวน อันดีงามของท้องถิ่น
ของ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 500 คน เข้า

ร่วมอนุรักษ์ ประเพณี
2 โครงการอนุรักษ์ประเพณี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จัดงานอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ประชากร ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบทอด กองการศึกษา

เข้าพรรษา ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 200 คน ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
ได้เผยแพร่และ
จรรโลงพุทธศาสนา

3 โครงการจัดงานประเพณี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ จัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ประชากรจ านวน ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบทอด กองการศึกษา
ลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณีอัน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล 1,000คน ร่วม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่

ดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมและ
สืบทอดประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแม่สาย  จงัหวัดเชียงราย

งบประมาณ

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

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรมสืบสาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้สูงอายุ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ผู้สูงอายุ ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนร่วม กองการศึกษา
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาอันดีงาม ประชาชน และเยาวชน เยาวชน จ านวน สืบทอดประเพณีและ

ของท้องถิ่น 160 คน ร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
และสืบทอด
ประเพณีกิจกรรม
และจรรโลงพระ
พุทธศาสนา

5 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติตน เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ ฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    ประชากรหมู่บ้าน ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบทอด กองการศึกษา
เพื่อรักษาศีล 5 วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนทั่วไปและเยาวชน ละ 100 คน ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

6 โครงการเผยแพร่สนับสนุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดกิจกรรม นิทรรศการลาน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ชาติพันธุ์ จ านวน ชาติพันธุ์ได้ร่วมกันส่งเสริม กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ประเพณี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ วัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ขนบ 100 คน ประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถึชีวิต ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนและ ประเพณีวิถีชีวิต สินค้าใน
 ชาติพันธุ์ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ขนบธรรมเนียมชาติพันธุ์ต่างๆ วิถีชีวิต สินค้าชุมชนของประชาชน นักท่องเที่ยว ชุมชน ให้ประชาชนและ

ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่าง กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่ จ านวน 5,000คน นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่าง
กว้างขวาง และเพื่อเป็น เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ร่วมกิจกรรม แพร่หลาย
การประชาสัมพันธ์ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ลานวัฒนธรรม 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ทั้งในพื้นที่และ
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สินค้าชุมชน เพิ่มมูลค่า นอกพื้นที่เทศบาล
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ต าบลห้วยไคร้
วัฒนธรรมให้แพร่หลาย ก่อให้เกิด
รายได้แก่คนในชุมชนต่อไป

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้สภา 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จัดกิจกรรม ประชาชนได้อนุรักษ์ประเพณี กองการศึกษา

และต านานอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ รักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ วัฒนธรรมเทศบาลต าบล จ านวน 1 คร้ัง อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

สืบไป ห้วยไคร้ ในการจัดโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมและ
ต านานอาหารกลุ่มชาติพันธุ์

8 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชนและเยาวชน ประชาชนและเยาวชนใน กองการศึกษา
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เยาวชนได้เล่นกีฬาและ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เข้าร่วมกิจกรรม เขตเทศบาลมีความสามัคคี

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 และมีสุขภาพแข็งแรง

9 โครงการสืบสานประเพณี 1. เพื่อเป็นการส่งเสริม 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 ฟื้นฟู สืบสานประเพณี
ด ารงสืบต่อไป และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง อันดีงามของชาว
2. เพื่อส่งเสริมให้พุทธ จังหวัดเชียงราย และ

ศาสนิกชนได้สืบทอด เป็นกิจกรรมทางสังคม
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านศาสนที่ยึดเหนี่ยว
ที่มีมาแต่อดีตให้ด ารงสืบต่อไป จิตใจประชาชนให้เข้า
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3.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมี หาหลักธรรม
กิจกรรมในการพัฒนาด้าน - เป็นการรวมพลคน
จิตใจให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ปีกุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของจังหวัดเชียงราย
10 โครงการจัดงานรัฐพิธี - เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี อุดหนุนงบประมาณให้ 149,000  149,000  149,000  149,000  149,000  ประชากร จ านวน - ร่วมกันเทิดพระเกียรติ กองการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมและ และเทิดพระเกียรติต่อ ส านักงานอ าเภอแม่สาย 100 คน เข้าร่วม องค์พระมหากษัตริย์
งานประเพณี องค์พระมหากษัตริย์และ ในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี กิจกรรมเพื่อเทิด และพระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์ งานศาสนาวัฒนธรรมและ พระเกียรติและ - ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน งานประเพณี เผยแพร่ประเพณี เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม
เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงามชองล้านนาและ
อันดีงามของล้านนาและ ท้องถิ่น
ท้องถิ่น

11 โครงการส่งเสริมทักษะ 1. เพื่อให้นักเรียน อุดหนุนงบประมาณให้ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนโรงเรียนบ้าน กองการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตาม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ การพัฒนาส่งเสริมให้ ห้วยไคร้ได้รับการอบรม

คุณลักษณะอันพึง ในการจัดค่ายอบรมพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นผู้มี พัฒนาให้เป็นผู้มี
ประสงค์ของโรงเรียน ทักษะคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อให้นักเรียน นักเรียนให้กับนักเรียน และมีคุณลักษณะ มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลง
ตระหนักในการปฏิบัติ ที่พึงประสงค์ตาม ไปในทางที่ดีขึ้น และมี
ตนเป็นผู้มีคุณธรรม หลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงค์
จริยธรรม ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่ดี
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12 โครงการจัดงานนมัสการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ประกอบพิธี ประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยตุง กองการศึกษา
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนา ส านักงานอ าเภอแม่สาย สรงน้ าพระธาตุ ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ในการจัดงานนมัสการ ดอยตุง ปีละ 1 คร้ัง สืบสาน สืบทอด ประเพณี
ให้ด ารงสืบต่อไป สรงน้ าพระธาตุดอยตุง วัฒนธรรมอันดีงามของชาว

จังหวัดเชียงราย
13 โครงการพิธีรดน้ าด าหัว เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณให้ 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ กองการศึกษา

พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนา ส านักงานอ าเภอแม่สาย  จ านวน 300 คน ประเพณีวัฒนธรรมด้าน
ของพุทธศาสนิกชนชาว ในการจัดโครงการพิธีรดน้ า ศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาว
เชียงรายให้ด ารงสืบต่อไป ด าหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงรายให้ด ารงสืบต่อไป

14 โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อุดหนุนงบประมาณให้ 3,500      3,500      3,500      3,500      3,500      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ'ภาคเอกชน กองการศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ชาวอ าเภอแม่สาย ได้แสดงออก ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน และประชาชนทุกหมู่'เหล่า
ของสมเด็จพระศรีนครินทรา ถึงความจงรักภักดี ระลึกถึง ในการจัดโครงการพิธีทาน แสดงความจงรักภักดี และ
บรมราชชนนี พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ หาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวัน น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
15 โครงการพิธีเทิดพระเกียรติ ข้าราชการภาครัฐ/ อุดหนุนงบประมาณให้ 3,500      3,500      3,500      3,500      3,500      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ กองการศึกษา

และถวายสดุดี เนื่องใน เอกชนและประชาชน ส านักงานอ าเภอแม่สาย จ านวน 500 คน เอกชนและประชาชน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทุกหมู่เหล่า แสดงความอาลัย ในการจัดโครงการพิธีเทิด ทุกหมู่เหล่า แสดงความอาลัย
สมเด็จพระศรีนครินทรา และน้อมร าลึก พระเกียรติและถวายสดุดี  และน้อมร าลึกในพระมหา
บรมราชชนนี ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ เนื่องในวันคล้ายวันพระราช กรุณาธิคุณแด่สมเด็จ

สมเด็จพระศรีนครินทรา สมภพ สมเด็จพระศรี พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บรมราชชนนี นครินทรา บรมราชชนนี
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16 โครงการกิจกรรมพิธีรดน้ า เพื่อเป็นการส่งเสริม อุดหนุนให้ส านักงานอ าเภอ 5,000      5,000      5,000      5,000      5,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ กองการศึกษา
ด าหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช อนุรักษ์ประเพณี แม่สาย  ในการจัดโครงการ จ านวน 300 คน ประเพณีวัฒนธรรมด้าน
และรดน้ าด าหัวในเทศกาล วัฒนธรรมด้านศาสนา กิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัว ศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาว
สงกรานต์ ของพุทธศาสนิกชนชาว พ่อขุนเม็งรายมหาราชและ เชียงรายให้ด ารง'สืบต่อไป

เชียงรายให้ด ารงสืบต่อไป รดน้ าด าหัวในเทศกาลสงกรานต์
17 โครงการจดังานพ่อขนุเมง็รายมหาราช เป็นการน้อมร าลึกถึง อุดหนุนงบประมาณให้ส านัก 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    จ านวนคร้ังที่ได้อุดหนุน เป็นการร่วมอนุรักษ์ กองการศึกษา

พระมาหากรุณาธิคุณ อ าเภอแม่สายในการจัดงานพ่อขุน ขนบธรรมเนียบประเพณี

พระบุญบารมีของ เม็งรายมหาราช ของล้านนาและของ

พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ

และประชาชน

รวม 17  โครงการ - -   696,000   676,000   676,000   676,000   676,000 - - -

จ านวนโครงการ           17           17           17           17           17
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยั

4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจดัหาวัสดุเคร่ือง เพื่อจดัหาวัสดุเคร่ือง จดัหาวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  ชุด อปพร. สมาชิก อปพร. ส านักปลัด

แต่งกายอาสาสมัครป้องกนัภัย แต่งกายให้กบัสมาชิก ให้สมาชิก อปพร. สังกดั มีเคร่ืองแบบส าหรับ เทศบาล
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล อาสามัคร (อปพร.) ศูนย ์อปพร.ทต.ห้วยไคร้ สวมใส่ปฏิบัติ (งานป้องกนัฯ)
ต าบลห้วยไคร้ ทดแทนของเดิม เพื่อให้ หน้าที่ตามค าส่ัง

สามารถมีเคร่ืองแบบ ผู้อ านวยการศูนย์
สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่ได้ อปพร.
อยา่งถกูต้องเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 92 



4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จา้งเหมาบริการแรงงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้ปฏิบัติงาน การบริการประชาชน ส านักปลัด

แรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานช่วง รายบุคคล จ านวน 1 คน จ านวน 1 อัตรา ด้านการป้องกนัและ เทศบาล

การปฏิบัติงานของงานป้องกนั ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย บรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกนัฯ)

และบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอยา่งรวดเร็ว

รวม 2  โครงการ - -   350,000   350,000   350,000   350,000   350,000 - - -

จ านวนโครงการ              2              2              2              2
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดหรือเข้าร่วม กิจกรรม/ฝึกอบรม 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. มีความ ส านักปลัด

การปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ที่เข้าร่วมพัฒนา สามัคคีในหมู่คณะ เทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศักยภาพมีความรู้ และมีความพร้อม (งานป้องกันฯ)
2.เพื่อให้ สมาชิก อปพร. ทักษะเพิ่มมากขึ้น ช่วยเหลือประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการท างานเป็นทีมและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือ
เหตุสาธารณภัยต่างๆ ได้

2 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน เพื่อให้มีความรู้ความ ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมซ้อมแผน 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ร้อยละ 80 ของ ประชาชนและหน่วยงาน ส านักปลัด
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา เข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย ปฏิบัติการป้องกัน ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ ทราบถึง เทศบาล
สาธารณภัย ในรูปแบบต่างๆ และ และบรรเทาสาธารณภัย ความเข้าใจในการ วิธีการเตรียมการเผชิญ (งานป้องกันฯ)

สามารถช่วยเหลือในการ ป้องกันและช่วยเหลือ เหตุได้อย่างถูกต้อง
ป้องกันและบรรเทา ผู้ประสบภัย
สาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน 1. เพื่อให้เยาวชนมีพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 10,000 10,000    10,000    10,000    10,000    เยาวชนมีความรู้ 1. เยาวชนในสถาน ส านักปลัด
สถานศึกษา  ด้านการป้องกัน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ความเข้าใจในการ ศึกษาสามารถน า เทศบาล
และบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ในรูปแบบต่างๆ ค่าจัดท าป้ายและส่ือประชาสัมพันธ์ ป้องกันและบรรเทา ความรู้ไปช่วยเหลือ (งานป้องกันฯ)

2. เกิดภาคีเครือข่ายร่วม และค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สาธารณภัย ตนเองและผู้อื่นได้
กับสถานศึกษาในพื้นที่ กับการอบรม 2. เยาวชนมีความ
3. เพื่อปลูกฝังการอุทิศตน เป็นจิตอาสาต่อไป
ความเป็นจิตอาสาให้กับ ในอนาคต
เยาวชนในสถานศึกษา

4 โครงการป้องกันไฟป่า เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    สถิติการเกิดไฟป่า มีการท างานแบบ ส านักปลัด
และหมอกควัน ด าเนินการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่ลดลงกว่า บูรณาการระหว่าง เทศบาล

และหมอกควัน การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ในปีที่ผ่านมา หน่วยงานในพื้นที่ (งานป้องกันฯ)
จิตอาสาป้องกันไฟป่า กิจกรรมท าแนวกันไฟป่า ในการป้องกันปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงพิษภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    สถิติการเกิดไฟป่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด

ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน เช่น  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ในพื้นที่ลดลงกว่า มีความเข้าใจ ทราบถึง เทศบาล
 โดยการฝึกปฏิบัติ ค่าจัดท าป้าย ส่ือประชาสัมพันธ์ ในปีที่ผ่านมา วิธีการเตรียมการเผชิญ- (งานป้องกันฯ)

และค่าวัสดุ  อุปกรณ์อื่น ที่เกี่ยวข้อง เหตุได้อย่างถูกต้อง
6 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อให้ อปพร.ได้ทบทวน ฝึกอบรมทบทวน อปพร. 300,000  - 300,000  - 300,000  จ านวนคร้ัง สมาชิก อปพร. มีความรู้ ส านักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ความรู้ และเพิ่มศักยภาพใน จ านวน  100  คน และมีประสิทธิภาพมาก เทศบาล
พลเรือน (อปพร.) การปฏิบัติหน้าที่ ยิ่งขึ้น (งานป้องกันฯ)

7 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัย จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ไม่มีสถิติการเกิดไฟป่า มีปัญหามลพิษหมอก ส านักปลัด
และหมอกควัน ที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน ส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ และเผาในที่โล่งใน ควันและไม่มีไฟป่าใน เทศบาล

และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในห้วง พื้นที่ พื้นที่ ประชาชนเล็ง (งานป้องกันฯ)
ประชาชนได้รับทราบ เวลาของการงดเผา เห็นพิษภัยที่เกิดจาก
ถึงประกาศงดเผาของ การเผาป่าและเกิด
จังหวัดเชียงราย การท างานแบบ
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4. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่
ในการป้องกันปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

8 โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมการตรวจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ไม่มีอัคคีภัยด้าน บ้านพักอาศัย สถาน ส านักปลัด
บ้านพักอาศัย และสถาน กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ที่พักอาศัยในพื้นที่ ประกอบการโรงแรม เทศบาล
ประกอบการ โรงแรม อาหารว่าง ค่าจัดท าป้ายและส่ือ หอพัก และสถานศึกษา (งานป้องกันฯ)
หอพัก และสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการแก้ไขความ
ที่เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย เส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัย

9 กิจกรรมรวมพลจิตอาสาจัดท า เพื่อลดความเส่ียงในการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สถิติการเกิดไฟป่า ไม่มีการเกิดไฟป่าใน ส านักปลัด
แนวกันไฟป่า เกิดไฟป่าในพื้นที่ เช่น จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ พื้นที่เทศบาล และลด เทศบาล

ค่าอาหารอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ปัญหาหมอกควัน (งานป้องกันฯ)
แก่จิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เจ้าหน้าที่งานป้องกัน เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ส านักปลัด
และทดสอบสมรรถภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดท าป้าย สามารถผ่าน มีทักษะความรู้ในการ เทศบาล
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ หน้าที่ ส่ือประชาสัมพันธ์และค่าวัสดุ บททดสอบ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี (งานป้องกันฯ)
บรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ พร้อม

ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ

11 โครงการติดต้ังถังดับเพลิง เพื่อติดต้ังถังดับเพลิงชนิด เพื่อจัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดฮาโลตรอน 60,000 - 60,000 - 60,000    มีการพัฒนาระบบ ส านักงานเทศบาลมีถัง ส านักปลัด
อาหารส านักงานเทศบบาล ฮาโลตรอน จ านวน 15 ถัง ความปลอดภัย ดับเพลิงชนิดที่สามารถ เทศบาล

ใช้งานในส านักงานได้ (งานป้องกันฯ)
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย
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4. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน 50,000    50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80ของผู้เข้า ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัด
จิตอาสาภัยพิบัติ ประจ า ความเข้มแข็งด้านการป้องกัน อบรมมีความรู้ในการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ เทศบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา- ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน (งานป้องกันฯ)
( หลักสูตรทบทวน ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาธารณภัย การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว อย่าง
เป็นระบบ

รวม 12 โครงการ - -   650,000   290,000   650,000   290,000   650,000 - - -

จ านวนโครงการ            12            11            12            11            12
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เปน็สขุ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานจราจร)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการพัฒนาระบบจราจร  - เพื่อใหป้ระชาชนใน ปรับปรุงเส้นทางจราจรและ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด

 ในเขตเทศบาล เขตเทศบาลได้ตระหนกั ระบบความปลอดภยั เช่น ปลอดภยัในการ ความสะดวกสัญจร เทศบาล
ถึงปญัหาที่อาจเกดิขึน้ ติดต้ังกระจกโค้งนนู จราจรมากขึน้ ไปมา และเกดิ (งานปอ้งกนัฯ)
และเพิ่มความระมดั ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ ช่วยลดอตัราการ ความเปน็ระเบยีบ
ระวังในการใช้รถใช้ ติดต้ังเคร่ืองหมาย เกดิอบุติัเหตุบน เรียบร้อยในการ
ถนนใหก้บัตนเองและ ป้ายจราจร บังคับ/ห้ามเตือน ท้องถนน จอดยานพาหนะใน
บคุคลอืน่ใหม้ากยิง่ขึน้ จุดเส่ียงที่อาจเกดิอบุติัเหตุ เขตเทศบาล
 - เพื่อเสริมสร้างวินยั ต่างๆ
แกต่นเองชุมชนและ
สังคม
 - เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยั ช่วยลดสถิติ
การเกดิอบุติัเหตุในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลหว้ยไคร้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานจราจร)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดหรือเข้าร่วมกจิกรรม/ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     อปพร. ที่เข้าร่วม อปพร. มคีวาม ส านกัปลัด
อปพร. อาสาจราจร การปฏบิติัหนา้ที่ ฝึกอบรม อปพร. เพื่อ พัฒนาศักยภาพ สามคัคีในหมูค่ณะ เทศบาล

