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ส่วนที่ 1 

   บทน า 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  (พ.ศ.2561 – 2565)  เป็นแผนพัฒนาที่ด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจรงิ  ดังนั้นจึงถือได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นมาตรฐานส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนากับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และรายการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

 1.1)  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นเอกสารที่เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปีกล่าวคือ  เป็นการน าแผนงาน / โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตรน์ ามาพิจารณาด าเนนิการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน้และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ

การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการนัน้ๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

 1.2) วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

1. ) เพื่อเป็นการเตรยีมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พรอ้มจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และรายการจ่ายขาดเงิน

สะสม  ซึ่งน าไปปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ 

2. ) เพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  กับการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

3. ) เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร  โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่จัดท าไว้ 

 

 



 
 

 

 1.3) ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  ขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเชียงกลาง (พ.ศ.2561 – 2565)  แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ประชุมรว่มกันเพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

รับทราบปัญหาความตอ้งการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้อง  และแนวทางปฏิบัติเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  โดยใหน้ าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรอืปนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 4  บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 

 

 1.4) ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งที่จะช่วยใหเ้ทศบาลต าบลเชียงกลางสามารถด าเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์  

และเปูาหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ  เนื่องดว้ยได้มกีารวางแนวทางการใชท้รัพยากรทุก ๆ ด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้เน้นในเรื่อง

การจัดท ากับความส าคัญของประเด็นหลักการพัฒนา  เพื่อน ามาคัดเลือกและจัดท ารายละเอียดแผนงาน / โครงการให้ตอบสนองตอ่ปัญหา  ความต้องการของ

ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นยังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดท า

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และรายการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลเชยีงกลางอีกด้วย 



 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลเชียงกลาง 
 

1.) ด้านกายภาพ 

  1.1) ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

 ประวัติความเป็นมา  

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  เดิมช่ือ  “สุขาภบิาลต าบลสบกอน”  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  2  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2512  

ตรงกับปีระกา  ตอ่มาได้ยกฐานะเป็น  “สุขาภบิาลต าบลสบกอน”  เมื่อวันที่  24  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่    

( 9 ก )  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทศบาลต าบลเชียงกลาง”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  18  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2549   

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีตราสัญลักษณ์เทศบาลเป็นรูปไก่ฟูา  ทุ่งนา  ภูเขา  หางไก่ 3 เส้น และริว้ลายไทยรูปรวงขา้ว ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 
ไกฟู่า  หมายถึง  การก่อตั้งในปีระกา  และไก่ฟูาเป็นไก่ที่ทีตระกูล  มีความสง่า  และสวยงาม 

ทุ่งนา  หมายถึง  ประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชะเกษตรกรรม 

ภูเขา  หมายถึง  สภาพภูมปิระเทศส่วนใหญ่ลอ้มรอบด้วยภูเขา 

หางไก่ 3 เส้น  หมายถึง  แม่น้ า 3 สาย ในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ได้แก่  แม่น้ าน่าน  แม่น้ ากอน  และแมน่้ าเปือ 

ริว้ลายไทยรูปรวงขา้ว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ 



 
 

 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

ตั้งอยู่หา่งจากอ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่านไปทางทิศเหนอืตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1080  ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร  มีพื้นที่

ทั้งหมด 26 ตารางกิโลเมตร  อยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลเชียงกลาง  (บางสว่น)  ต าบลเปือ (บางสว่น)  ต าบลพญาแก้ว (บางสว่น)  มีเขตการปกครองตดิต่อกับพืน้ที่

ใกล้เคียง  ดังตอ่ไปนี้ 

 - ทิศเหนอื     ติดตอ่กับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ 

- ทิศใต้             ติดตอ่กับ         องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว , เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชยีงคาน 

- ทิศตะวันออก  ติดตอ่กับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว ,  องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 

