








































ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่4  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และคุณภาพชวีิตเพ่ือใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงการบรหิาร

6. ยุทธศาสตรด์า้นพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
 6.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  (งานบรหิารทัว่ไป)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครัง้ที่ 1  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

ขอ้ความเดมิ  จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่144 ล าดบัที ่31
9 โครงการวันคล้ายวันพระราช เพื่อใหข้้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อุดหนนุงบประมาณให้ 5,000               5,000              5,000              5,000              5,000              ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/เอกชน และประชาชน ส านกัปลัด

สมภพ พระบาทสมเด็จ นกัเรียน นกัศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย จ านวน 1,000 คน ทกุหมูเ่หล่า แสดงความจงรักภกัดี และ เทศบาล

พระปรมนิทรมหาภมูพิล เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดีและส านกึ ในการจัดการโครงการ นอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณของ

อดุลยเดช ในพระมหากรุณาธคุิณ ของพระบาท วันคล้ายวันพระราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล สมภพ พระบาทสมเด็จ ภมุิพลอดุลยเดช

อดุลยเดชฯ และเทดิทนูพระคุณของ พระปรมนิทรมหาภมูพิล

พ่อและยกย่องบทบาทของพ่อ อดุลยเดช

ที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อใหลู้ก

ได้แสดงความกตญญูต่อพ่อและ

เพื่อใหผู้้เปน็พ่อได้ส านกึในหนา้ที่และ

ความรับผิดชอบของตน

9 โครงการจัดกิจกรรมการประกอบ เพื่อใหข้้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อุดหนนุงบประมาณให้ 5,000               5,000              5,000              5,000              5,000              ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าราชการภาครัฐ/เอกชน และประชาชน ส านกัปลัด

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ นกัเรียน นกัศึกษา ได้ร่วมกิจกรรม ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย จ านวน 1,000 คน ทกุหมูเ่หล่า แสดงความจงรักภกัดี และ เทศบาล

รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดีและส านกึ ในการจัดการโครงการ นอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณของ

ในพระมหากรุณาธคุิณ ของพระบาท จัดกิจกรรมการประกอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ ภมุิพลอดุลยเดช

อดุลยเดชฯ และเทดิทนูพระคุณของ รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม

พ่อและยกย่องบทบาทของพ่อ

ที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อใหลู้ก

ได้แสดงความกตญญูต่อพ่อและ

เพื่อใหผู้้เปน็พ่อได้ส านกึในหนา้ที่และ

ความรับผิดชอบของตน
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทนุ และบรกิารโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขอ้ความเดมิ  จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่151 ล าดบัที ่9

1 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้า เพือ่ใหม้ีสถานที่ประกอบ กอ่สร้างลานเอนกประสงค์ 300,000           -  -  -  - ลานกิจกรรม มีสวนสาธารณะของ กองช่าง

อ่างเก็บน้ าหว้ยไคร้ กิจกรรมสาธษรณะ จ านวน 1 แหง่ 1 แหง่ ชุมชนส าหรับท า

ของชุมชนบริวเณศาลา ตามแบบที่ก าหนด กิจกรรมเพิม่ขึ้น

เอนกประสงค์อ่างเก็บน้ า

ขอ้ความทีแ่ก้ไข

1 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพือ่ใหม้ีสถานที่ประกอบ กอ่สร้างลานเอนกประสงค์ 150,000           -  -  -  - ลานกิจกรรม มีสวนสาธารณะของ กองช่าง

อาคารสาธารณะ หมูท่ี ่1 กิจกรรมสาธษรณะ จ านวน 1 แหง่ 1 แหง่ ชุมชนส าหรับท า

ของชุมชนบริวเณศาลา ตามแบบที่ก าหนด กิจกรรมเพิม่ขึ้น

เอนกประสงค์อ่างเก็บน้ า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครัง้ที่ 1  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
แบบ ผ.02/1 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทนุ และบรกิารโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครัง้ที่ 1  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
แบบ ผ.02/1 

ขอ้ความเดมิ  จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่152 ล าดบัที ่1

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่อาคาร ปรับปรุงอาคารเดิมโดยยก 400,000           -  -  -  - ปรับปรุงอาคาร ประชาชนสามารถ กองช่าง

ประสงค์หมู่บา้น บา้นหว้ยไคร้ใหม่ ใหบ้ริการสาธารณะ ปรับระดับพืน้ ต่อเติมปรับปรุง 1 แหง่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หมู่ที่ 2 โดยปรับใหม้ีสภาพดีขึ้น ภายในอาคารตามแบบที่ก าหนด

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่

ขอ้ความทีแ่ก้ไข

2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพือ่ปรับปรุงพืน้ที่อาคาร ปรับปรุงอาคารเดิมโดยยก 460,000           -  -  -  - ปรับปรุงอาคาร ประชาชนสามารถ กองช่าง

ประสงค์หมู่บา้น บา้นหว้ยไคร้ใหม่ ใหบ้ริการสาธารณะ ปรับระดับพืน้ ต่อเติมปรับปรุง 1 แหง่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

หมู่ที่ 2 โดยปรับใหม้ีสภาพดีขึ้น ภายในอาคารตามแบบที่ก าหนด

แผนพฒันาหมู่บา้นหว้ยไคร้ใหม่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2565 21



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า การลงทนุ และบรกิารโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสตกิส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครัง้ที่ 1  พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณ

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
แบบ ผ.02/1 

ขอ้ความเดมิ  จากแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่160 ล าดบัที ่9

3 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ใหม้ีการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 409,000          รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

โดยก่อสร้างรางระบายน้ า มีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน ยาว 120 เมตร

คอนกรีตเริมเหล็กแบบมีฝาปดิ  0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40

ซอย 5/10 หมู่ 11 เมตร ยาว 120 เมตร

ขอ้ความทีแ่ก้ไข

3 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร เพือ่ใหม้ีการระบายน้ าที่ดี ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 432,000          รางระบายน้ า การระบายน้ าดีขึ้น กองช่าง

โดยก่อสร้างรางระบายน้ า มีประสิทธภิาพ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน ยาว 120 เมตร

คอนกรีตเริมเหล็กแบบมีฝาปดิ  0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40

ซอย 5/10 หมู่ 11 เมตร ยาว 120 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2565 22
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