ของ อปพร.ใหม้ี พัฒนาศักยภาพ มคีวามรู้ทักษะ และมคีวามพร้อม
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ เพิ่มมากขึน้ ช่วยเหลือประชาชน

2. เพื่อให ้อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการท างาน
เปน็ทีม พร้อม
ปฏบิติัการช่วยเหตุ
สาธารณภยัต่างๆได้

3. เพื่อให ้อปพร. มี
ความเข้าใจในหนา้ที่
ช่วยเหลือภยัพิบติั
ต่างๆ และระเบยีบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
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4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานจราจร)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการ เพื่อปอ้งกนัและลด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     สถิติการเกดิ ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง อบุติัเหตุทางถนนให้ จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั อบุติัเหตุในเขต ปลอดภยัในการใช้ เทศบาล
ถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ เปน็ไปตามนโยบาย และลดอบุติัเหตุทางถนน เทศบาลลดลง ถนนและลดอุบัติเหตุ (งานปอ้งกนัฯ)

ของรัฐบาลในการลด เช่น   ค่าจัดท าปา้ย  และ กว่าปทีี่ผ่านมา ที่อาจเกดิขึน้ได้
อตัราผู้เสียชีวิตจาก ส่ือประชาสัมพันธ์ และค่า
อบุติัเหตุทางถนน และ วัสดุ อปุกรณ์  อีน่ๆ ที่เกีย่ว
สร้างวัฒนธรรมความ ข้อง
ปลอดภยัทางถนนให้
เกดิขึน้ในสังคมไทย

4 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการ เพื่อปอ้งกนัและลด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ 10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     สถิติการเกดิ ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด

ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง อบุติัเหตุทางถนนให้ จัดกจิกรรมรณรงค์ปอ้งกนั อบุติัเหตุในเขต ปลอดภยัในการใช้ เทศบาล
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปน็ไปตามนโยบาย และลดอบุติัเหตุทางถนน เทศบาลลดลง ถนนและลดอุบัติเหตุ (งานปอ้งกนัฯ)

ของรัฐบาลในการลด เช่น   ค่าจัดท าปา้ย  และ กว่าปทีี่ผ่านมา ที่อาจเกดิขึน้ได้
อตัราผู้เสียชีวิตจาก ส่ือประชาสัมพันธ์ และค่า
อบุติัเหตุทางถนน และ วัสดุ อปุกรณ์  อีน่ๆ ที่เกีย่ว
สร้างวัฒนธรรมความ ข้อง
ปลอดภยัทางถนนให้
เกดิขึน้ในสังคมไทย
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4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  (งานจราจร)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการรณรงค์สวมหมวก เพื่อปอ้งกนั ลดความ จัดกจิกรรมรณรงค์เชิญชวน 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ความสูญเสียและ ประชาชนมคีวาม ส านกัปลัด
นริภยั 100 เปอร์เซ็นต์ สูญเสียและการบาดเจ็บจาก ประชาชนสวมหมวกนริภยั การบาดเจ็บจาก ปลอดภยัและลด เทศบาล

การขับขีร่ถจักรยานยนต์ ร่วมกบัสถานศึกษา การขับขีร่ถจักร- ความสูญเสียที่อาจ (งานปอ้งกนัฯ)
ใหก้บัประชาชนและเพื่อ หนว่ยงานองค์กร และ ยานยนต์ลดลง เกดิขึน้ได้
ปฏบิติัตามมติของคณะ ประชาชนในเขตและ
รัฐมนตรี ร่วมกบัเจ้าหนา้ที่ต ารวจ

รวม 5  โครงการ - -  190,000  190,000  190,000  190,000  190,000 - - -

จ านวนโครงการ              5              5              5              5              5
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือการ จ้างเหมาแรงงานรายบคุคล 108,000  108,000  108,000  108,000  108,000  ร้อยละ 100 เพิ่มประสิทธภิาพ กองสาธารณสุข

แรงงานรายบคุคลเพื่อ ปฏบิติังานสุสาน เพื่อช่วยเหลือการปฏบิติั สามารถปฏบิติั ในการท างานของ และส่ิงแวดล้อม
ช่วยเหลือการปฏบิติังานสุสาน เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ งานสุสานเทศบาลต าบล งานภายใน กองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ หว้ยไคร้ สุสานเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ต าบลหว้ยไคร้

รวม 1  โครงการ - -  108,000  108,000  108,000  108,000  108,000 - - -

จ านวนโครงการ              1              1              1              1              1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 102 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ด าเนินการหรือสนับสนุน 120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  ร้อยละ 90 สามารถป้องกัน อาสาบริบาลปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข

อาสาบริบาล การปฏิบัติงานของอาสาบริบาล
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
อาสา บริบาลในการดูแลผู้
สูงอายุในพื้นที่

ควบคุมและระงับการระบาด ดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ และส่ิงแวดล้อม
ในการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะ ของโรคติดต่อในเขตพืน้ที่ พึง่พิงในพืน้ทีเ่ทศบาล
พึง่พิงอย่างต่อเนือ่ง เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้

2 โครการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย เพือ่ควบคุมและป้องกันสัตว์  - จัดหาวคัซีนเพือ่ฉีดป้องกันโรค 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละ 100 สามารถควบคุม สามารถควบคุมและ กองสาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ทีเ่ป็นพาหะน าโรคมิให้เกิด ในสัตวจ์รจัดในเขตเทศบาล และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน ป้องกันสัตวท์ีเ่ป็นพาหะ และส่ิงแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า อาการของการเกิดโรคติดต่อ  - รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและ พืน้ทีเ่ทศบาลได้ น าโรคและเทศบาลเป็น
น้องนางเธอ สู่คน ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมศรีสวางควฒันา 
วรขัตติยราชนารี

3 โครงการอาหารปลอดภัย ความรู้ในการเลือกซ้ืออาหารที่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ของผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความรู้ในงานสุขาภิบาล กองสาธารณสุข

ถูกหลักสุขาภิบาล เพือ่ให้ความรู้ในการเลือกซ้ือ งานสุขาภิบาลอาหารอย่าง อาหาร อย่างถูกต้อง และส่ิงแวดล้อม

อาหารทีถู่กหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย

งบประมาณ

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

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ เพือ่รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการรณรงค์แก่ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละ 80 สามารถป้องกัน กองสาธารณสุข

การป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนเกีย่วกับโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคติดต่อ การติดต่อโรคใน และส่ิงแวดล้อม

ติดต่อทีเ่กิดจากฤดูกาล โรค อุบัติใหม่ในชุมชนทีเ่กิด เขตเทศบาล
อุบัติใหม่แก่ประชาชน ตามฤดูกาล

5 โครงการควบคุมและป้องกัน เพือ่ควบคุมและป้องกันการแพร่ ด าเนินการควบคุมและ 50,000    50,000    50,000    50,000 50,000 1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือด ลดการแพร่ระบาด กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก ระบาดของโรคไข้เลือดออก ก าจัดยุงลาย แมลงวนั ออกไม่เกิน 50 ต่อแสน ของโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

และแมลงสาบตลอดจน ประชากรประเมินจาก ไข้สมองอักเสบ 
พาหะน าโรค  โดยการ รายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออืน่ๆ
จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย ต าบลห้วยไคร้

และทรายอะเบทในการ 2. ไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรค
พ่นหมอกควนัและก าจัด ไข้เลือดออก
ลูกน้ ายุงลาย ร่วมกับอสม. 
ในแต่ละชุมชน

6 โครงการผ่าตัด-ท าหมัน เพือ่ลด 1. เพือ่ลดจ านวนสัตว์ อุดหนุนให้ส านักงาน 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละ 100 ในการอุดหนุน 1. จังหวดัเชียงราย กองสาธารณสุข

จ านวนสุนัขและแมวทีเ่ป็น พาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงราย ส านักงานปศุสัตว์ จะเป็นจังหวดัทีม่ี และส่ิงแวดล้อม

พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าใน ในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย จังหวดัเชียงราย ศักยภาพด้านการ
สุนัขและแมวทีไ่ม่มีเจ้าของใน โดยการผ่าตัด ท าหมัน โครงการผ่าตัดท าหมันเพือ่ลด ท่องเทีย่วสูงและ
พืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย 2. เพือ่สร้างความ จ านวนสุนัขและแมวทีเ่ป็น เป็นเมืองน่าอยู่

มัน่ใจต่อนักท่องเทีย่ว พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 2. ลดจ านวนสัตว์
ทีเ่ข้ามาท่องเทีย่วตาม พาหะน าโรคพิษ
สถานทีท่่องเทีย่วที่ สุนัขบ้าในพืน้ที่
ส าคัญของจังหวดัเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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และแมวทีไ่ม่มีเจ้าของ



4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

มีความปลอดภัยจากโรคพิษ ในภาพรวมของ
สุนัขบ้า จังหวดัเชียงราย
3. ประชาชนชาวเชียงราย 3. ประชาชนชาว
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เชียงรายปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

7 โครงการส าหรับการด าเนินงาน เพือ่สนับสนุนให้คณะกรรมการ สนับสนุนให้ชุมชน/หมูบ่้าน 120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  ร้อยละ 100 ในการสนับสนุน คณะกรรมการหมูบ่้าน/ กองสาธารณสุข

ตามแนวทางโครงการตาม หมูบ่้าน/คณะกรรมการชุมชน แห่งละ 20,000 บาท โครงการส าหรับการด าเนินงาน คณะกรรมการชุมชน และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข จัดท าโครงการตามพระราชด าริ เพือ่จัดท าโครงการตาม ตามแนวทางโครงการพระราช จัดท าโครงการตาม
แก่คณะกรรมการหมูบ่้านเขต ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด าริด้านสาธารณสุขแก่ พระราชด าริด้านสาธารณสุข
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 3 โครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ คณะกรรมการหมูบ่้าน อย่างน้อย 3 

(ตามหนังสือกรมส่งเสริม 3 โครงการ
การปกครองท้องถิน่
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.5/
ว1745 ลงวนัที ่31
สิงหาคม 2560

8 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล 1. เพือ่ส ารวจข้อมูล จ้างเหมาบริการส ารวจและ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละ 100 ของสุนัขและ สุนัขและแมวใน กองสาธารณสุข

จ านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียน และขึน้ทะเบียนจ านวน ขึน้ทะเบียนจ านวนสุนัข แมวในเขตเทศบาลต าบล เขตเทศบาลต าบล และส่ิงแวดล้อม

สัตวต์ามโครงการสัตวป์ลอดโรค สุนัขและแมวในเขต และแมวในเขตพืน้ที่ ห้วยไคร้ได้รับการส ารวจและ ห้วยไคร้ได้รับการ
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ขึน้ทะเบียน ส ารวจขึน้ทะเบียนทุกตัว
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 2. เพือ่จ่ายเป็นค่า ทุกตัว โดยให้ส ารวจปีละ
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า ตอบแทนให้แก่ผู้ 2 คร้ัง คร้ังที ่1 เดือน
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปฏิบัติงานในการ มีนาคม, คร้ังที ่2 เดือน

ส ารวจข้อมูลและขึน้ สิงหาคม ตามจ านวนสุนัข
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

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

9 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพือ่ด าเนินการหรือ 1. ด าเนินการหรือสนับสนุน 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละ 90 สามารถป้องกัน สามารถป้องกัน กองสาธารณสุข

ด้านการป้องกันและระงับโรค สนับสนุนการป้องกัน การป้องกัน ควบคุมและ ควบคุมและระงับการระบาด ควบคุมและระงับ และส่ิงแวดล้อม

ติดต่อตามอ านาจหน้าทีข่อง ควบคุมและระงับการ ระงับการระบาดของโรค ของโรคติดต่อในพืน้ทีเ่ทศบาล การระบาดของโรค
เทศบาล ระบาดของโรคติดต่อ ติดต่อในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล ต าบลห้วยไคร้ ติดต่อในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล

ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล ห้วยไคร้ ห้วยไคร้
ห้วยไคร้ 2. จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์และ

วสัดุทีใ่ช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น
ถุงมือยางหรือหนัง, ผ้าปิด
ปากหรือจมูก รองเท้ายาง
หุม้ส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบูต๊)
หรือเส้ือกันฝน
3. จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
และอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน

10 โครงการบริการการแพทย์ 1. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 1. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ 200,000  1. เทศบาลต าบลห้วยไคร้มี 1. ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก กองสาธารณสุข
ฉุกเฉินเทศบาลต าบลห้วยไคร้ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล  การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ศูนย์บริการ 1 ศูนย์ อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ต าบลห้วยไคร้  ต าบลห้วยไคร้ 2. สามารถจัดการ ฉุกเฉินในพืน้ทีเ่ขต
2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ อบรมหรือส่งผู้ทีไ่ด้รับ เทศบาลต าบลห้วยไคร้
แก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินตาม ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินตาม การแต่งต้ังเข้าอบรม1 คร้ังต่อปี และพืน้ทีใ่กล้เคียงได้
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4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
4.2  แผนงานสาธารณสุข  (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

หลักสูตรมาตรฐานของ  หลักสูตรมาตรฐานของ รับการช่วยเหลือ ณ จุด
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เกิดเหตุและส่งต่อไป
แห่งชาติ  แห่งชาติ รักษาทีโ่รงพยาบาล
3. เพือ่ให้ผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บจาก ทีใ่กล้ทีสุ่ด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 2. ประชาชนทีไ่ด้รับ
ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ปลอดภัย ถูกต้องตาม หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้
มาตรฐานจากการบาดเจ็บ รับการช่วยเหลืออย่าง
และอาการทีป่่วยอาจ รวดเร็ว ปลอดภัย
ส่งผลถึงชีวติได้ ถูกต้องตามมาตรฐาน

ลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บและอาการป่วย
ทีอ่าจส่งผลถึงชีวติได้
3. ประชาชนได้รับ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินทีไ่ด้มาตรฐาน

รวม 10  โครงการ - -   425,000   425,000   425,000   425,000   625,000 - - -

จ านวนโครงการ              9              9              9              9            10
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห)์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ ประชาชนผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ คุณภาพผู้สูงอายุในด้าน ชีวติผู้สูงอายุในพื้นที่ ดังนี้ พฒันาคุณภาพ ในเทศบาลต าบล เทศบาล

ความมั่นคงทางสังคม 1. การเตรียมความพร้อม ชีวติผู้สูงอายุ หว้ยไคร้ ได้รับการ

ครอบครัว ผู้ดูแล และ เพื่อวยัผู้สูงอายุ ตามที่ก าหนด ดูแลอย่างมีคุณภาพ

การคุ้มครอง 2. ส่งเสริมพฒันาผู้สูงอายุ ท าใหรู้้สึกวา่ชีวติ

3. การคุ้มครองทางสังคม มีคุณค่า

ส าหรับผู้สูงอายุ

4. การบริหารจัดการ
พัฒนางานผู้สูงอายุ

5. การพฒันาและเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห)์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดกิจกรรมฝึกอบรมพฒันา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คนพกิารในเขต คนพกิารมีคุณภาพ ส านักปลัด

คุณภาพชีวติคนพกิาร คุณภาพชีวติคนพกิาร ศักยภาพ และศึกษาดูงาน เทศบาลร้อยละ ชีวติที่ดีขึ้น เทศบาล

ใหส้ามารถด ารงชีวติ วนัคนพกิารสากล 60 ได้รับการ

อยู่อย่างมีศักด์ิศรีและ ส่งเสริมและ

มีโอกาสได้ใช้ความ พฒันา

สามารถที่มีอยู่ได้

อย่างเต็มศักยภาพ
3 โครงการครอบครัวสัมพนัธ์ เพื่อใหผู้้สูงอายุและ จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุและ ส านักปลัด

สมาชิกในครอบครัวอยู่ สัมพนัธใ์นครอบครัว สมาชิกใน ครอบครัวมีความ เทศบาล
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัว สัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน (งานพัฒนาชุมชน)

มีความรัก ความ
ผูกพนั ดูแลซ่ึงกัน
และกัน

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ใหค้วามช่วยเหลือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่ขอ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ด้านการส่งเสริมและพฒันา ที่ได้รับความเดือดร้อน ประชาชนนอกจากกรณี รับความช่วย การบริการช่วย เทศบาล
คุณภาพชีวติ หรือไม่สามารถช่วย การช่วยเหลือฉุกเฉินใหแ้ก่ เหลือได้รับการ เหลือในการด ารง (งานพัฒนาชุมชน)

เหลือตนเองในการ ประชาชนที่ยื่นลงทะเบยีน ช่วยเหลือตาม ชีวติตามเหมาะสม
ด ารงชีพ ด้านการ ขอรับความช่วยเหลือตาม ระเบยีน มากยิ่งขึ้น
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4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์  (งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห)์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

ส่งเสริมและพฒันา มติคณะกรรมการช่วยเหลือ
คุณภาพชีวติตาม ประชาชน
กฎหมายวา่ด้วยการ
ฟื้นฟสูมรรถภาพคน
พกิารและการช่วยเหลือ
เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ไร้ที่พึ่ง

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อใหส้มาชิกในชุมชน จัดการส่งเสริมความรู้และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม เกิดเครือข่ายในการ ส านักปลัด

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้พกิาร มีจิตส านึกเอื้ออาทรต่อ พฒันาคุณภาพชีวติของ โครงการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาล

และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อย ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อย จ านวน ผู้พกิาร และผู้ด้อย (งานพัฒนาชุมชน)

โอกาส โอกาส 100 คน โอกาสระดับ

หมู่บา้น
รวม 5  โครงการ - -  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000 - - -

จ านวนโครงการ              5              5              5              5              5
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เปน็สขุ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.4  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเยาวชน เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ข จัดการฝึกอบรมเยาวชน 40,000    40,000    40,000    40,000    40,000    ร้อยละ 80 ปญัหายาเสพติด ส านกัปลัด