 - ทิศตะวันตก   ติดตอ่กับ  เทศบาลต าบลพระพุทธบาทเชยีงคาน 

  ส านักงานที่ตัง้เทศบาลต าบลเชียงกลาง  ตั้งอยู่ที่  143  หมูท่ี่ 10  ต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน  55160  เบอร์โทรศัพท์

ติดตอ่  054-797102  เบอร์ FAX 054-797102 ตอ่ 19   

  มีอาณาเขตรับผดิชอบทั้งหมด  3  ต าบล  20  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

1.) ต าบลเชียงกลาง  จ านวน  8  หมู่บ้าน 

2.) ต าบลเปือ  จ านวน  9  หมู่บ้าน 

3.) ต าบลพญาแก้ว  จ านวน  3  หมูบ่้าน 

 

 

 

 

 



 
 

แผนที่เทศบาลต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน โดยสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2) ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมปิระเทศ โดยทั่วไปของชุมชนเป็นที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขาโดยเป็นที่ราบดอนตื้นและดอนลึกสลับกับที่สูงมีแม่น้ าและล าน้ าธรรมชาติไหลผ่าน 

ได้แก่  

1.) แมน่้ าน่าน 

2.) ล าน้ ากอน  

3.) ล าน้ าเปือ   

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมอิากาศ  เป็นแบบมรสุมเมอืงร้อน  มี 3 ฤดู  ได้แก่  

ฤดูร้อน   อากาศจะร้อนมาก  อุณหภูมิสูงสุดเดือนเมษายน  เฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส   

ฤดูฝน    มีฝนตกเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ 1,286 ม.ม.   

ฤดูหนาว   อากาศจะหนาวจัด  อุณหภูมิต่ าสุดเดือน  ธันวาคม  เฉลี่ยประมาณ 5  องศาเซลเซียส 

      1.4) ลักษณะดิน 

  ส่วนใหญ่ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  เช่นการปลูกข้าว , ปลูกถั่ว บางสว่นเป็นสวนผลไม้  เช่น  ล าไย  และมีการใช้ที่ดนิบริเวณย่านชุมชนเพื่อก่อสร้างที่

อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 



 
 

2.)  ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีหมูบ่้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีจ านวน  20  หมูบ่้าน ประกอบด้วย   ดังตอ่ไปนี้ 

ต าบลเชียงกลาง 

 หมูท่ี่ 1 บ้านศรอีุดม    

หมูท่ี่ 2  บ้านเชยีงโคม 

 หมูท่ี่ 3  บ้านเจดีย์ 1    

หมูท่ี่ 5  บ้านสบกอน 1 

 หมูท่ี่ 9  บ้านงิ้ว  (บางสว่น)   

หมูท่ี่ 10  บ้านเจดีย์ 2 

 หมูท่ี่ 11  บ้านสบกอน 2   

หมูท่ี่ 13  บ้านสบกอน 3  

ต าบลเปือ 

 หมูท่ี่ 1  บ้านหนองแดง    

หมูท่ี่ 2  บ้านนาหนุน 

 หมูท่ี่ 4  บ้านสันทนา (บางส่วน)   

หมูท่ี่ 5  บ้านวังว้า  (บางสว่น) 

 หมูท่ี่ 6  บ้านหว้ยเลื่อน (บางสว่น)  

หมูท่ี่ 7  บ้านดอนสบเปือ (บางสว่น) 



 
 

 หมูท่ี่ 8  บ้านปุาแดง    

หมูท่ี่ 11  บ้านรัชดา 1 

 หมูท่ี่  15  บ้านรัชดา 2  

ต าบลพญาแก้ว 

 หมูท่ี่ 1  บ้านน้ าคา    

หมูท่ี่ 2  บ้านคันนา 

 หมูท่ี่ 3  บ้านพูล 

  2.2 การเลือกตั้ง สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน 

  2.2.1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2542  จ านวน ผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง 7,628 คน  มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 4,862 

คน  คิดเป็นรอ้ยละ 63.74  บัตรเสียจ านวน 128 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.63 