ต้านภยัยาเสพติด ปญัหายาเสพติดใน ปญัหายาเสพติด และเยาวชนที่เปน็ เทศบาล
กลุ่มเยาวชน และเยาวชนที่ กลุ่มเส่ียงลดลง (งานปอ้งกนัฯ)

เปน็กลุ่มเส่ียง
ลดลง

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ จัดท าฐานข้อมลูสมนุไพร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มแีหล่งเรียนรู้ เด็กนกัเรียนและ ส านกัปลัด

สวนสมนุไพร สมนุไพรใหก้บัเด็ก ในชุมชนและข้อมลูปราชญ์ พืชสมนุไพรใน ประชาชนทั่วไป เทศบาล

นกัเรียนและประชาชน ชาวบา้นด้านสมนุไพร เพื่อ ชุมชน จ านวน ได้รับความรู้ด้าน (งานพัฒนาชุมชน)

ทั่วไป ใช้ในการเผยแพร่ใหแ้ก่ 1 แหง่ สมนุไพรมากขึน้

โรงเรียนและชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ 
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4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
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3 โครงการอบรมและฝึกปฏบิติั เพื่อจัดส่งผู้เข้าอบรม เปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 มผู้ีเข้าอบรมตาม ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ ส านกัปลัด

เพื่อประยุกต์ใช้แนวทาง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ไปราชการของผู้เข้าอบรม จ านวนและ ความเข้าใจศาสตร์ เทศบาล

พระราชด าริ สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายใน หลักสูตรตาม พระราชา สามารถ (งานปอ้งกนัฯ)

ในพื้นที่ที่มปีญัหาการค้าและ พนกังาน ก านนั การจ้างพาหะ เปา้หมาย น าไปประยุกต์ใช้ใน

การล าเลียงยาเสพติดบริเวณ ผู้ใหญ่บา้น กลุ่มเปา้หมาย รับส่งผู้อบรม พื้นที่ ในการปอ้งกนั

ชายแดนภาคเหนอื อืน่ๆ เข้าอบรมใหม้ี และวัสดุ อปุกรณ์อืน่ๆ และแกไ้ขปญัหา

 ความรู้ความเข้าใจ ที่จ าเปน็ต่อการอบรม ยาเสพติด

ศาสตร์พระราชา 

สามารถน าไปประยุกต์ 

ใช้ในพื้นที่ในการปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อส่งเสริมถ่ายทอด จัดกจิกรรมโครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   - มผู้ีเข้าอบรม เกดิกระบวนการ ส านกัปลัด

ดูงานเพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพ ความรู้ตามหลักปรัชญา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เปน็ไปตาม เรียนรู้ของคนใน เทศบาล

ชีวิตตามหลักปรัชญาของ ของเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ เปา้หมาย ชุมชน จากการ (งานพัฒนาชุมชน)

เศรษฐกจิพอเพียง ใหป้ระชาชนในพื้นที่ ต่อการด ารงชีพและ  - ได้เรียนรู้ตาม ส่งเสริมและสนบั

ได้เกดิการบรูณาการใน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ฐานการเรียนรู้ สนนุของเทศบาล

การพัฒนาชุมชนดี ชีวิตของประชาชนด้วยการ ครบตามจ านวน ต าบลหว้ยไคร้ โดย
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4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.4  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของ สามารถน าความรู้

เศรษฐกจิพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมในชีวิต

ประจ าวัน

5 โครงการวันต่อต้านยาเสพติด  - เพื่อเผยแพร่ความรู้ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อใหม้กีาร เพื่อใหป้ระชาชน ส านกัปลัด
ถึงพิษภยัของยาเสพติด จ านวนปลีะ 1  คร้ัง บรูณาการ มคีวามรู้ถึงพิษภยั เทศบาล
 - ศูนย์ ศป.ปส.ทต. ปอ้งกนัปญัหา ของยาเสพติด (งานปอ้งกนัฯ)
หว้ยไคร้ สนบัสนนุ ยาเสพติดในพื้นที่
เยาวชนในการจัด
กจิกรรมอย่าง
สร้างสรรค์

6 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้ เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ อดุหนนุงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตัวแทนกลุ่มสตรี กลุ่มพัฒนาสตรีและ ส านกัปลัด
สตรีในเขตเทศบาลต าบล สตรีหรือกลุ่มสตรีในเขต กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล ในเขตเทศบาล กลุ่มแม่บ้านในเขต เทศบาล
หว้ยไคร้ เทศบาลมคีวามรู้ในการ ต าบลหว้ยไคร้เพื่อจัด เข้าร่วมโครงการ เทศบาลต าบลห้วยไคร้

พัฒนาท้องถิน่ มคีวาม กจิกรรมพัฒนาศักยภาพ ไมน่อ้ยกว่า มีความรู้เพิม่ขึน้ 20%

เข้มแข็ง อยูร่่วมในสังคม สตรีในเทศบาลต าบล 100คน

ได้อย่างเสมอภาค หว้ยไคร้ใหม้ศัีกยภาพ
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4. ยทุธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต
4.4  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  (งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
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งบประมาณ

7 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อหยุดยัง้และลด อดุหนนุงบประมาณให ้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 สามารถปอ้งกนั ส านกัปลัด
ปญัหายาเสพติดจังหวัด ระดับการขยายตัวของ ศอ.ปส.จ.ชร.เพื่อด าเนนิการ สามารถปอ้งกนั และลดปญัหา เทศบาล
เชียงราย ปญัหายาเสพติดใน แกไ้ขปญัหายาเสพติดใน และลดปญัหา ยาเสพติดในพื้นที่ (งานปอ้งกนัฯ)

พื้นที่จังหวัดเชียงราย พื้นที่จังหวัดเชียงราย ตาม เกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดเชียงราย
ใหล้ดลง นโยบายของรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัด โดยกระบวนการ

เชียงรายได้ มส่ีวนร่วม 25 
ตาสับปะรด ที่
ปฏบิติัหนา้ที่ด้วย
ความเข้มแข็ง

8 โครงการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการ อดุหนนุงบประมาณให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การปอ้งกนัและ สามารถเสริมสร้าง ส านกัปลัด

แบบบรูณาการ ศูนย์ เฝ้าระวังปญัหายาเสพติด ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกนัและ แกไ้ขปญัหา ความเข้มแข็งใหก้บั เทศบาล

ปฏบิติัการปอ้งกนัและ ระดับอ าเภอของศูนย์ ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ยาเสพติดใน หมูบ่า้น/ชุมชน (งานปอ้งกนัฯ)

ปราบปรามยาเสพติด ปฏบิติัการปอ้งกนัและ แมส่าย พื้นที่อ าเภอ โดยกระบวนการ

อ าเภอแมส่าย จังหวัด ปราบปรามยาเสพติด แมส่ายบรรลุ มส่ีวนร่วม 25

เชียงราย อ าเภอแมส่าย ผลตามเปา้หมาย ตาสับปะรด ที่

ปฏบิติัหนา้ที่ด้วย

ความเข้มแข็ง
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งบประมาณ

9 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข 1. เพื่อแกไ้ขปญัหาส่ิง อดุหนนุงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นกัเรียนทุกคน นกัเรียนไมเ่กีย่วข้อง ส านกัปลัด

ปญัหาส่ิงเสพติด เสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ปลอดภยัจาก กบัส่ิงเสพติดทุก เทศบาล

และใหน้กัเรียน ในการอบรมใหค้วามรู้ ส่ิงเสพติดทุก ประเภท (งานปอ้งกนัฯ)

ปลอดภยัจากส่ิงเสพติด สร้างความตระหนกัด้าน ประเภท

ทุกประเภท ยาเสพติดใหก้บันกัเรียน

2. เพื่อใหทุ้กภาคส่วน

มส่ีวนร่วมในการแกไ้ข

ปญัหาส่ิงเสพติดใน

สถานศึกษา

10 โครงการพัฒนาสตรีและ เพื่อแกไ้ขปญัหาใหก้บั อดุหนนุงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ตัวแทนแมแ่ละ กลุ่มสตรี มคีวาม ส านกัปลัด
เสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบครัวในชุมชนและ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล เด็ก จ านวน ตระหนกัและเหน็ เทศบาล
ของครอบครัว สังคม ต าบลหว้ยไคร้ 120 คน ความส าคัญของ

ปญัหาความรุนแรง
ที่เกดิขึน้ในชุมชน
และร่วมกนัเปน็
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปญัหา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 โครงการขยายผลโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อดุหนนุงบประมาณให้ 20,000 20,000    20,000    20,000    20,000    ประชาชนทั้ง ประชาชนมคีวามรู้ ส านกัปลัด
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริและ และสร้างอาชีพแก่ ส านกังานอ าเภอแมส่าย 8 ต าบลในเขต ทางด้านการเกษตร เทศบาล
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ ประชาชนในพื้นที่ด้าน ในการจัดอบรมสัมมนา พื้นที่อ าเภอ ด้านปศุสัตว์และ
พอเพียง เศรษฐกจิพอเพียงชมุชน เศรษฐกจิพอเพียงศึกษา แมส่าย ด้านประมงที่

ที่ใหค้วามรู้ทางด้าน ดูงานหมูบ่า้นเศรษฐกจิ หลากหลายอย่าง
การเกษตรชีวภาพที่ พอเพียง ประกวดหมูบ่า้น ยัง่ยืน
หลากหลายรวมทั้งการ พอเพียงที่เข้าร่วมโครงการ
ปศุสัตว์และการท า
ประมงอย่างยัง่ยืนแก่
เกษตรกรในหมูบ่า้น/
ชุมชน ในพื้นที่อ าเภอ
แมส่ายตามความ
เหมาะสม

รวม 11  โครงการ - -   390,000   390,000   390,000   390,000   390,000 - - -

จ านวนโครงการ            11            11            11            11            11
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชนและ ประชาชนและ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ประชาชนและเยาวชน สัมพนัธเ์พื่อความปรองดอง เยาวชนเข้าร่วม เยาวชนในเขต
ได้เล่นกีฬาและออก สมานฉันทใ์นเขตเทศบาล กิจกรรม ร้อยละ เทศบาลมีความ
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 60 สามัคคีและมี

สุขภาพแข็งแรง

2 สนับสนุนวสัดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน ด าเนินการจัดซ้ือวสัดุ 60,000    60,000    60,000    60,000    60,000    ชุมชนมีอุปกรณ์ เยาวชนและ กองการศึกษา
ใหแ้ก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บา้น และประชาชนเล่นกีฬา อุปกรณ์ กีฬาส าหรับชุมชน กีฬาครบทกุ ประชาชนต่ืนตัวใน
และศูนย์กีฬาเทศบาลต าบล และออกก าลังกายเปน็ ในเขตเทศบาล 6 ชุมชน ชุมชน การเล่นกีฬาและ
หว้ยไคร้ ประจ า และศูนย์กีฬาเทศบาล ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ต าบลหว้ยไคร้ ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (งานกีฬาและนันทนาการ)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการส่งเสริมกีฬา เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ อุดหนุนงบประมาณให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นกัเรียนได้ออก นักเรียนทกุคน กองการศึกษา
รักการออกก าลังกาย โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้เพื่อ ก าลังกาย ได้เล่น ได้ฝึกทกัษะในการ
และการเล่นกีฬา จัดโครงการส่งเสริมกีฬา กฬีา มกีารแข่งขัน เคล่ือนไหว การ

กฬีาภายใน ออกก าลังกาย
โรงเรียน

รวม 3  โครงการ - -  190,000  190,000  190,000  190,000  190,000 - - -

จ านวนโครงการ              3              3              3              3              3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพชวีิต
4.6  แผนงานการพาณิชย์  (งานโรงฆ่าสัตว)์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 1. จ้างหน่วยงานตรวจสอบ 35,000    35,000    35,000    35,000    35,000    ร้อยละ 100 สามารถจัดการ กองสาธารณสุข

บริหารจัดการน้้าทิ้งจาก น้้าทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ คุณภาพน้้าทิ้งจากโรงฆ่า สามารถจัดการ น้้าทิ้งจากโรงฆ่า และส่ิงแวดล้อม
โรงฆ่าสัตว์ สัตว ์ได้แก่ น้้าทิ้งจากโรง สัตวไ์ด้อย่างมี

ส่วนภมูิภาค ได้แก่ ฆ่าสัตวไ์ด้อย่าง ประสิทธภิาพ
 - ส้านักงานทรัพยากร มีประสิทธภิาพ มากขึ้น
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภาค 1- 16        
  - ศูนย์วทิยาศาสตร์
การแพทย์        
 - สถาบนัการศึกษาที่มี
หอ้งปฎบิติัการตรวจ
คุณภาพน้้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่วนกลาง ได้แก่
1. กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ 
2. กรมอนามัย
3. กรมวทิยาศาสตร์
บริการกระทรวง 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกชน (ในก้ากับของรัฐ)
 - บริษทัปฏบิติัการกลาง
(ประเทศไทย) จ้ากัด
หน่วยงานในก้ากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กิจกรรมรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกเพื่อกรองสารพษิ
จากน้้าทิ้งรอบบอ่บ้าบดั
น้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์

รวม 1  โครงการ - -  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000 - - -

จ้านวนโครงการ              1              1              1              1              1
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงาน จา้งเหมาแรงงานรายบุคคล 108,000  108,000  108,000  108,000  108,000  ร้อยละ 100 เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

แรงงานรายบุคคลเพื่อ ภายในโครงการจดัการ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติ ในการท างานของ และส่ิงแวดล้อม
ช่วยเหลือปฏิบัติงานโครงการ ขยะของเทศบาล โครงการจดัการขยะมูลฝอย งานภายใน กองสาธารณสุข

จดัการขยะมูลฝอยเทศบาล ของเทศบาล โครงการจดัการ และส่ิงแวดล้อม

ขยะ

2 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจ า จา้งเหมาแรงงานรายบุคคล 120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  ร้อยละ 100 เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

แรงงานรายบุคคลเพื่อปฏิบัติ รถเกบ็ขยะมูลฝอย เพื่อปฏิบัติงานประจ ารถ สามารถปฏิบัติ ในการท างานการ และส่ิงแวดล้อม
งานประจ ารถเกบ็ขยะมูลฝอย เกบ็ขยะมูลฝอย งานประจ ารถ จดัการขยะมูลฝอย

เกบ็ขยะมูลฝอย ของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอดภัย จา้งเหมาบริการแรงงาน 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ร้อยละ 100 เสริมสร้างความ กองสาธารณสุข
แรงงานรายบุคคลเพื่อรักษา ในโครงการจดัการขยะ รายบุคคล เพื่อรักษาความ สามารถดูแล สะอาดเรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม
ความปลอดภัยโครงการจดัการ ของเทศบาล ปลอดภัยในโครงการจดั ความสะอาด ในโครงการจดัการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล การขยะของเทศบาล เรียบร้อยและ ขยะของเทศบาล

(กลางคืน) ความปลอดภัย
ในโครงการจดั
การขยะ

4 โครงการจา้งเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอดภัย จา้งเหมาบริการแรงงาน 84,000     84,000     84,000     84,000     84,000     ร้อยละ 100 เสริมสร้างความ กองสาธารณสุข
แรงงานรายบุคคลเพื่อรักษา ในโครงการจดัการขยะ รายบุคคล เพื่อรักษาความ สามารถดูแล สะอาดเรียบร้อย และส่ิงแวดล้อม
ความปลอดภัย โครงการจดั ของเทศบาล ปลอดภัยในโครงการจดั ความสะอาด ในโครงการจดัการ
การขยะของเทศบาล การขยะของเทศบาล เรียบร้อยและ ขยะของเทศบาล

(กลางวัน) ความปลอดภัย
ในโครงการจดั
การขยะ

5 โครงการรณรงค์ลดขยะจาก เพื่อลดปริมาณขยะจาก  - รณรงค์ให้ความรู้และ 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     ร้อยละ 70 ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
ต้นทาง คัดแยกกอ่นทิ้ง ต้นทางคัดแยกขยะ ประชาสัมพันธ์แก่ ของครัวเรือนที่ เทศบาลตระหนัก และส่ิงแวดล้อม

กอ่นทิ้ง ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการมี และคัดแยกขยะ
เพื่อลดปริมาณขยะจาก การคัดแยกขยะ จากต้นทางกอ่นทิ้ง
ต้นทางคัดแยกขยะกอ่นทิ้ง จากต้นทางกอ่น
 - จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ทิ้งขยะ
การในการคัดแยกขยะใน
ชุมชนทุกชุมชน
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5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการหมู่บ้านต้นแบบ 1. เพื่อให้ประชาชนมี 1. รณรงค์ให้ความรู้และ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     1. ผู้เขา้ร่วม หมู่บ้านต้นแบบที่ กองสาธารณสุข

คัดแยกขยะที่ต้นทาง ความรู้และตระหนักใน ประชาสัมพันธแ์ก่ประชาชน อบรมมีความรู้ กระบวนการ และส่ิงแวดล้อม
การคัดแยกขยะทีต้่นทาง ในชุมขนบ้านห้วยไคร้เหนือ และผ่านเกณฑ์ คัดแยกขยะที่ต้น

2. เพื่อลดปริมาณขยะ หมู่ที่ 11 เพื่อลดปริมาณ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ทางกอ่นทิ้งและมี

ในชุมชนบ้านห้วยไคร้ ขยะจากต้นทางคัดแยกขยะ 60 กจิกรรมจดัการ

เหนือ หมู่ที่ 11 กอ่นทิ้ง 2. ปริมาณขยะ ขยะ4 ประเภท

2. จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ที่ต้องน าไปก าจัด

การให้แกแ่กนน าชุมชนและ หลังจากด าเนิน

ประชาชนบ้านห้วยไคร้ โครงการลดลง

เหนือ หมู่ที่ 11 จ านวน ไม่น้อยกว่า

90 คน ร้อยละ 35 ของ

ปริมาณขยะที่
เกิดขึน้ในหมู่บา้น

ชุมชนต้นแบบ

กอ่นเร่ิมด าเนิน

โครงการ
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5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อชั่งน้ าหนักขยะใน จา้งเหมาบริการชั่งน้ าหนัก 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     ร้อยละ 100 สามารถจดัการ กองสาธารณสุข

การบริหารจดัการขยะ เขตเทศบาลต าบล ขยะในเขตเทศบาลต าบล ของขยะในเขต ขยะได้อยา่งมี และส่ิงแวดล้อม
ห้วยไคร้ ในกจิกรรม ห้วยไคร้ เทศบาลต าบล ประสิทธิภาพ
คัดแยกขยะกอ่นทิ้งลง ห้วยไคร้ ได้รับ มากขึน้
บ่อฝังกลบ การชั่งน้ าหนัก

กอ่นฝังกลบใน
บ่อขยะ

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 1. จา้งหน่วยงานตรวจสอบ 40,000     40,000     40,000     40,000     40,000     ร้อยละ 100 สามารถจดัการน้ า กองสาธารณสุข

การบริหารจดัการน้ าทิ้งจาก น้ าทิ้งจากบ่อขยะ คุณภาพน้ าทิ้งจากโรงฆ่า สามารถจดัการ ทิ้งจากบ่อได้อยา่ง และส่ิงแวดล้อม
บ่อขยะ สัตว์ ได้แก่ น้ าทิ้งจากบ่อ มีประสิทฺธิภาพ

ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ขยะได้อยา่งมี มากขึน้
 - ส านักงานทรัพยากร ประสิทธิภาพ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภาค 1- 16         
  - ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย ์       
 - สถาบันการศึกษาที่มี
ห้องปฎิบัติการตรวจ

คุณภาพน้ า
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5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่วนกลาง ได้แก่
1. กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย ์
2. กรมอนามัย
3. กรมวิทยาศาสตร์

บริการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกชน (ในก ากบัของรัฐ)
 - บริษัทปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จ ากดั
หน่วยงานในก ากบัของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. กจิกรรมรณรงค์ปลูก
หญ้าแฝกเพื่อกรองสารพิษ
รอบคันดินของบ่อบ าบัด
น้ าเสีย
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5. ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชมุชน  (งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารหมัก กอ่สร้างอาคารหมักขยะ -           500,000 -           -           -           ร้อยละ 80 สามารถรองรับ กองสาธารณสุข

หมักขยะพร้อมบ่อหมักขยะ พร้อมบ่อหมักขยะ พร้อมบ่อหมักขยะอินทรีย ์ ของขยะอินทรีย ์ ขยะอินทรียแ์ละ และส่ิงแวดล้อม
อินทรีย์ อินทรียไ์ด้ จ านวน 1 หลัง สามารถน ามา น ามาหมักท า

หมักเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมัก

หมักได้ ยงั

อาคารที่รองรับ

ขยะอินทรีย์

10 โครงการกอ่สร้างอาคาร/ เป็นสถานที่เพื่อคัดแยก กอ่สร้างอาคาร/โรงคัดแยก -           -           -           1,000,000   -           ร้อยละ 80 สามารถคัดแยก กองสาธารณสุข

โรงคัดแยกขยะ พร้อมกบั ขยะจากชุมชน กอ่นที่ ขยะ พร้อมกบัสะพาน ของขยะที่น ามา ขยะที่จะน ามาทิ้ง และส่ิงแวดล้อม
สะพานคัดแยกขยะ จะน าขยะที่เหลือจาก คัดแยกขยะ จ านวน 1 หลัง ทิ้งยงัโครงการ ในโครงการจดัการ

การคัดแยกไปฝังกลบ จดัการขยะ ขยะได้ไม่น้อยกว่า 
สามารถคัดแยก 10 ตัน/วัน
ยงัอาคารคัดแยก
ขยะกอ่นน าลงสู่
บ่อฝังกลบขยะ

รวม 10  โครงการ - -  612,000   1,112,000  612,000   1,612,000       612,000 - - -

จ านวนโครงการ              8              9              8              9              8

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 126 



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบรูณ์และยั่งยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบรูณ์และยั่งยนื

5. ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2  แผนงานการเกษตร  (งานอนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม)้

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหา จดัซ้ือต้นไม้ ดอกไม้ และ 20,000     5,000       10,000     10,000     10,000    บริเวณพื้นที่ใน ประชาชนมีส่วน กองช่าง

พระเกยีรติ ภาวะโลกร้อนโดยเพิ่ม วสัดุการเกษตร เขตเทศบาล ร่วมในการแกไ้ข
พื้นที่สีเขียวในเขต ต าบลห้วยไคร้ ปัญหาภาวะโลก
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ร้อนโดยเพิ่มพื้นที่

สีเขียว

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช1. เพื่อสนองแนวพระราชด าริ 1. จดัท าฐานข้อมูลพรรณไม้และ 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000    1.มีสถานที่ปกปัก 1.ได้สนองแนวพระ ส านักปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและสืบสานพระราชปณิธาน รวบรวามพรรณไม้ ตามแนวทาง พันธกุรรมพืชใน ราชด าริและสืบสาน เทศบาล
 สามเด็จพระเทพรัตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การด าเนินงาน ท้องถิ่นเทศบาล- พระราชปณิธาน (งานพฒันาชุมชน)

ราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารีสยามบรมราชกมุารี ส่งเสริม 2. จดัต้ังศูนยข์้อมูลทรัพยากร ต าบลห้วยไคร้ สมเด็จพระเทพรัตน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ ท้องถิ่น 1 แห่ง ราชสุดาฯสยามบรม
ทรัพยากรทางพันธกุรรม 2.มีการส ารวจพื้นที่ ราชกมุารี ส่งเสริม

2. เพื่อสร้างความมั่นใจและ รวบรวมข้อมูล การอนุรักษ์ส่ิงแวด-

ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ พันธกุรรมพืชใน ล้อมและทรัพยากร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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5. ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2  แผนงานการเกษตร  (งานอนุรักษ์แหล่งน  าและปา่ไม)้

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

พันธกุรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น ทางพันธกุรรม

ท้องถิ่น 2.มีการสร้างความ

มั่นใจและท าให้

ตระหนักถึงความส าคัญ

ของพันธกุรรมพืชต่างๆ

ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

รวม 2  โครงการ - -  70,000  55,000  60,000  60,000  60,000 - - -

จ านวนโครงการ              2              2              2              2              2
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร

6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาการใช้เคร่ือง เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยี 1. ตดิตัง้ระบบเครือข่าย 350,000   ระบบ server เทศบาลมชี่องทางใน ส านกัปลัด

มอืเคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสน สารสนเทศและการ อนิเทอร์เนต็ระบบส่ือสาร ส านกังาน การติดต่อ ส่ือสาร

เทศในการปฏบิติัราชการ ส่ือสารเพื่อการ โทรคมนาคม และระบบ 1 ระบบ ผ่านระบบอนิเทอร์

บริหารและการ บริการ (Server) ส านกังาน ได้อย่างสะดวก 
ปฏบิติัราชการ 2. พฒันาระบบฐานข้อมลู 70,000     รวดเร็ว 

กลาง และเว็บไซต์เทศบาล

3. พฒันาความรู้ ทกัษะ 50,000     

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ผู้บริหาร พนกังาน

รองรับะบบส านกังาน

อตัโนมตัลิดใช้กระดาษ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการติดต้ังระบบโซลาเซล เพ่ือตดิตัง้และผลติไฟฟ้า ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า 600,000  ระบบผลติไฟฟ้า เทศบาลมกีระแส กองช่าง

พลังงานแสงอาทติย์ พลังงานแสงอาทติย์ Solar Rooftop On-Grid System พลังงานแสงอาทติย์  ไฟฟา้เพยีงพอ ส านกัปลัด

ส านกังานเทศบาล ส าหรับส านกังาน ไมน้่อยกวา่ 10  Kv 1 แหง่ 1 แหง่ ส าหรับปฏบิติัราช

ไมน่อ้ยกว่า 10 กโิลวัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้าพลงังาน การในส านกังาน

เพ่ือลดรายจา่ยคา่ แสงอาทติย์ร้อยละ 90

กระแสไฟฟา้ที่สูงต่อเดือน เพ่ือลดการจา่ยคา่กระแส

ไฟฟ้ารายเดอืนลด

ลดลงร้อยละ 90

3 โครงการติดต้ังเคร่ืองปรับ เพื่อติดต้ังเคร่ืองปรับ ตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 600,000   600,000   600,000   700,000   เคร่ืองปรับอากาศ สามารถลดการใช้ ส านกัปลัด

อากาศโซล่าเซลล์ อากาศระบบโซล่าเซลล์ ระบบ Full DC Inverter ระบบโซล่าเซลล์ พลังงานไฟฟา้

ในส านกังานเทศบาลให้  Technology  ส านกังาน 1  แหง่

รองรับระบบไฟฟา้ เทศบาล 

พลังงานแสงอาทติย์
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์ จัดกจิกรรมรณรงค์ให้ 30,000    30,000     30,000     30,000     30,000     ประชาชนทกุ ประชาชนในเขต ส านกัปลัด

และประชาสัมพนัธ์ให้ ประชาชนไปใช้สิทธิในการ กลุ่มเปา้หมาย เทศบาลได้รับ เทศบาล

ประชาชนทราบถึงสิทธิ เลือกต้ังในทกุระดับที่มี ได้เข้าร่วม ทราบสิทธิหนา้ที่

หนา้ที่การมส่ีวนร่วมทาง การจัดการเลือกต้ัง กจิกรรม ตามระบอบ

การเมอืงในการเลือกต้ัง ประชาธิปไตย

5 โครงการเลือกต้ังนายก 1. เพื่อด าเนนิการ ด าเนนิการเลือกต้ังสมาชิก -          -           400,000   -           -           - จัดการเลือกต้ัง การจัดการเลือกต้ัง ส านกัปลัด

เทศมนตรีและสมาชิกสภา เลือกต้ังใหม้สีมาชิกสภา สภาเทศบาลและนายก ได้ภายในระยะ สมาชิกสภา เทศบาล

เทศบาล เทศบาลและนายก เทศมนตรี เวลาที่ก าหนด เทศบาลและนายก

เทศมนตรีตามจ านวน - ผู้มสิีทธิเลือกต้ัง เทศมนตรีเปน็ไป

และภายในระยะเวลาที่ ออกมาใช้สิทธิ โดยสุจริตและ

กฎหมายก าหนด เที่ยงธรรม และ
2. เพื่อส่งเสริมและ เปน็ไปตาม
สนบัสนนุใหป้ระชาชน หลักเกณฑ์วิธีการ
เข้ามามส่ีวนร่วมในการ และระยะเวลาที่ก าหนด
ปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการปรับปรุงอาคารปอ้งกนั  - เพื่อใหม้สีถานที่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 150,000  150,000   150,000   150,000   150,000   มสีถานที่ งานปอ้งกนัและ กองช่าง
และบรรเทาสาธารณภยั ปฏบิติังานของงาน อาคารปอ้งกนัและบรรเทา ปฏบิติังานที่ บรรเทาสาธารณภยั

ปอ้งกนัและบรรเทา สาธารณภยั ตามแบบที่ เพยีงพอและ มพีื้นที่เพยีงพอ
สาธารณภยัใหม้พีื้นที่ ก าหนด จ านวน 1 แหง่ พร้อมใหบ้ริการ ส าหรับผู้ปฏบิติังาน
ใช้สอยเพยีงพอต่อ ประชาชน และพร้อมบริการ
พนกังาน มากขึ้น

7 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงสถานที่   - ปรับปรุงภายในอาคาร 200,000  200,000   200,000   200,000   200,000   ประชาชนผู้มา เทศบาลมพีื้นที่ กองช่าง
ส านกังานเทศบาล ปฏบิติังานใหม้พีื้นที่ ส านกังานเทศบาล ตาม ติดต่อราชการ เพยีงพอส าหรับ

ใช้สอยเพยีงพอ รองรับ แบบที่ก าหนด ได้รับความ ผู้ปฏบิติังานและ
ประชาชนผู้มาติดต่อ สะดวกมากกว่า พร้อมบริการมาก
ราชการ ที่ผ่านมา

8 โครงการจัดท ารายงานผล เพื่อจัดท ารายงานผล จัดท าส่ือส่ิงพมิพ ์รายงาน 40,000    40,000     40,000     40,000     40,000     ประชาชน/ ประชาชนและ ส านกัปลัด
การด าเนนิงานประจ าปี การด าเนนิงานประจ าปี ผลการด าเนนิงานประจ าปี หนว่ยงาน ได้รับ หนว่ยงานที่ เทศบาล

ของเทศบาลตาม เอกสารส่ือ เกี่ยวข้องได้รับ (งานประชาสัมพนัธ์)

โครงการ/กจิกรรม ส่ิงพมิพค์รบถ้วน ข้อมลูข่าวสารการ
ที่ปรากฏในแผนการ ด าเนนิงานกจิกรรม
ด าเนนิงานประจ าปเีพื่อ ของเทศบาล
ใหม้ส่ืีอประชาสัมพนัธ์
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการจัดท าปฏทินิแผน เพื่อจัดท าปฏทินิแผน จัดท าปฏทินิแผนการ 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชน/ ประชาชนและ ส านกัปลัด
การด าเนนิงานประจ าปขีอง การด าเนนิงานประจ าปี ด าเนนิงานประจ าปี หนว่ยงานที่ได้ หนว่ยงานได้รับ เทศบาล
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ของเทศบาลตาม รับเอกสารส่ือ ข้อมลูข่าวสารการ (งานประชาสัมพนัธ์)

โครงการ/กจิกรรม ส่ิงพมิพค์รบถ้วน ด าเนนิงานกจิกรรม
ที่ปรากฏในแผนการ ของเทศบาล
ด าเนนิงานประจ าปเีพื่อ
ใหม้ส่ืีอประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารการด าเนนิ
กจิกรรมต่างๆของ
เทศบาล

10 โครงการปรับปรุงและพฒันา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ปรับปรุงและพฒันาระบบ 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขต ส านกัปลัด
ระบบเสียงตามสายเทศบาล ข้อมลูข่าวสารของ เสียงตามสายพร้อมใช้งาน ข่าวสารอย่างทั่วถึง เทศบาลต าบล เทศบาล

เทศบาลได้อย่างทั่วถึง หว้ยไคร้ได้รับ (งานประชาสัมพนัธ์)

ข่าวสารข้อมลูจาก
เทศบาลได้ชัดเจน 

11 โครงการฝึกอบรมบคุลากร 1. เพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิด จัดการฝึกอบรมใหก้บัคณะ 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000     บคุลากรทกุคน 1. บคุลากรปรับ ส านกัปลัด
เพื่อพฒันาความรู้ในการ วิธีการท างานของบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้เข้าฝึกอบรม เปล่ียนวิธีคิด วิธี เทศบาล
ปฏบิติังาน ใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทศบาลพนกังานเทศบาล การท างานใหม้ี (งานการเจา้หน้าที)่

2. เพื่อใหบ้คุลากรมี และพนกังานจ้าง ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ความรู้ความเข้าใจใน 2. บคุลากรมคีวาม
หลักของการท างาน เข้าใจในหลักของ
เปน็ทมี คุณธรรม การท างานเปน็ทมี
จริยธรรมและธรรมาภิบาล มคุีณธรรม จริยธรรม
ในการท างาน       และน าหลักธรรมา
3. เพื่อใหบ้คุลากรมี ภบิาลมาใช้ในการ
ความเข้าใจเกี่ยวกบั ท างาน 
บทบาทหนา้ที่ขององค์กร 3. บคุลากรเข้าใจ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ใน ในบทบาทหนา้ที่
ปจัจุบนัและระเบยีบ ขององค์กรปกครอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนทอ้งถิ่น

12 โครงการจ่ายเงินประโยชน์ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ จ่ายเงินประโยชนต์อบแทนอื่น 500,000  500,000   500,000   500,000   500,000   เทศบาลปฏบิติัตาม บคุลากรของเทศบาล ส านกัปลัด
ตอบแทนอื่นส าหรับพนกังาน พนกังานที่ปฏบิติัหนา้ที่ ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถิ่นเปน็ หลักเกณฑ์ประเมนิ มขีวัญก าลังใจในการ เทศบาล
ส่วนทอ้งถิ่นเปน็กรณีพเิศษ ส าเร็จตามเปา้หมาย กรณีพเิศษ (เงินรางวัลประจ าป)ี ได้ไมต่่ ากว่าร้อยละ ปฏบิติังานอย่างเต็ม (งานการเจา้หน้าที)่

(เงินรางวัลประจ าป)ี และหลักเกณฑ์การ 70 ก าลังความสามารถ
ประเมนิที่ก าหนด
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบนัที่ เพื่อจ้างองค์กรหรือ จ้างองค์กรหรือสถาบนัที่ 15,000    15,000     15,000     15,000     15,000     ได้ผลงานที่มี ได้รับผลส ารวจเพื่อ ส านกัปลัด
เปน็กลางเพื่อเปน็ผู้ด าเนนิการ สถาบนัที่เปน็กลางใน เปน็กลางในการด าเนนิการ ประสิทธิภาพ ใช้ในการประเมนิ เทศบาล
ส ารวจความพงึพอใจของ การด าเนนิการส ารวจ ส ารวจความพงึพอใจ สามารถใช้อ้างอิง เพื่อจ่ายเงินรางวัล (งานการเจา้หน้าที)่

ผู้รับบริการของเทศบาล(เงิน ความพงึพอใจของผู้รับ ได้ไมต่่ ากว่า ประจ าปี
รางวัลประจ าปี) บริการของเทศบาล ร้อยละ ๘๐

14 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภา จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     บคุลากรของ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ส านกัปลัด
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติข้อมลู เทศบาล พนกังานเทศบาล พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสาร เทศบาลและ ความเข้าใจเกี่ยวกบั เทศบาล
ข่าวสารของราชการ พนกังาจ้าง ลูกจ้างในสังกดั ของราชการใหก้บัผู้บริหาร ประชาชนได้เข้า กฎหมายว่าด้วยช้อมลู (งานนติิการ)

และประชาชน มคีวามรู้ สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน รับการฝึกอบรม ข่าวสารของราชการ
ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย เทศบาล พนกังานจ้าง และ
ว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของ ลูกจ้างในสังกดัเทศบาลต าบล
ราชการ หว้ยไคร้ ตลอดจนแกนน า