  2.2.2 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงกลางแทนต าแหน่งที่วา่ง  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2545  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

7,750 คน  มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 4,089 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.76  บัตรเสีย จ านวน 291 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 7.12 

  2.2.3 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงกลาง  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2546  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,713 คน  มาใช้สทิธิ

เลือกตั้ง 5,048 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 65.45  บัตรเสีย จ านวน 161 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 3.21 

  2.2.4 ผลการเลือกตั้ง 

- นายกเทศบาลต าบลเชียงกลาง  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2550  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,795 คน  มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 5,078 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 

65.14  บัตรดี จ านวน 4,718 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 92.91 บัตรเสีย จ านวน 275 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 5.42 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 85 บัตร  คิด

เป็นรอ้ยละ 1.67 



 
 

- สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงกลาง  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2550  จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง 7,795 คน  มาใช้สทิธิเลือกตั้ง 5,078 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 65.14  บัตรดี จ านวน 4,880 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 96.10 บัตรเสีย จ านวน 116 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 2.28 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 82 

บัตร  คิดเป็นร้อยละ 1.62 

 -  ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเชียงกลาง  เมื่อวันที่   24  กรกฎาคม  2554  จ านวนผู้มสีิทธิ์เลือกตั้ง 7,911  คน  มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 5,084  

คน  คิดเป็นรอ้ยละ  64.26  บัตรดี  จ านวน  4,722  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  92.88  บัตรเสีย  จ านวน  244  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  4.80  บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน  จ านวน  118  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  2.32 

 -  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงกลาง  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2554  จ านวนผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง 7,911  คน  มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

5,084  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  64.26  บัตรดี  จ านวน  4,802  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  94.45  บัตรเสีย  จ านวน  170  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  3.34  บัตรไม่

ประสงค์ลงคะแนน  จ านวน  112  บัตร  คิดเป็นร้อยละ  2.20 
 

3 ) ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีทั้งหมด 9,716 คน  โดยแยกเป็นชาย 4,781 คน  แยกเป็นหญิง  4,935 คน  มีความหนาแนน่

ประชากรโดยเฉลี่ย  373.69 คน  ต่อตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล 
ปี 2561 

รวม 
ปี 2562 

รวม 
ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรชาย ประชากรหญิง 

ประชากรแฝง 0 เชยีงกลาง 3 4 7 3 5 8 

บ้านศรอีุดม 1 เชยีงกลาง 340 325 665 342 313 655 



 
 

บ้านเชยีงโคม 2 เชยีงกลาง 237 255 492 232 251 483 

บ้านเจดีย์ 1 3 เชยีงกลาง 316 323 639 317 328 645 

บ้านสบกอน 1 5 เชยีงกลาง 503 519 1,022 495 523 1,018 

บ้านงิ้ว 9 เชยีงกลาง 62 58 120 65 57 122 

บ้านเจดีย์ 2 10 เชยีงกลาง 296 280 576 284 284 568 

บ้านสบกอน 2 11 เชยีงกลาง 236 250 486 231 247 478 

บ้านสบกอน 3 13 เชยีงกลาง 382 399 781 391 398 789 

รวมต าบลเชียงกลาง   2,375 2,413 4,788 2,360 2,406 4,766 

บ้านหนองแดง 1 เปือ 305 303 608 293 297 590 

บ้านนาหนุน 2 เปือ 130 117 247 139 120 259 

บ้านสันทนา 4 เปือ 67 62 129 60 58 118 

บ้านวังว้า 5 เปือ 39 45 84 35 46 81 

บ้านหว้ยเลื่อน 6 เปือ 53 53 106 53 54 107 

บ้านดอนสบเปือ 7 เปือ 158 181 339 153 179 332 

บ้านปุาแดง 8 เปือ 191 189 380 176 181 357 

บ้านรัชดา 1 11 เปือ 339 355 694 330 356 686 

บ้านรัชดา 2 15 เปือ 399 418 817 392 426 818 

รวมต าบลเปือ   1,681 1,723 3,404 1,631 1,717 3,348 



 
 