หรือประชาชนในเขตเทศบาล 
ที่ปฏบิติัหนา้ที่คณะท างาน
บริการข้อมลูข่าวสารประจ า
ศูนย์ข้อมลูข่าวสารเทศบาล
ต าบลหว้ยไคร้
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15 โครงการอบรมกฎหมายที่ เพื่อใหป้ระชาชน จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     บคุลากรของ ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ ส านกัปลัด
ควรรู้ส าหรับประชาชน และ ผู้บริหาร สมาชิกสภา กฎหมายที่ควรรู้ใหก้บั เทศบาลและ ความเข้าใจในหลัก เทศบาล
เจ้าหนา้ที่ของเทศบาลต าบล เทศบาล และเจ้าหนา้ที่ ประชาชนผู้บริหาร สมาชิก ประชาชนได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (งานนติิการ)
หว้ยไคร้ ในสังกดัเทศบาลต าบล สภาเทศบาลเจ้าหนา้ที่ใน เข้ารับการฝึกอบรม ในชีวิตประจ าวัน มี

หว้ยไคร้ มคีวามรู้ความ สังกดัเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ ความรู้ความเข้าใจ
เข้าใจในหลักกฎหมาย จ านวน 120 คน ในสิทธิและหนา้ที่
ที่เกี่ยวข้องในชีวิต ตามกฎหมาย
ประจ าวัน มคีวามรู้
ความเข้าใจในสิทธิและ
หนา้ที่ตามกฎหมาย

16 โครงการออกเอกสารหนงัสือ เพื่อส ารวจที่ดินสาธารณ-  - ส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ 30,000    20,000     20,000     20,000     20,000     สามารถออก ประชาชนได้ใช้ ส านกัปลัด
ส าคัญส าหรับที่หลวงในเขต ประโยชนใ์หท้ราบแนว  - ปกัหลักเขตที่ดินสาธารณะ เอกสารที่ดิน ประโยชนใ์นที่ดิน เทศบาล
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ เขตหรือขอบเขตปกั สาธารณประโยชน์ ร่วมกนัและได้ (งานนติิการ)

หลักที่ดินปอ้งกนัการ โดยถูกต้องตาม หนงัสือส าคัญส าหรับ
บกุรุกและยุติข้อพพิาท กฎหมาย ที่หลวงไว้เปน็หลักฐาน
ต่างๆ
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17 โครงการจัดท าจดหมายข่าว เพื่อใหป้ระชาชนและ จัดท าจดหมายข่าวของ 70,000    70,000     70,000     70,000     70,000     ประชาชนและ ประชาชนและ ส านกัปลัด
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ หนว่ยงานที่ หนว่ยงานที่ เทศบาล 

ได้รับข่าวสารการจัดท า เกี่ยวข้องได้รับ เกี่ยวข้องได้รับ (งานประชาสัมพนัธ์)

โครงการ/กจิกรรมของ จดหมายข่าว ข่าวสารการจัดท า
เทศบาล ครบถ้วน โครงการ/กจิกรรม

ของเทศบาล

18 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดท าสวนหย่อมและจัดหา 30,000    30,000     30,000     30,000     30,000     อาคารส านกังาน ประชาชนได้รับ ส านกัปลัด
อาคารส านกังานเทศบาล อาคารส านกังานเทศบาล ต้นไมป้ระดับบริเวณอาคาร มสีภาพแวดล้อม ความสะดวกในการ เทศบาล 
ต าบลหว้ยไคร้ ใหดู้สะอาดเรียบร้อยมสีภาพ ส านกังานเทศบาล ในการใหบ้ริการ ใช้สถานที่และมี (งานธุรการ)

แวดล้อมที่ดีในการท างาน ประชาชนที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี
และการใหบ้ริการประชาชน

19 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญ เพื่อจัดกจิกรรมเนื่องใน จัดกจิกรรมเนื่องในโอกาส 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000     บคุลากรของ ประชาชนและ ส านกัปลัด
โอกาสวันส าคัญต่างๆ วันส าคัญต่างๆ หรือตามที่ เทศบาลและ บคุลากรของเทศบาล เทศบาล 
หรือวันที่มหีนงัสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประชาชนได้เข้า ได้มโีอกาสร่วม (งานธุรการ)
ของกระทรวงมหาดไทย ใหจ้ัดกจิกรรม ร่วมกจิกรรม กจิกรรมที่เปน็
ก าหนดใหจ้ัดกจิกรรม ประโยชนเ์นื่องใน

วันส าคัญต่างๆ
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20 โครงการปลูกจิตส านกึการ เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิก อบรมใหค้วามรู้แกผู้่บริหาร 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     ผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านกัปลัด
ปฏบิติังานตามหลักธรรมาภบิาล สภา บคุลากร ของ สมาชิกสภาเทศบาล และ สภา พนกังาน และพนกังานของ เทศบาล

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ พนกังานเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ เทศบาลต าบล เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ (งานนติิการ)
มคีวามรู้ ความเข้าใจใน หว้ยไคร้ได้เข้า มคีวามรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองหลักธรรมาภบิาล รับการอบรม ในหลักธรรมาภบิาล
คุณธรรม และจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
และใหค้วามส าคัญกบั ใหค้วามส าคัญกบัการ
การปอ้งกนัและ ปอ้งกนัและปราบปราม
ปราบปรามการทจุริต การทจุริตประพฤติ
ประพฤติมชิอบ มชิอบ

21 โครงการจัดงานรัฐพธิี ราชพธิี เพื่อด าเนนิการในการ จัดกจิกรรมในวันส าคัญและ 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชนในเขต ส่งเสริมการจัด ส านกัปลัด
และกจิกรรมต่างๆ จัดกจิกรรมในวันส าคัญ งานรัฐพธิี ราชพธิีต่างๆ เทศบาลได้เข้า กจิกรรมในวัน เทศบาล

และงานรัฐพธิี ราชพธิี ร่วมงานรัฐพธิี ส าคัญและงานพธิี
ต่างๆ งานวันส าคัญ ต่างๆ

ของชาติ
22 โครงการศูนย์ปฏบิติัการ เพื่อใหม้ศูีนย์ปฏบิติัการ อดุหนนุงบประมาณให้ 50,000    50,000     50,000     50,000     50,000     ประชาชน/ ประชาชน/ ส านกัปลัด

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หนว่ยงานที่ หนว่ยงานมศูีนย์ เทศบาล
ขององค์กรปกครองส่วน ประชาชนขององค์กร ในเขตอ าเภอแมส่าย เพื่อ ติดตอศูนย์ ปฏบิติัการร่วมใน
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ทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เปน็ค่าใช้จ่ายในการ ปฏบิติัการร่วม การช่วยเหลือ
(อ าเภอแมส่าย) ระดับอ าเภอ ซ่ึงเปน็ ด าเนนิงานศูนย์ปฏบิติัการ ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ

สถานที่กลาง ท าหนา้ที่ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครอง
ในการรวบรวมข้อมลู ประชาชนขององค์กร องค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่นระดับ
ปญัหาความต้องการ ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ ส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอซ่ึงเปน็
ของประชาชนและ อ าเภอ ระดับอ าเภอ สถานที่กลาง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
กฎหมาย ระเบยีบ
หนงัสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง
กบัการช่วยเหลือ
ประชาชนตลอดจนให้
ใหค้ าปรึกษาแนะน า
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ ใหแ้ก่
ประชาชน
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23 โครงการกจิกรรมพธิี เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณใน 3,000 3,000       3,000       3,000       3,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
วันปยิมหาราช ประชาชน นกัเรียน การจัดโครงการกจิกรรม จ านวน 500 คน เอกชน และประชาชน เทศบาล

นกัศึกษา ได้ถวายพวง พธิีวันปยิมหาราช ทกุหมู่เหล่า แสดง
มาลาประดับประดาด้วย ความจงรักภกัดี และ
ธนบตัรและเหรียญ นอ้มร าลึกในพระมหา
กษาปณ์ เพื่อแสดงถึง กรุณาธิคุณของ
ความจงรักภกัดีและ พระบาทสมเด็จ
ส านกึในพระมหา พระจุลจอมเกล้า
กรุณาธิคุณ เจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 5

24 โครงการประกอบพธิี เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 3,000 3,000       3,000       3,000       3,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐภาค ส านกัปลัด
วันจักรี ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน 500 คน เอกชน และประชาชน เทศบาล

นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการ ทกุหมู่เหล่า ได้แสดง
สักการะ พานพุ่ม ดอกไม้ ประกอบพธิีวันจักรี ความจงรักภกัดีและร าลึก
สด เพื่อแสดงถึงความ ในพระมหากรุณาธิคุณ
จงรักภกัดีและส านกึใน ของพระบาท
พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพทุธ

ยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 โครงการประกอบพธิี เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 5,000 5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ ส านกัปลัด
วันฉัตรมงคล ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน 500 คน ภาคเอกชน และ เทศบาล

นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการ ประชาชนทกุหมู่
สักการะ พานพุ่ม ดอกไม้ ประกอบพธิีวันฉัตรมงคล เหล่า ได้แสดง
สด เพื่อแสดงถึงความ ความจงรักภกัดี
จงรักภกัดีและส านกึใน และร าลึกในพระ
พระมหากรุณาธิคุณ มหากรุณาธิคุณ

26 โครงการกจิกรรมประกอบพธิี เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 5,000 5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน 1,000 คน เอกชนและประชาชน เทศบาล
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการกจิกรรม ชาวอ าเภอแมส่าย
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา สักการะเพื่อแสดงถึง ประกอบพธิีเฉลิมพระเกยีรติ แสดงความจงรักภกัดี
พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรม ความจงรักภกัดีและ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม และนอ้มร าลึกใน
ราชินี ส านกึในพระมหากรุณา พระชนมพรรษา สมเด็จ พระมหากรุณาธิคุณ

ธิคุณ พระนางเจ้าสุทดิา พชัรสุธา นอ้มเกล้านอ้ม
พมิลลักษณ พระบรมราชินี กระหมอ่มร่วมจิต

ถวายพระพรชัยมงคล
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แดสมเด็จพระนางเจ้า
สุทดิา พชัรสุธาพมิล
ลักษณ พระบรมราชินี
โดยพร้อมเพรียงกนั

27 เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 5,000 5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน 1,000 คน เอกชนและ เทศบาล
นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดกจิการพธิีเนื่องใน ประชาชนชาว
สักการะเพื่อแสดงถึง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท อ าเภอแมส่ายแสดง
ความจงรักภกัดีและ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ- ความจงรักภกัดีและ

กจิกรรมพธิีเนื่องในวันคล้าย 

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิ- 
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม ส านกึในพระมหากรุณา พลอดุลยเดชมหาราช นอ้มร าลึกใน

ธิคุณ บรมนาถบพติร พระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพติร
โดยพร้อมเพรียงกนั
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

28 โครงการประกอบพธิีเนื่องใน เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 10,000    10,000     10,000     10,000     10,000     ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน 1,000 คน เอกชนและ เทศบาล
พรรษา พระบาทสมเด็จ นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการประกอบ ประชาชนชาว
พระปรเมนทรรามาธิบดี สักการะเพื่อแสดงถึง พธิีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม อ าเภอแมส่ายแสดง
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ความจงรักภกัดีและ พระชนมพรรษา พระบาท ความจงรักภกัดีและ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ส านกึในพระมหากรุณา สมเด็จพระปรเมนทรรามา นอ้มร าลึกใน

ธิคุณ ธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา พระมหากรุณาธิคุณ
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั

29 โครงการพธิีเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณ 5,000 5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ประชาชน นกัเรียน ในการจัดโครงการพธิี จ านวน 1,000 คน เอกชนและประชาชน เทศบาล
พระบรมราชินนีาถ เนื่องใน นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ ชาวอ าเภอแมส่าย
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม สักการะเพื่อแสดงถึง พระนางเจ้าฯ พระบรม แสดงความจงรักภกัดี
พรรษา ความจงรักภกัดีและ ราชินนีาถ เนื่องใน
วันที่ 12 สิงหาคม ส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ วโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

30 โครงการประกอบพธิีเนื่องใน เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 5,000 5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
วโรกาสวันเฉลิมพระชนม ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน 1,000 คน เอกชนและประชาชน เทศบาล
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า นกัศึกษา ได้ถวายเคร่ือง ในการจัดโครงการประกอบ ชาวอ าเภอแมส่าย
สิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ สักการะเพื่อแสดงถึง พธิีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม แสดงความจงรักภกัดี
พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง ความจงรักภกัดีและ พระชนมพรรษา สมเด็จ และนอ้มร าลึกใน

ส านกึในพระมหากรุณาธิคุณ พระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรม พระมหากรุณาธิคุณ
ราชินนีาถ พระบรมราช
ชนนพีนัปหีลวง

31 โครงการวันคล้ายวันพระราช เพื่อใหข้้าราชการ พอ่ค้า อดุหนนุงบประมาณให้ 5,000 5,000       5,000       5,000       5,000       ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ข้าราชการภาครัฐ/ ส านกัปลัด
สมภพ พระบาทสมเด็จ ประชาชน นกัเรียน ที่ท าการปกครองอ าเภอแมส่าย จ านวน1,000 คน เอกชน และประชาชน เทศบาล
พระปรมนิทรมหาภมูพิล นกัศึกษา ได้ร่วมกจิกรรม ในการจัดการโครงการ ทกุหมู่เหล่า แสดง
อดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรัก วันคล้ายวันพระราช ความจงรักภกัดี และ
วันที่ 5 ธันวาคม ภกัดีและส านกึในพระ สมภพ พระบาทสมเด็จ นอ้มร าลึกในพระมหา

มหากรุณาธิคุณ ของ พระปรมนิทรมหาภมูพิล กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ อดุลยเดช พระบาทสมเด็จ
ปรมนิทรมหาภมูพิล พระปรมนิทรมหา
อดุลยเดชฯ และเทดิทนู ภมุพิลอดุลยเดช
พระคุณของพอ่และ
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6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
6.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (งานบรหิารทั่วไป)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยกย่องบทบาทของพอ่
ที่มต่ีอครอบครัวและ
สังคมเพื่อใหลู้กได้แสดง
ความกตญญูต่อพอ่และ
เพื่อใหผู้้เปน็พอ่ได้ส านกึ
ในหนา้ที่และความ
รับผิดชอบของตน

รวม 31  โครงการ - -   2,071,000   2,531,000   2,461,000   2,061,000     2,161,000 - - -
จ านวนโครงการ            28            31            29            28            28
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพื่อให้คณะกรรมการ เพ่ือจดักิจกรรมให้ความรู้ 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     จ านวนผู้เขา้ร่วม

เพื่อให้
คณะกรรมการ ส านักปลัด

ขบัเคลื่อนแผนหมู่บ้าน คณะทํางานขบัเคลื่อน โครงการ ขบัเคลื่อนแผน เทศบาล

โครงการสนับสนุนการ

ขบัเคล่ือนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

สู่การพัฒนาท้องถืน่ มีความพรอมและมีแนว แผนชุมชนระดับหมูบาน มีความพรอม (งานวิเคราะห์ฯ)

ทางในการจดักระบวน ในเขตเทศบาล จดัท าแผน

การจดัท าแผนพัฒนา

หมู่บ้าน
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ประชาคมตําบล จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ 40,000     จ านวนผู้เขา้ร่วม ผู้เขา้อบรม ส านักปลัด

เพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ห้วยไคร้มีความรู้กระบวน ประชาคมตําบลห้วยไคร้ โครงการ มีความรู้และเขา้ใจ เทศบาล

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ การขัน้ตอนการจดัท า จ านวน 1 คร้ัง 120 คน มีส่วนร่วมจดัท าแผน (งานวิเคราะห์ฯ)

แผนพัฒนาท้องถิน่
รวม 2  โครงการ - -     20,000     20,000     20,000     20,000     60,000 - - -

จ านวนโครงการ              1              1              1              1              2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (งานบริหารงานคลัง)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการบริการจัดเก็บภาษี เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บริการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       จ านวนลูกหนี้ ประชาชนได้รับ กองคลัง

เคล่ือนที่ในเขตเทศบาลต าบล ความสะดวกในการ ในเขตเทศบาลต าบล ภาษทีี่ค้างช าระ ความสะดวกในการ
หว้ยไคร้ ช าระค่าภาษี หว้ยไคร้ ลดลง ช าระภาษี

2 โครงการประชาสัมพนัธก์าร เพื่อประชาสัมพนัธก์าร เพื่อจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนผู้มา กองคลัง
จัดเก็บรายได้ จัดเก็บรายได้ สัมพนัธ์ เอกสารแผ่นพบัฯลฯ ของผู้เสียภาษี ช าระภาษแีต่ละ

ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดเกบ็ ในเขตเทศบาล ประเภทตามระยะ 
รายได้ ต าบลหว้ยไคร้ เวลาที่ก าหนด

มาช าระภาษี
ภายในระยะ 
เวลาที่ก าหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.๐๒ 
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6. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (งานบริหารงานคลัง)

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ เพื่อปรับปรุงระบบและ เพื่อใหร้ะบบแผนที่ภาษี 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    มีข้อมูลการ สามารถจัดเก็บ กองคลัง

ภาษี พฒันาด้านแผนที่ภาษี และทะเบยีนทรัพย์สิน จัดเก็บภาษทีี่ ภาษไีด้ครบถ้วน
และทะเบยีนทรัพย์สิน มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น เปน็ระบบและ

สามารถทราบ
จ านวนลูกหนี้
ภาษทีกุประเภท
อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน

รวม 3  โครงการ - -  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000 - - -

จ านวนโครงการ              3              3              3              3              3
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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)

3 320,000 3 460,000 3 300,000 3 300,000 3 15 1,700,000

22 8,240,900 15 4,878,600 14 5,738,500 13 3,453,000 11 75 26,444,000

25 8,560,900 18 5,338,600 17 6,038,500 16 3,753,000 14 90 28,144,000
25 8,560,900 18 5,338,600 17 6,038,500 16 3,753,000 14 4,453,000 90 28,144,000 

 - งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 4,133,000
 - งานกอ่สร้าง

รวมทั้งสิน้

1.3 แผนงานการเกษตร
 - งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวมยทุธศำสตร์ที่ 1 4,453,000

 - งานไฟฟ้าและประปา 320,000
 - งานสวนสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยทุธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ (แบบ ผ.01/1)
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบำลต ำบลห้วยไคร ้อ ำเภอแม่สำย จงัหวัดเชียงรำย

ยทุธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01/1 
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทุน และบริการโลจสิตกิส ์เชือ่มโยงกลุม่จงัหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส ์เชือ่มโยงกลุม่จงัหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู ่1 บา้นหว้ยไคร้หลวง

1 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ปรับปรุงผิวจราจรใหไ้ด้ งานปผิูวทางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 657,000      -             ร้อยละของถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) มาตรฐานและประชาชน
 ลงบนพืน้ทางเดิมที่ช ารุดขนาด ท้องถิน่ที่พฒันา สะดวกในการเดินทาง

ซอย 5 หมู่ที่ 1 สัญจรได้อยา่งสะดวก กวา้ง 4 เมตร ยาว 380 เมตร เพิม่ขึน้ และการขนส่ง

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง หนา 0.05 เมตร 

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนนคอนกรีต         43,000 ร้อยละของถนน ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เหล็ก ซอย 1/2 หมู่ที่ 1 และประชาชนสัญจร  ขนาดกวา้ง 3  เมตร  ท้องถิน่ที่พฒันา และที่อาศัยอยู่

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง ได้อยา่งสะดวก  ยาว 25 เมตร เพิม่ขึน้ ใกล้เคียงมีการ

 หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

3 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต      429,000 รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 5/3 หมู่ที่ 1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ  ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 143 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง  ลึก 0.40เมตร ยาว 143 เมตร

4 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต      135,000 รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 5/1  หมู่ที่ 1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ ขนาดกวา้ง  0.30 เมตร  ลึก 161 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง 0.40เมตร  ยาว 45 เมตร

5 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ปรับปรุงผิวจราจร งานปผิูวทางแอสฟลัท์ติก 467,000     -             ร้อยละของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ใหไ้ด้มาตรฐาน คอนกรีตลงบนพืน้ทางเดิม  ท้องถิน่ที่พฒันา ความสะดวกใน

(OVERLAY) ซอย 4 หมู่ที่ 1 และประชาชนสัญจร ที่ช ารุดขนาดกวา้ง 4 เมตร เพิม่ขึน้ การเดินทางและ

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง ได้อยา่งสะดวก ยาว 270 เมตร หนา การขนส่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้านและชมุชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ /๑
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ปรับปรุงผิวจราจร งานปผิูวทางแอสฟลัท์ติก 510,000     -             ร้อยละของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ใหไ้ด้มาตรฐาน คอนกรีตลงบนพืน้ทางเดิม  ท้องถิน่ที่พฒันา ความสะดวกใน

(OVERLAY) ซอย 3 หมู่ที่ 1 และประชาชนสัญจร ที่ช ารุดขนาดกวา้ง 3.5 เมตร เพิม่ขึน้ การเดินทางและ

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง ได้อยา่งสะดวก ยาว 330 เมตร หนา การขนส่ง

หนา 0.05 เมตร 

7 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ปรับปรุงผิวจราจร งานปผิูวทางแอสฟลัท์ติก 600,000     -             ร้อยละของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ใหไ้ด้มาตรฐาน คอนกรีตลงบนพืน้ทางเดิม  ท้องถิน่ที่พฒันา ความสะดวกใน

(OVERLAY) ซอย 1 หมู่ที่ 1 และประชาชนสัญจร ที่ช ารุดขนาดกวา้ง 4 เมตร เพิม่ขึน้ การเดินทางและ

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง ได้อยา่งสะดวก ยาว 379 เมตร หนา การขนส่ง

หนา 0.05 เมตร 

8 ปรับปรุงฝารางระบายน้ า เพือ่พฒันาเส้นทาง ปรับปรุงรางระบายน้ า 290,000     ถนน คสล. ประชาชนทั่วไป กองช่าง

ซอย 5/4 (ทิศใต้) หมู่ที่ 1 การคมนาคมและการ คอนกรีต  ยาว 50 เมตร ยาว 50  เมตร และที่อาศัยอยู่

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง ขนส่งภายในท้องถิน่ ตามแบบที่ก าหนด ใกล้เคียงมีการ

9 กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ เพือ่ใหม้ีสถานที่ประกอบ กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 300,000      ลานกจิกรรม มีสานสาธารณะ กองช่าง

หน้าอา่งเกบ็น้ าหว้ยไคร้ กจิกรรมสาธารณะ จ านวน 1 แหง่ 1 แหง่ ของชุมชนส าหรับ

ของชุมชนบริเวณศาลา ตามแบบที่ก าหนด ท ากจิกรรมเพิม่ขึน้

อเนกประสงค์อา่งเกบ็น้ า

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า 272,000     รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีต ขนาดกวา้ง ยาว 80 เมตร
(ทางขึน้ประปาภมูิภาค)  0.30 เมตร ลึก0.40เมตร

11 แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้หลวง เพือ่ใหม้ีสถานที่เกบ็น้ า ยาว 80 เมตร 300,000     ถงัเกบ็น้ า มีถงัเกบ็น้ าประปา กองช่าง
กอ่สร้างถงัเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับระบบประปาหมู่บา้น กอ่สร้างถงัเกบ็น้ า คสล . 1 แหง่ ใหบ้ริการประชาชน
ส าหรับประปาผิวดินหน้าอา่งเกบ็น้ า จ านวน 1 แหง่ ตามแบบที่ก าหนด เพิม่ขึน้
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

หมู ่2 บา้นหว้ยไคร้ใหม่

1 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่อาคาร ปรับปรุงอาคารเดิม โดยยกปรับ 400,000      ปรับปรุงอาคาร ประชาชน กองช่าง

หมู่บา้น บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 ใหบ้ริการสาธารณะ ระดับพืน้ ต่อเติมปรับปรุงภายใน 1 แหง่ สามารถใช้

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ โดยปรับใหม้ีสภาพดีขึน้ อาคาร ตามแบบที่ก าหนด ประโยชน์ร่วมกนั

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค .ส.ล. เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 430,000      รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

รูปตัวย ูซอย 1/12 หมู่ที่ 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ  ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 127  เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่  ลึก0.40เมตร ยาว 127 เมตร

3 ปรับปรุงฝารางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่พฒันาเส้นทาง ปรับปรุงฝารางระบายน้ าพร้อม 300,000      ถนน คสล. ประชาชนทั่วไปและ กองช่าง

ซอย 3 หมู่ที่ 2 การคมนาคมและการ ขยายผิวจราจร ยาว 290 เมตร ยาว 290 เมตร ที่อาศัยอยูใ่กล้เคียง

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ ขนส่งภายในท้องถิน่ ตามแบบที่ก าหนด มีการคมนาคมที่สะดวก

4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่อาคาร ปรับปรุงอาคารสาธารณสุขมูลฐาน 200,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชน กองช่าง

สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ใหบ้ริการสาธารณะ ชุมชนบา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 ได้ใช้ประโยชน์ สามารถใช้

บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 โดยปรับใหม้ีสภาพดีขึน้ ตามแบบที่ก าหนด จากการประชุม ประโยชน์ร่วมกนั

หรือจดักจิกรรม 

5 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ กอ่สร้างหอ้งน้ า 200,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์หมู่บา้น บริการและเพิม่ส่วน อาคารอเนกประสงค์หมู่บา้น ได้ใช้ ประโยชน์ ประโยชน์ร่วมกนั

บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 บริการใหไ้ด้มาตรฐาน บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 ร่วมกนั

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ มากยิง่ขึน้ ตามแบบที่ก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างโดมอเนก เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ กอ่สร้างโดมอเนกประสงค์ 350,000     ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

ประสงค์บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 บริการและเพิม่ส่วน หน้าอาคารอเนกประสงค์ ได้ใช้ ประโยชน์ ประโยชน์ร่วมกนั

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ บริการใหไ้ด้มาตรฐาน บา้นหว้ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 ร่วมกนั

มากยิง่ขึน้ ตามแบบที่ก าหนด
7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 50,000        ถนน คสล. ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2               พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เหล็ก ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 39 เมตร และที่อาศัยอยู่
แยกทางเขา้หนองปา่บอน ช่วงที่ 2 คมนาคม สัญจรไปมา  ยาว  39 เมตร ใกล้เคียงมีการ
แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ อยา่งสะดวกรวดเร็ว  หนา   0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน ขยายพืน้ผิวจราจร คสล . 250,000     ถนน คสล. ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2               พืน้ที่ได้มีเส้นทาง  ช่วงที่ 1 หน้าวดัหว้ยไคร้ใหม่  39 เมตร และที่อาศัยอยู่
แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ คมนาคม สัญจรไปมา  ช่วงที่ 2 ขา้งวดัหว้ยไคร้ใหม่ ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว ตามแบบที่ก าหนด คมนาคมที่สะดวก
9 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนนคอนกรีต        43,000 ร้อยละของถนน ประชาชนทั่วไป กองช่าง

ซอยบา้นนางแกว้พา วงษา และประชาชนสัญจร  ขนาดกวา้ง 3  เมตร  ท้องถิน่ที่พฒันา และที่อาศัยอยู่
แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ ได้อยา่งสะดวก  ยาว 25 เมตร เพิม่ขึน้ ใกล้เคียงมีการ

 หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

10 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า      510,000      รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 3/3 หมู่ที่ 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ ค.ส.ล. รูปตัวย ูขนาดกวา้ง 150 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ ภายใน  0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร     

ยาว 150 เมตร

11 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า 170,000 รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1/3 หมู่ที่ 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 50 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร

ยาว 50 เมตร

12 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . 153,000 รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1/9 หมู่ที่ 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 45 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ 0.40 เมตร ยาว 45 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอน - เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . 782,000 รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กซอย 3/11  หมู่ที่ 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ กวา้งภายใน 0.30 เมตร 230 เมตร

 แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 230 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 68,000       ถนน คสล. ยาว ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 40 เมตร ความสะดวกในการ
หมู่ที่ 2 คมนาคม สัญจรไปมา 3 เมตร ยาว 40 เมตร สัญจร
แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ อยา่งสะดวกรวดเร็ว  หนา 0.15 เมตร

15 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 646,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 3/8 หมู่ที่ 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 190 เมตร
แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่ 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร

ยาว 190 เมตร

หมู ่6 บา้นศาลาเชงิดอย

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง         75,000

เหล็ก ซอยหลังบา้นางนันทนา และประชาชนสัญจร 3  เมตร  ยาว 50 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย ได้อยา่งสะดวก  หนา 0.15 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     374,000      รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 110 เมตร

เชื่อม ซอย 6 หมู่ที่ 6          กวา้งภายใน  0.30 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 110 เมตร

3 เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     461,000      รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 131 เมตร

โครงการปรับปรุงผิวการจราจร   

โดยกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต 

เสริมเหล็กแบบมีฝาปด

ซอยบานหมวดเกียรติ หมู 6

กวา้งภายใน  0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 131 เมตร

4   โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 374,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 110 เมตร

 หมู่ที่ 6          0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย ยาว 110 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     489,600     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 144 เมตร
 หมู่ที่ 6          กวา้งภายใน  0.30 เมตร
แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 144 เมตร

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 238,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาด กวา้งภายใน 70 เมตร

ซอย นายพงษศั์กด์ิ หมู่ที่ 6     0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย ยาว 70 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 202,500     ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 150 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคม สัญจรไปมา 3  เมตร ยาว  150 เมตร ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว  หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 189,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 6 พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 140 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคม สัญจรไปมา 3  เมตร ยาว  140 เมตร ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว  หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 216,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย15/2 หมู่ที่ 6 พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 140 เมตร และที่อาศัยอยู่

นางรัชฎาพร คมนาคม สัญจรไปมา 4  เมตร ยาว  120 เมตร ใกล้เคียงมีการ

อยา่งสะดวกรวดเร็ว  หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก
10 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ช้ กอ่สร้างฝายน้ าล้น 100,000     ฝายน้ าล้น 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าไว้ กองช่าง

ซอย 7 หมู่ที่ 6 อปุโภคและแกไ้ข ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ใช้อปุโภคเพยีงพอ
แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย ปญัหาภยัแล้ง สูง 1.50 เมตร และแกไ้ขปญัหา

ภยัแล้ง
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต -              -              -              -             251,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 6.2 พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 110.00 เมตร และที่อาศัยอยู่
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6          คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย อยา่งสะดวกรวดเร็ว 110.00 เมตร หนา คมนาคมที่สะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเปน็
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
440.00 ตร.ม.

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนใน กอ่สร้างถนนคอนกรีต -              -              -              -             128,000     ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก (ต่อจากบา้น พืน้ที่ได้มีเส้นทาง เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 56.00 เมตร และที่อาศัยอยู่
หมวดเกยีรติถงึบา้นนายพงษศั์กด์ิ ) คมนาคม สัญจรไปมา 4.00 เมตร ยาว ใกล้เคียงมีการ
แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย อยา่งสะดวกรวดเร็ว 56.00 เมตร หนา คมนาคมที่สะดวก

0.15 เมตร หรือคิดเปน็
พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
224.00 ตารางเมตร

13 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบที่ดิน กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริม -              -              -              -             300,000     กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 เหล็ก ความยาวรวม
แผนพฒันาหมู่บา้นศาลาเชิงดอย 150.00 เมตร สูง 

2.00 เมตร
หมู ่7 บา้นตลาดหว้ยไคร้

1 โครงการปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่อาคาร ปรับปรุงอาคารเดิม 400,000      ปรับปรุงอาคาร ประชาชน กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์หมู่บา้น อาคารอเนกประสงค์ ท าประตูเหล้กม้วน เปล่ียน 1 แหง่ สามารถใช้
บา้นตลาดหว้ยไคร้ หมู่ที่ 7 โดยปรับใหม้ีสภาพดีขึน้ หลังคา ปกูระเบือ้งพืน้ ประโยชน์ร่วมกนั
แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ปรุงภายในหอ้งประชุม

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนนคอนกรีต         32,500 ร้อยละของถนน ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ที่ 7 และประชาชนสัญจร  ขนาดกวา้ง 3  เมตร  ท้องถิน่ที่พฒันา และที่อาศัยอยู่
แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ได้อยา่งสะดวก  ยาว 20 เมตร เพิม่ขึน้ ใกล้เคียงมีการ

 หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนนคอนกรีต         40,000 ร้อยละของถนน ประชาชนทั่วไป กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3 และประชาชนสัญจร  ขนาดกวา้ง 3  เมตร  ท้องถิน่ที่พฒันา และที่อาศัยอยู่
หมู่ที่ 7 ได้อยา่งสะดวก  ยาว 85 เมตร เพิม่ขึน้ ใกล้เคียงมีการ

แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้  หนา 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก
4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า      520,000      -              -              -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 169.00 เมตร
 หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร
แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 169 เมตร

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า      -              630,000 -              -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 205 เมตร

(ฝ่ังทิศเหนือ) หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 205 เมตร

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 360,000      -              -              -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาด กวา้งภายใน 116 เมตร

หมู่ที่ 7 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ยาว 116.00 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -              195,000     -              -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาด กวา้งภายใน 64 เมตร

หมู่ที่ 7 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ยาว 64 เมตร

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     -              -              185,000     -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6    ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 เมตร

หมู่ที่ 7 กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 60 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น เพือ่ใหก้ารระบายน้ า ปรับปรุงฝายน้ าล้นบริเวณ 400,000      -              -              -             ปรับปรุงฝาย การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

หลังบา้นนายเหมย หมู่ที่ 7         เปน็ไปอยา่งสะดวก  จ านวน 1 แหง่ น้ าล้น 1 แหง่ และกกัเกบ็น้ าไว้

แผนพฒันาหมู่บา้นตลาดหว้ยไคร้ เพือ่การเกษตร
หมู ่10 บา้นหว้ยไคร้พัฒนา

1 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางท่อลอดเหล่ียม 300,000      -              -             -             ท่อลอดเหล่ียม การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1  แหง่
หมู่ที่ 10 กวา้ง 2 X 2 เมตร 

ยาว 8 เมตร
2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . 170,000      รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดีมีประสิทธภิาพ กวา้งเฉล่ีย 0.30 เมตร 50 เมตร
 ซอย 10/1 หมู่ที่ 10 ลึก 0.40 เมตร  ยาว 50 เมตร

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า 559,000      รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 130 เมตร
 ซอย 10/3 หมู่ที่ 10 กวา้งเฉล่ีย 0.30 เมตร

ลึก 0.40 เมตร  ยาว 130 เมตร
4 เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า 810,000      -              -              -             -             รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 235 เมตร
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรโดย 

กอสรางรางระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปด 

ซอย 11/2 หมู 10
กวา้งภายใน 0.30 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ยาว 235 เมตร

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต -              -              219,000     -             ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 10 ถนนส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 122 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคมได้อยา่งสะดวก 4 เมตร ยาว 122 เมตร ใกล้เคียงมีการ
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า -              -              -             180,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40  เมตร
ซอย 5 หมู่ที่ 10 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ยาว 40 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า -              -              -              152,000     -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 50 เมตร
หมู่ที่ 10 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ยาว 50 เมตร

หมู ่11 บา้นหว้ยไคร้เหนือ

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต 113,400      -              -             ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 11 ถนนส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 63 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคมได้อยา่งสะดวก 4 เมตร ยาว 63 เมตร ใกล้เคียงมีการ

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต 675,000     -             ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 11 ถนนส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 500 เมตร และที่อาศัยอยู่

เชื่อมถนน ซอย 3 หมู่ที่ 7 คมนาคมได้อยา่งสะดวก 3 เมตร ยาว 500 เมตร ใกล้เคียงมีการ

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

3 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ปรับปรุงผิวจราจร งานปผิูวทางแอสฟลัท์ติก 990,000      -             ร้อยละของถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ใหไ้ด้มาตรฐาน คอนกรีตลงบนพืน้ทางเดิม  ท้องถิน่ที่พฒันา ความสะดวกใน

(OVERLAY) ซอย 3 หมู่ที่ 7 และประชาชนสัญจร ที่ช ารุดขนาดกวา้ง 4 เมตร เพิม่ขึน้ การเดินทางและ

แยกโรงเรียนเทศบาล ถงึโรงฆา่สัตว์ ได้อยา่งสะดวก ยาว 550 เมตร หนา การขนส่ง

หนา 0.05 เมตร 

4 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่ใหก้ารระบายน้ า วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าน -              -              -             1,220,000  วางท่อระบายน้ า ท าใหก้ารระบาย กองช่าง