บ้านน้ าคา 1 พญาแก้ว 333 318 651 340 332 672 

บ้านคันนา 2 พญาแก้ว 314 329 643 296 319 615 

บ้านพูล 3 พญาแก้ว 163 166 329 154 161 315 

รวม ต าบลพญาแก้ว   810 813 1,623 790 812 1,602 

 

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 3,830 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของครัวเรือนโดยเฉลี่ย  147.31 ครัวเรือน  ตอ่ตาราง

กิโลเมตร  ประกอบด้วย 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล จ านวนครัวเรือน (หลัง) ปี 2561 จ านวนครัวเรือน (หลัง) ป ี2562 หมายเหตุ 

ประชากรแฝง 0 เชยีงกลาง 3 3  

บ้านศรอีุดม 1 เชยีงกลาง 196 199  

บ้านเชยีงโคม 2 เชยีงกลาง 155 159  

บ้านเจดีย์ 1 3 เชยีงกลาง 234 242  

บ้านสบกอน 1 5 เชยีงกลาง 381 431  

บ้านงิ้ว 9 เชยีงกลาง 39 39  

บ้านเจดีย์ 2 10 เชยีงกลาง 231 242  

บ้านสบกอน 2 11 เชยีงกลาง 444 472  

บ้านสบกอน 3 13 เชยีงกลาง 277 285  

รวมต าบลเชียงกลาง   1,960 2,072  



 
 

บ้านหนองแดง 1 เปือ 187 189  

บ้านนาหนุน 2 เปือ 94 97  

บ้านสันทนา 4 เปือ 39 39  

บ้านวังว้า 5 เปือ 20 20  

บ้านหว้ยเลื่อน 6 เปือ 33 34  

บ้านดอนสบเปือ 7 เปือ 98 99  

บ้านปุาแดง 8 เปือ 122 123  

บ้านรัชดา 1 11 เปือ 288 292  

บ้านรัชดา 2 15 เปือ 321 340  

รวมต าบลเปือ   1,202 1,233  

บ้านน้ าคา 1 พญาแก้ว 217 227  

บ้านคันนา 2 พญาแก้ว 200 205  

บ้านพูล 3 พญาแก้ว 91 93  

รวม ต าบลพญาแก้ว   508 525  

 

(  ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ณ. 31 มีนาคม 2562  )   

 

 



 
 

4.)  สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคมของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  เป็นสังคมที่มีความผูกพันกับญาตพิี่น้อง  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลมาโดยตลอด  และเป็นสังคมที่มวีิถี

ชีวติที่เรียบงา่ย 

  4.1 การศึกษา   

  ในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลางมีสถานศกึษาระดับประถมศึกษา 7 แหง่    ประกอบด้วย  

- โรงเรียนบ้านน้ าคา 

- โรงเรียนบ้านสบกอน 

- โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก 

- โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 

- โรงเรียนไตรมติรวิทยา 

- โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 

- โรงเรียนไตรคามวิทยา 

ระดับมัธยมศกึษา 1 แหง่    ได้แก่  

- โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา 

ระดับก่อนวัยเรียน  มี 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันนา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกอน 

และโรงเรียนส าหรับภิกษุ  สามเณร  จ านวน 1  แหง่  ได้แก่  โรงเรียนเชียงกลางปริยัตศิกึษา    



 
 

  4.2 การสาธารณสุข 

การให้บริการด้านการสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลเชียงกลาง  ซึ่งมีขนาด 30 เตียง  เป็นศูนย์กลางการบริการสาธารณสุขของชุมชน มีส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง ( สาธารณสุขอ าเภอเชยีงกลาง ) และมีรพ.สต.ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลาง  3  แหง่ ประกอบด้วย  