ถนนพหลโยธนิฝ่ังทิศตะวนัตก เปน็ไปได้อยา่งรวดเร็ว ศูนยก์ลาง1.20 เมตร ยาว 184 ยาว 184 เมตร น้ าเปน็ไปอยา่งมี

จากฝาย ต.คาร์แคร์ถงึปัม้น้ ามัน เมตร พร้อม บอ่พกัและงานอืน่ๆ ประสิทธภิาพ
5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     -              385,000     -              -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 126 เมตร
หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
ยาว 126 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า -              470,000 -             -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อม ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 155  เมตร

ซอย 4 หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 155 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม -              278,000     -              -             -             รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร ยาว 90  เมตร

หมู่ที่ 11 ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร    

(ตามแผนชุมชนหว้ยไคร้เหนือ ) ยาว 90  เมตร

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างถนนคอนกรีต -              -              55,000        -             ถนน คสล. ยาว ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 8/1 หมู่ที่ 11 ถนนส าหรับใช้ในการ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 35 เมตร และที่อาศัยอยู่

คมนาคมได้อยา่งสะดวก 3 เมตร ยาว 35 เมตร ใกล้เคียงมีการ

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร คมนาคมที่สะดวก

9 เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     409,000      -              -             รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 120 เมตร

โครงการปรับปรุงผิวการจราจร 

โดยกอสรางรางระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด

ซอย 5/10 หมู 11

กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 120 เมตร

10 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า ปรับปรุงรางระบายน้ าเดิม -              -              200,000     -             รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

ซอย 5/6 หมู่ที่ 11 ที่ดีมีประสิทธภิาพ โดยจดัท าแผ่นตะแกรงเหล็ก ยาว 150 เมตร

ปดิรางระบายน้ า ขนาดกวา้ง

เฉล่ีย 1 เมตร ยาว 150 เมตร

11 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า ปรับปรุงรางระบายน้ าเดิม -              -              30,000       -             รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

ซอย 4 หมู่ที่ 11 ที่ดีมีประสิทธภิาพ โดยจดัท าแผ่นตะแกรงเหล็ก ยาว 25 เมตร

ปดิรางระบายน้ า ขนาดกวา้ง

เฉล่ีย 0.4 เมตร ยาว 25 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า      -              -              523,000     -             -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/9 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 171 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 171 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -              -              -              385,000     -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาด 126 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 126 เมตร

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     -              -              -              745,000     -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8   ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 247 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 247 เมตร

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า    -              -              492,000     -             รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/6 ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 161 เมตร

หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว 161 เมตร

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต -              -              -              363,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 119 เมตร

 ซอย 3/2 หมู่ที่ 11 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 119 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม -              -              -              258,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 ที่ดีมีประสิทธภิาพ เหล็ก ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร 60 เมตร

หมู่ที่ 11   ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      

ยาว  60 เมตร
18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     -              -              -              -             397,000     รางระบายน้ า ยาว การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/8  ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 130 เมตร
หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
ยาว 130 เมตร

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ า     -              -              -              -             223,000     รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3  ที่ดีมีประสิทธภิาพ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 73  เมตร
หมู่ที่ 11 กวา้งภายใน 0.30 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร      
ยาว 73 เมตร

20 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม เพือ่ใหม้ีการระบายน้ า กอ่สร้างรางท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต 500,000 -             -             ท่อลอดเหล่ียม การระบายน้ าดีขึน้ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดีมีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 2 X 2 เมตร 1  แหง่

ซอย 5 หมู่ที่ 11 ยาว 12 เมตร
รวม 75  โครงการ - -   8,613,900   4,878,600   4,738,500  3,453,000  4,133,000 - - -

จ านวนโครงการ               22               15               14              13              11
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบรกิารโลจสิติกส ์เชื่อมโยงกลุม่จงัหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส ์เชื่อมโยงกลุม่จงัหวัด กลุม่อาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าและประปา)

เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังโคม LED Street Light  1 เพื่อใหบ้ริการไฟฟ้า เพื่อติดต้ังโคมไฟฟ้า 120,000  260,000  100,000  100,000   100,000  กองช่าง

ไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย สาธารณะถนนสาย LED Street Light

หลักในเขตเทศบาล หลักในเขตเทศบาล ขนาด  150 w

2.ปรับปรุงประสิทธิ ทดแทนโคมไฟฟ้าฟลูออเรส

เพิ่มก าลังความสว่าง เซต์ แบบเดิม 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

รวม 1  โครงการ - -  120,000   260,000  100,000  100,000  100,000 - - -

จ านวนโครงการ             1              1             1              1             1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

งบประมาณ

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

แบบ ผ.๐๒ - 1 
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รอยละของความ

ปลอดภัย

ในการเดินทาง

-มีแสงสวาง

บริเวณถนน

สายหลักในเขต

เทศบาล

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยใน

การเดินทาง



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าปรับปรุงระบบประปา เพื่อสนับสนุนการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ 100,000 80,000        100,000 100,000   100,000 ทุกครัวเรือนมี ประชาชนที่ กองชา่ง

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบล ด าเนินกจิการประปา ในการด าเนินงานกจิการ น  าประปาใช้ ขาดแคลนน  าเพื่อ
ห้วยไคร้ หมู่บ้านของเทศบาล ประปาหมู่บ้านในการจดัหา การบริโภคได้ใช้

ให้มีคุณภาพบริการ วสัดุอุปกรณ์ในการส ารวจ น  าประปาที่สะอาด
มากยิง่ขึ น ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ มีคุณภาพมาก

ประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ยิง่ขึ น

2 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแกไ้ขปัญหา ขยายเขตระบบประปา 100,000 100,000      100,000 100,000   100,000 ทุกครัวเรือนมี สามารถแกไ้ข กองชา่ง

ในเขตเทศบาล ขาดแคลนน  า หมู่บ้านเพื่อบริการ น  าประปาใช้ ปัญหาขาดแคลน
ประชาชนที่ต้องการใชน้  า น  าอปุโภคบริโภคได้
ประปาในเขตเทศบาล
จ านวน 6 ชมุชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.๐๒ - ๑ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 ตรวจสอบคุณภาพน  าส าหรับ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ จา้งหน่วยงานที่ตรวจสอบ 10,000      10,000        10,000 10,000     10,000 น  าส าหรับ ประชาชนมีน  า กองชา่ง

การอปุโภค-บริโภค น  าให้ประชาชนมีน  า คุณภาพน  าภมูิภาค ได้แก ่ อปุโภคบริโภค ส าหรับอุปโภค-

ใชส้ าหรับอปุโภค-  - ส านักทรัพยากร ได้มาตรฐาน บริโภคที่ได้

บริโภค ที่ได้มาตรฐาน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากหน่วยงาน มาตรฐาน จาก

ภาค 1- 16        ที่เชือ่ถอืได้ หน่วยงานที่เชื่อถือได้

  - ศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทย ์       

 - สถาบันการศึกษาที่มี

ห้องปฎบิัติการตรวจ

คุณภาพน  าส่วนกลาง ได้แก่

1. กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย ์

2. กรมอนามัย

3. กรมวิทยาศาสตร์

บริการกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการอบรมคณะกรรมการ เพื่อให้ความรู้แกค่ณะ จดัอบรมให้ความรู้แก่ 50,000      -              -          -           -           คณะกรรมการ คณะกรรมการ กองชา่ง

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

บริหารจดัการ
ระบบประปา
หมู่บ้าน

5 โครงการเทลานคอนกรีต เพื่อให้มีการปรับปรุง เทลานคอนกรีต ขนาดหนา -            -              120,000 -           -           จ านวน 1 แห่ง ระบบประปา กองชา่ง
พร้อมรั วระบบประปา หมู่ที่ 2 บริเวณระบบประปา 0.10 เมตร หรือคิดเป็น หมู่บ้านได้รับการ

หมู่บ้าน พื นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ปรับปรุงให้ดีขึ น
ตารางเมตร พร้อมรั ว
ตามแบบ

6 โครงการขยายเขตระบบ เพื่อแกไ้ขปัญหาการ อดุหนุนการประปาส่วน 100,000 100,000      100,000 100,000   100,000 ทุกครัวเรือนมี สามารถแกไ้ข กองชา่ง
ประปาในเขตเทศบาล ขาดแคลนน  าส าหรับ ภมูิภาค สาขาแม่สาย น  าประปาใช้ ปัญหาขาดแคลน
ต าบลห้วยไคร้ อปุโภคบริโภค เพื่อท าการขยายเขตระบบ น  าส าหรับอปุโภค

ประปาในเขตเทศบาล บริโภค
ต าบลห้วยไคร้
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4  แผนงานการพาณิชย์  (งานกิจการประปา)

เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบประปา 500,000 จ านวน 1 แห่ง ระบบประปา กองชา่ง
บ้านตลาดห้วยไคร้ หมู่ที่ 7 ประปาหมู่บ้าน จดัหาเคร่ืองกรองน  า และ หมู่บ้านได้รับการ

บ้านตลาดห้วยไคร้ ถงัเกบ็น  า ปรับปรุงให้ดีขึ น

8 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อกอ่สร้างระบบ กอ่สร้างระบบประปา 1,370,000   จ านวน 1 แห่ง ระบบประปา กองชา่ง
บ้านห้วยไคร้เหนือ หมู่ที่ 11 ประปาหมู่บ้าน บาดาล ขนาดกลาง หมู่บ้านได้รับการ

บ้านห้วยไคร้เหนือ จ านวน 1 แห่ง ปรับปรุงให้ดีขึ น

รวม 8  โครงการ - -   860,000   1,660,000   430,000   310,000  310,000 - - -

จ านวนโครงการ               6 5              5              4              4
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทนุ และบริการโลจสิตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส ์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 1,480,000    -                -              -               -              ถนน 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็กศูนยก์ าจดัขยะและ มีเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา กวา้ง 6.00 เมตร ที่สะดวก
พืน้ที่ทรงงานอันเนื่องมาจาก ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ยาว 339.00 เมตร และ
พระราชด าริ หมู่ที่ 11 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 160.00 เมตร

2 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ให้ประชาชนใน หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1,887,000    -                -              -               ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิม่ความสะดวกในการ กองช่าง
ซอย 9 หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 และ ประชาชนทั่วไป เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร สัญจรของประชาชนในพืน้ที่

ที่อาศัยอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง ยาว 1,100.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ได้ตลอดทั้งปี
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ หนา 0.15 เมตร 
การคมนาคมได้อยา่งสะดวก ไม่น้อยกวา่ 3,300.00ตร.ม. หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 

3,300.00ตร.ม.
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. - -                1,480,000   -               -              ถนน คสล. ขนาด ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กองช่าง

ศูนยก์ าจดัขยะและพืน้ที่ คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว กวา้ง 6.00 เมตร กวา้ง 6.00 เมตร ที่สะดวกและรวดเร็ว 
ทรงงานอันเนื่องมาจาก เพิม่ขึ้น ยาว 339.00 เมตร ยาว 339.00 เมตร เพิม่ขึ้น
พระราชด าริ เชื่อมบ้านรักษ์
ดอยตุง (บ้านเก้าหลัง) หมู่ 11
ต.ห้วยไคร้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

งบประมาณ

อ าเภอแมส่าย  จงัหวดัเชยีงราย

แบบ ผ.๐๒/2 
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 โครงการวางท่อระบายน้ า เพือ่แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า - 4,190,000     -              -               -              วางท่อระบายน้ า การระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ทต.ห้วยไคร้
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก พืน้ที่ถนนป่าสักขวาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 831 เมตร มีความคล่องตัวและไม่มี
ท่อระบายน้ า ถนนป่าสักขวาง เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.00 เมตร น้ าท่วมขังพืน้ที่เป้าหมาย
หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอ ยาว 831.00 เมตร พร้อม
แม่สาย จงัหวดัเชียงราย บ่อพักท่อระบายน้ า

จ านวน 59 บ่อ

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. 1,260,000    -                -              -               -              ถนน คสล. ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กศูนยก์ าจดัขยะและทรง คมนาคม สัญจรไปมาอยา่ง กวา้ง 6.00เมตร ยาว 378 เมตร ในการเดินทาง
งานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สะดวกรวดเร็ว ยาว 378 เมตร
เชื่อมบ้านรักษ์ดอยตุง หนา 0.15 เมตร
(บ้านเก้าหลัง) หมู่ที่ 11 หรือพืน้ที่ไม่น้อยกวา่

2268 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว เพือ่ป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างหินเรียงยาแนว - -                2,385,000   -               -              จ านวนความยาว ตล่ิงมีความมั่นคงแข็งแรง กองช่าง
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์ ของดินริมตล่ิง ขนาดกวา้ง 1.20-6.50 เมตร ของหินเรียงยาแนว  ประชาชนมีความปลอดภัย
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 11 ยาวเฉล่ีย 548.00 เมตร ที่ได้รับการก่อสร้าง ในชีวติและทรัพยสิ์น

(ทั่งสองฝ่ังล าเหมืองสาธารณ-
ประโยชน์) 
ตามแบบที่เทศบาลก าหนด

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้มี ปรับปรุงผิวจราจร 854,000       -                -              -               -              แอสฟัลท์ติกคอรกรีต ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอรกรีต (OVERLAY) เส้นทางคมนาคม สัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอรกรีต  (OVERLAY) รวดเร็วใจการสัญจร ไป มา
ซอย 1 หมู่ที่ 11 อยา่งสะดวกรวดเร็ว (OVERLAY) ยาว 520 เมตร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 520 เมตร
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1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธท์ี่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  - เพือ่ให้เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม 3,000,000    -                -              -               -              1.จ านวนสนามฟุตบอล  - เทศบาลต าบลห้วยไคร้ กองช่าง
หญ้าเทียมส าหรับสนามกีฬา  มีสนามฟุตซอลหญ้าเทียมที่ได้ ขนาดกวา้ง 38.50 เมตร ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มีสนามฟุตซอลหญ้าเทียม
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มาตรฐาน ยาว 57.50 เมตร มาตรฐานก าหนด ที่ได้มาตรฐาน

 - เพือ่ให้เด็ก เยาวชนและ จ านวน 1 แห่ง  - เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนได้ใช้ในการ 2.ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนในชุมชน ได้ใช้
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ของประชาชนที่มีต่อการ ในการออกก าลังกายและ
ที่ได้มาตรฐาน ใช้บริการสนามฟุตบอล เล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน
 - เพือ่ใช้เป็นที่สร้างสรรค์  ร้อยละ 81  - เทศบาลต าบลห้วยไคร้
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ มีพืน้ที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ประชาชน เยาวชน และประชาชนในชุมชน

9 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพือ่ปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอล 658,000       -                -              -               -              1.จ านวนสนาม เทศบาลต าบลห้วยไคร้ กองช่าง
โรงเรียนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้มีสภาพที่ใช้ กวา้ง 40 เมตร ฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน มีสนามฟุตบอลที่ได้  

งานได้และให้ได้มาตรฐาน  ยาว 60 เมตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน  มาตรฐานและมีสถานที่
ก าหนด จ านวน 1 แห่ง ออกก าาลังกายเพียงพอ
2.ร้อยละความพึงพอใจ กับความต้องการของ
ของประชาชนที่มีต่อการ นักเรียนและประชาชนทั่วไป
ใช้บริการ สนามฟุตบอล
 ร้อยละ 81

10 เพือ่สร้างความปลอดภัยให้กับ ติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิง 9,936,000    -                -              -               -               - จ านวนร้อยละอุบัติเหตุ  - ประชาชนสามารถใช้รถใช้ กองช่าง
ประชาชน ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือ พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ลดลง ถนนได้อยา่งสะดวกและ
ที่สัญจรไปมาและยกระดับ จ านวน 144 จดุ  - นักท่องเที่ยวมีเพิม่ขึ้น ปลอดภัย
การท่องเที่ยว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  - ประชาชนมีความปลอดภัย

และติดต้ัง ด้านชีวติและทรัพยสิ์น

รว 10  โครงการ - -  19,075,000     4,190,000    3,865,000 -   -   - - -
จ านวนโครงการ 7 1 2 -   -   

โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้ าขุนน้ าห้วยไคร้ โดยก่อสร้าง
ติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม
โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอร่ี
และอุปกรณ์การประจุแบตเตอร่ีในตัว
ใช้พลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์แยก
ส่วนเพือ่ยกระดับการท่องเที่ยวและ
เพิม่ศักยภาพความปลอดภัยภายใน
ต าบล เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอ
แม่สาย จังหวดัเชียงราย
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ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบรกิารโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานสวนสาธารณะ)

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1  - เพือ่พฒันาและปรับปรุง ปรับปรุงภมูทิศัน ์สวนสาธารณะ 33,000,000  -                -              -               -              ประชาชนในชมุชน  - ได้สวนสาธารณะทีม่ี กองชา่ง

แหล่งทอ่งเทีย่วสวน เฉลิมพระเกยีรติ มคีวามพงึพอใจใน ความสวยงามและ
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
เฉลิมพระเกียรติขุนนํ้าหวยไคร

สาธารณะ อา่งเกบ็น า้ ขนุน า้หว้ยไคร้ การปรับปรุง สะอาดเรียบร้อย
 - เพือ่ใหม้สีถานทีผั่กผ่อน ขนาดพื นทีไ่มน่อ้ยกวา่ สวนสาธารณะ  - มถีานทีพ่กัผ่อน
และออกก้าลังกาย เฉลิมพระเกยีรติ และลานกจิกรรม
 - เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว อา่งเกบ็น า้ ออกก้าลังกาย
เชงินเิวศน์ ขนุน า้หว้ยไคร้  - เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ร้อยละ 80 เชงินเิวศน์

รวม 1  โครงการ - -  33,000,000 -   -   -   -   - - -
จ้านวนโครงการ 1 -   -   -   -   

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/2 
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ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3  การด ารงฐานวฒันธรรมลา้นนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม เชงินิเวศและเชงิสขุภาพ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (งานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว)

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการ 1. โครงการก่อสร้างศูนย์ -               - 6,800,000     -              - ร้อยละที่ - ประชาชนใน ส านักปลัด

ชุมชน ขุนน  าห้วยไคร้ ท่องเที่ยวชุมชนขุนน  า วัฒนธรรมชาติพันธุ์ขุนน  า เพิ่มขึ นของ พื นที่มีรายได้เพิ่ม เทศบาล
ห้วยไคร้  โดยพัฒนา ห้วยไคร้ รายได้จากการ มากขึ นจากจ านวน
และส่งเสริมเชิงระบบ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มขึ น
ขุนน  าห้วยไคร้ - เป็นการกระตุ้น
3. โครงการพัฒนาทักษะ ให้เกิดกระแสการ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม -               -               25,000,000   - -              มีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวได้ ส านักปลัด
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สู่แหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง ส าคัญทื่ตั งอยู่ใน รับการส่งเสริม เทศบาล
เส้นทางฝ่ังตะวันตกถนน และวัฒนธรรมใน ฝ่ังตะวันตกถนนพหลโยธิน เส้นทางฝ่ัง และพัฒนาให้ดีขึ น
พหลโยธินจากต าบลห้วยไคร้ พื นที่เทศบาลต าบล เชื่อมต่อจากต าบลห้วยไคร้ ตะวันตกถนน
ถึงต าบลแม่สาย ห้วยไคร้และอ าเภอ ถึงต าบลแม่สาย พหลโยธินที่

แม่สาย สามารถสร้าง
งานสร้างรายได้
ให้ชุมชนใน
อ าเภอแม่สาย

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

แบบ ผ.๐๒/2 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 172 



2. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (งานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว)

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 10,000,000  10,000,000  10,000,000   10,000,000 10,000,000 พระธาตุดอยตุงมีภูมิทัศน์ที่แหล่งท่องเที่ยว ส านักปลัด
พระธาตุดอยตุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุดอยตุง และบริเวณ สวยงามดึงดูดใจ ได้รับการส่งเสริม เทศบาล

เชิงวัฒนธรรม โดยรอบ เช่น จุดชมวิว นักท่องเที่ยว
และพัฒนาให้ดีขึ น

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ก่อสร้างอาคารร้านค้า, -               -               - 4,900,000     3,000,000   ประชาชนมี แหล่งท่องเที่ยว ส านักปลัด
อ่างเก็บน  าขุนน  าห้วยไคร้ แหล่งท่องเที่ยวให้ อาคารแสดงสินค้า OTOP รายได้เพิ่มขึ น ในชุมชนได้รับการ เทศบาล

เกิดขึ นในท้องถิ่น ห้องน  าสาธารณะ, สระน  า พัฒนาศักยภาพ
อันจะเป้นการสร้าง ให้เป็นแหล่ง
รายได้และอาชีพให้กับ ขุนน  าห้วยไคร้ ท่องเที่ยวที่เป็นที่
ชุมชน ยอมรับจาก

นักท่องเที่ยว
5 โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ เพื่อสร้างอาคารศูนย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พันธกิจ 1,527,000    1,527,000    1,527,000     1,527,000     1,527,000   อาคาร จ านวน มีอาคารศูนย์ ส านักปลัด

พันธกิจวัฒนธรรมชาติพันธุ์ พันธกิจวัฒนธรรม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่า 1 หลัง พันธกิจวัฒนธรรม เทศบาล
ไตหย่า บ้านน  าบ่อขาว ชาติพันธุ์ไตหย่า พันธุ์ไตหย่า

บ้านน  าบ่อขาว ให้เป็น บ้านน  าบ่อขาว
แหล่งรวบรวมองค์ ที่เป็นแหล่ง
ความรู้ และสถานที่ รวบรวมองค์
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ความรู้และสถานที่
ส าหรับผู้สนใจศึกษา เรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมส าหรับ
ผู้สนใจศึกษาซ่ึง
เป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวใน
ประเทศ

6 โครงการอบรมเตรียมความ เพื่อจัดกิจกรรมอบรม - จัดอบรมให้ความรู้ด้าน 300,000       300,000       300,000        300,000       300,000      จ านวนนัก ขุมชนเกิดการ ส านักปลัด
พร้อมในการมีส่วนร่วมของ สร้างความเข้าใจให้ การเป็นพื นที่ท่องเที่ยวเชิง ท่องเที่ยวเข้ามา พัฒนาให้เป็น เทศบาล
ประชาชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิง กับชุมชนในการมี วัฒนธรรมให้กับชาวไตหย่า เรียนรู้ด้าน แหล่งท่องเที่ยว
วัฒนธรรมในชุมชน ของ ส่วนร่วมของประชาชน บ้านน  าบ่อขาว วัฒนธรรมของ เชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านน  าบ่อขาว หมู่ 10 เพื่อการท่องเที่ยว - จัดอบรมด้านการเป็น กลุ่มชาติพันธุ์ ที่เร่ิมต้นจากชุมชน
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย เชิงวัฒนธรรมในชุมชน เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ ไตหย่าส่งเสริม บ้านน  าบ่อขาว
จังหวัดเชียงราย นักท่องเที่ยว ให้เกิดการ ขยายไปยังชุมชน
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  (งานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเที่ยว)

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

- จัดอบรมและศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวใน อื่นๆ ในต าบล
ด้านการบริหารจัดการ ชุมชนมากขึ น ห้วยไคร้
พื นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า
- จัดอบรมการถ่ายทอด
ความรู้วัฒนธรรมไตหย่า
ให้แก่เด็กและเยาวชน
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชน

รวม 6  โครงการ - -    1,827,000     1,827,000     1,827,000     1,827,000    1,827,000 - - -
จ านวนโครงการ 2 2 2 2 2
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม เชงินิเวศและเชงิสุขภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกิจ
2.1  แผนงานสรา้งความเขม้แขง้ชมุชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างเสริมการใช้ เพื่อพฒันาศักยภาพ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนหว้ยไคร้ -           -           -          -          เพิ่มก าลังการผลิต มกีารพฒันาสินค้า ส านกัปลัด

นวัตกรรมเพื่อผลผลิตทางการ การผลิต การแปรรูป พฒันาการเกษตร การแปรรูปผล เกษตรใหม้คุีณภาพ ขอรับสนบัสนนุ
เกษตรเชิงสร้างสรรค์ สินค้าเกษตรของวิสา 1.ส่งเสริมและพฒันาศักย 200,000         ผลิตการเกษตร มาตรฐานมากขึ้น (สนง.เกษตร

หกจิชุมชนหว้ยไคร้ ภาพกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (สนง.เกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จังหวัดเชียงราย)
พฒันาการเกษตร smart Farmer จังหวัดเชียงราย) (มหาวิทยาลัยเทค

ถ่ายทอดความรู้เกษตรปลอดภยั โลยีราชมงคลล้าน
2.ส่งเสริมและพฒันาการ 600,000         นา เชียงราย)
การแปรรูปสินค้าและการ (มหาวิทยาลัยเทค
ออกแบบบรรจุภณัฑ์และ โลยีราชมงคลล้าน
ตราสินค้า นา เชียงราย)
3.พฒันาและทดสอบระบบ
การผลิต โลจิสติกส์และโซ่
อปุทาน

รวม 1  โครงการ - -         800,000              -               -               -               -   - - -
จ านวนโครงการ 1              -               -               -               -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

งบประมาณ

อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.๐๒/2 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพือ่เป็นการป้องกันและรักษา  - ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 4,300,000   -               -              -              -              จ านวนกล้องวงจรปิด  - ลดปัญหาการเกิด ส านักปลัดเทศบาล

ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ความปลอดภัยในพืน้ที่ ภายในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ทีติ่ดต้ัง อาชญากรรมในพืน้ที่
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  - ใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาเพิม่ เทศบาลต าบลห้วยไคร้

ประสิทธภิาพในการรักษาความปลอดดภัย  - สามารถเฝ้าระวงัการ
 - น าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เกิดเหตุจากความสงบใน
มาป้องกันและปรามปรามอาชญากรรม, พืน้ทีแ่ละยาเสพติด
โจรกรรมและปัญหายาเสพติด

รวม 1  โครงการ - -    4,300,000 -   -   -   -   - - -
จ านวนโครงการ 1 -   -   -   -   

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/2 
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื

5. ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาระบบการก าจดั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พฒันาระบบการก าจดัขยะ 20,000,000 20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  มกีารก าจดัขยะ ลดปญัหา กองสาธารณสุข

ขยะมลูฝอย ม.11 ต.หว้ยไคร้ การจดัการขยะมลูฝอย มลูฝอยโดยเพิ่มประสิทธิภาพ มลูฝอยที่ได้ ส่ิงแวดล้อมจาก และส่ิงแวดล้อม
ใหไ้ด้มาตรฐานและมี และคุณภาพใหไ้ด้มาตรฐาน มาตรฐานและ สถานที่ก าจดัขยะ
คุณภาพ ในระบบที่ดียิ่งขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น มลูฝอย

รวม 1  โครงการ - -  20,000,000  20,000,000   20,000,000   20,000,000  20,000,000 - - -
จ านวนโครงการ 1 1 1 1 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

งบประมาณ

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/2 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5  การจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยืน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยืน

5. ยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.2  แผนงานการเกษตร (งานอนุรกัษ์แหล่งน  าและป่าไม้)

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลพัธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น ้า เพื่อฟื้นฟสูภาพแหล่ง ด้าเนนิการขุดลอกอา่งเกบ็ 2,210,000   1,100,000   1,100,000    1,100,000   1,100,000    มกีารกกัเกบ็น ้า ประชาชนมนี ้าใช้ กองช่าง

ขุนน ้าหว้ยไคร้ น ้าเดิมใหส้ามารถกกั น ้าขุนน ้าหว้ยไคร้ เพื่อ ได้มากขึ น ในการอปุโภค
เกบ็น ้าได้อย่างมี รองรับปริมาณน ้า บริโภคและการ
ประสิทธิภาพ เกษตร

2 โครงการขุดลอกล้าเหมอืง เพื่อประโยชนใ์นด้าน ขุดลอกล้าเหมอืง 300,000      -              300,000 - 300,000 ล้าเหมอืงรองรับ ประชาชนมนี ้าใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 11,7,5 ต้าบลหว้ยไคร้ การเกษตร และเพื่อ หมู่ที่ 11,7,5 ปริมาณน ้าได้ ในการอปุโภค
อ.แมส่าย จ.เชียงราย ใหก้ารระบายน ้ามี มากขึ น บริโภคและการ

ประสิทธิภาพ เกษตร

รวม 2  โครงการ - -   2,510,000   1,100,000    1,400,000   1,100,000    1,400,000 - - -
จ้านวนโครงการ 2 1 2 1 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

งบประมาณและที่ผ่านมา

อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.๐๒/2 แบบ ผ.๐๒/2 
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี 25๗๐ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กองการศึกษา
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนาม จ านวน 1 ชุด -           200,000   -          500,000    -           รร.เทศบาล

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี -           -           -          38,000      -           กองการศึกษา
และขนส่ง แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน รร.เทศบาล

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน -           854,000   -          -            -           กองการศึกษา
และขนส่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี รร.เทศบาล

หรือก าลังสูงสุด   ไม่ต่ ากว่า ๑๑๐ กโิลวัตต์ 

ขับเคล่ือน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  

จ านวน ๑ คัน

กองการศึกษา
4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 60,000     -           -          -            -           รร.เทศบาล

(งานบริหารทั่วไป) คอมพิวเตอร์ แบบที่ 2  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ ๓๐,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์การศึกษา

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวัดเชยีงราย
งบประมาณ

แบบ ผ.๐๓ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี 256๙ ปี 25๗๐ รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 5,600       -           -          - -           กองการศึกษา
(งานบริหารทั่วไป) คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท รร.เทศบาล

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9500

(งานบริหารทั่วไป) งานบ้านงานครัว

รวม 6 โครงการ 75,100 1,054,000 0 538,000 0

 จ านวนโครงการ              3              2            -   2              -   
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 ส่วนท่ี 4 
   การติดตามและประเมินผล 



ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 

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

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใน  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้อง ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนด รายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท าทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ จัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางใน      
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ       
ที่มีประสิทธิภาพใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุด     
ต่อประชาชน ในท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วน ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่ 
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ 
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการ ติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้ 
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง   
การ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  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 การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร     
การประมง การปศุสัตว์  การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 

(8)  การส ารวจและจัด เก็บข้อมูล เ พ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ต ร ว จ ส อ บ  ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1 )  กา รวิ เ ค ราะห์ ที่ ค รอบคลุ มคว าม เชื่ อม โย ง        
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์      
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 

(3 )  การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น ด้ านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น   
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)         
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น  และเชื่ อมโยงหลักประชารั ฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ค ส ช .  แ ล ะ น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสั ยทัศน์  ซึ่ งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น า ไปสู่ การบรรลุวิ สั ยทัศน์  หรือแสดงให้ เห็นถึ ง     
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง  
สิ่งใดที่ชัดเจน  

(5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ใน เขตจั งหวั ดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 

รวมคะแนน 100 

๔.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการ
ที่แตกต่างกันมี จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและ
หลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ 
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ พัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ  ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้  
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การติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการ
ที่แตกต่างกันมี จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและ
หลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ 
ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และ พัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ  ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณ
ในการด าเนินงาน  

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตรวจสอบดูว่า แผนงาน
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่  ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร  

3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ ด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากรของเทศบาล 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อม   
ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

การติดตามและประเมินผลมีความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้
เกิดผล สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุม รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด
จุด แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม 
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้  
เสียในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ให้ เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ ปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ ติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้
ได้อย่างดียิ่ง 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,   
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 

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 าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

(5) 

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

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ ได้ก าหนดไว้ เท่าไหร่  จ านวนที่ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิ ง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ     
ในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ  
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา
5.1  ความชัด เจน
ของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

5.2 ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ ต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 

5.3 เป้าหมาย 
ผลผลิตโครงการมี
ความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย่ า ง ไ ร
กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด า เนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน
เริ่ มต้น ในช่ ว ง เวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่มให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
เกิดความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 

.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ 

(5) 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 189 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง     
สู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้ เ ปรี ยบ เชิ ง เ ปรี ยบ เที ยบ  เ ช่ น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด า เนินการภายใต้ พ้ืนฐานความ
พอเ พีย งที่ ป ระชาชนด า เนิ นการ เอ งหรื อ ร่ ว ม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความ
ยุติธรรม (Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเ พ่ือการ พัฒนาต้อง ให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ใน     
เชิงประจักษ์       

(5) 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถ ุ
ประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)  ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผ ล ข อ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ             
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้       
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 

รวมคะแนน 100 

๔.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ดังนั้น การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงเป็นการ สรุปผลการ
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16,123,200

36,957,000

8,327,450

14,185,000

26,037,800

1,568,600

จ านวนโครงการ งบประมาณ  บาท 

ด าเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับในปีงบประมาณของแต่ละส่วนราชการ และน าผลสรุปที่
ได้ไปจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)  รวมถึงฉบับแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง จ านวนทั้งสิ้น 206 โครงการ และมีงบประมาณ
รวมทัง้สิ้น 103,199,050 บาท  ซึ่งจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 44 16,123,200.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 36,957,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 56 8,327,450.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 53 14,185,000.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 26,037,800.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 33 1,568,600.00 

รวมทั้งสิ้น 206 103,199,050.00 

แผนภูมิ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561 – 2565 
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35 0 28 25 5 25

9,994,560.00

0

3,706,341.00

10,001,840.00

351,000.001,028,600.00

จ านวนโครงการ งบประมาณ  บาท 

2. จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 35 9,994,560.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 0 0 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 28 3,706,341.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 25 10,001,840.00 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 351,000.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 25 1,028,600.00 

รวมทั้งสิ้น 118 25,082,341.00 

แผนภูมิ จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น โครงการท่ีบรรจุในแผนการด าเนินงาน

3. การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และจ านวนโครงการในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนภูมิ การเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และจ านวนโครงการในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

จ านวนโครงการ            
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     
พ.ศ. 2561 - 2565 

จ านวนโครงการ       
ที่ด าเนินการ  
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 35 79.54 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 6 0 0 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 56 28 50.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 53 25 47.17 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 5 35.71 

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 33 25 35.76 

รวมทั้งสิ้น 206 118 57.28 
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ชื่อแผนภูมิ

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน

4. การเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  

งบประมาณตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16,123,200 9,994,560.00 61.99 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 36,957,000 0 0.00 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 8,327,450 3,706,341.00 44.51 

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 14,185,000 10,001,840.00 70.51 

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26,037,800 351,000.00 1.35 

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1,568,600 1,028,600.00 65.57 

รวมทั้งสิ้น 103,199,050 25,082,341.00 24.30 

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการที่
ด าเนินการแล้ว

เสร็จ
   

โครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ

   

โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ

   

5. ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิ ภาพรวมการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการที่
บรรจุตาม
แผนการ

ด าเนินงาน 

โครงการที่
ด าเนินกา
รแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

35 15 42.86 20 57.14 0 0.00 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

0 0 0.00 0 0 0 0.00 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 

28 20 71.43 3 10.71 5 17.86 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

25 18 72.00 0 40 7 28.00 

5. ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 2 40.00 2 0 1 20.00 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

25 17 68.00 0 0 8 32.00 

รวม 118 72 61.01 25 21.19 21 17.80 
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ยุทธศาส
ตร์ที่  

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,994,560. 0 3,706,341. 10,001,840351,000.00 1,028,600.

จ านวนงบประมาณที่เบิกจ่าย 9,049,344. 0 3,179,827. 8,935,517. 334,200.00607,929.50

ชื่อ
แก

น

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
จ านวนงบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

ร้อยละ
งบประมาณราย

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

9,994,560.00 9,049,344.36 90.54 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- - 0.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

3,706,341.00 3,179,827.00 85.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

10,001,840.00 8,935,517.00 59.34 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

351,000.00 334,200.00 95.21 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

1,028,600.00 607,929.50 59.30 

รวมทั้งสิ้น 25,082,341.00 22,106,817.86 88.14 

แผนภูมิ เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลต าบลหวยไคร  | หนา 197 



การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
โดยให้สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด า เนินการส ารวจและประเมินผลการมีส่วนร่วม              

ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และมีความพึงพอใจต่อการด า เนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 
มากขึ้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้  จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการด าเนินการ 
ประเมินผลการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาเทศบาลและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในสิ่งที่ดีอยู่แล้ว รวมถึงจะน ามา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการบริหารงานในปีงบประมาณต่อไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที ่ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้  
4.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน และควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ  
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง 
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
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