- รพ.สต.บ้านงิ้ว  

- รพ.สต.พญาแก้ว  

-  รพ.สต.เปือ   

ในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลางมีผูพ้ิการ  เพศชาย  จ านวน  240  คน  เพศหญิง  จ านวน 210  คน  สตรีมีครรภ ์ จ านวน  22  คน  และมี

ผูปุ้วยติดเตียง  จ านวน  74  คน  ( ขอ้มูลจากงานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลเชียงกลาง  ณ.วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  2562  ) 

  4.3 อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  ในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลางไม่มปีัญหาด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินแตอ่ย่างใด  เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนขนาดเล็ก 

  4.4 ยาเสพติด  

  ในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลางไม่ได้รับการรายงานข้อมูลยาเสพติดแต่อย่างใด 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

  ในเขตเทศบาลมกีารด าเนินการด้านสังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการอย่างจรงิจัง  โดยได้รับงบประมาณจากส่วนกลางและใช้งบประมาณของเทศบาล

เองส่วนหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 



 
 

5.)  ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก , ทางน้ า ,ทางราง ฯลฯ) 

         5.1.1 ทางบก  เทศบาลมีถนนสายหลัก  ได้แก่  ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1080 (น่าน-ทุ่งช้าง)  เข้าสู่เทศบาลทางด้านใต้  โดยตัดผา่นเข้า

สู่บริเวณ  ต าบลพญาแก้ว  และแยกเป็นสองสาย  สายแรก เรียกว่าถนนอดุลเดชจรัส ผ่านเข้าชุมชนบ้านสบกอน  ที่ว่าการอ าเภอ  และชุมชนบ้านรัชดา  บรรจบกับ

สายอ้อมเมือง  ซึ่งเป็นสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080  อีกสายหนึ่งที่ตัดผ่านชุมชนไปทางเหนอืสู่อ าเภอทุ่งช้าง  และมีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1097  

เป็นถนนสายรอง  ซึ่งแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1080  ไปทางตะวันตก  เชื่อมต่อไปทางต าบลพระพุทธบาท 

  5.1.2 ทางน้ า เทศบาลไม่มีการคมนาคมขนส่งทางน้ าแต่อย่างใด 

  5.1.3 ทางราง เทศบาลไม่มีการคมนาคมขนส่งทางรางแต่อย่างใด 

   5.2 การไฟฟ้า หนว่ยงานที่รับผดิชอบในการบริการด้านกระแสไฟฟูา  คอืการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอเชยีงกลาง ปัจจุบันในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มี

ไฟฟูาใช้ (95%) 

  5.3 การประปา หนว่ยงานที่รับผดิชอบในการบริการด้านประปา คอืการประปาภูมภิาคท่าวังผา สาขาเชยีงกลาง  ในปัจจุบันบ้านเรือนในเขต

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีจ านวนผู้ใช้น้ าประปา  จ านวนประมาณ 720  ครัวเรือน ที่เหลอืใช้บ่อน้ าตื้น 

  5.4 โทรศัพท์และการสื่อสารและโทรคมนาคม ส่วนระบบการสื่อสารมโีทรศัพท์ในเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์แหง่ประเทศไทย  บริการตาม

ชุมชนที่ส าคัญ  ส่วนบริเวณหมูบ่้านรอบนอก  ยังไม่มโีทรศัพท์ให้บริการมเีฉพาะตู้โทรศัพท์สาธารณะในบางจุดเท่านั้น  ทั้งนีป้ระชาชนส่วนใหญ่จะใช้บริการโทรศัพท์  

และบริการ Internet ผ่านทางมอืถือ  ซึ่งเป็นเครือข่ายเอกชนในการให้บริการ 

  5.5 ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ในเขตเทศบาลมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน 1 แหง่  ได้แก่ ที่ท าการ

ไปรษณีย์อ าเภอเชียงกลาง มีขนส่งเอกชน จ านวน 1 แหง่  ได้แก่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาเชยีงกลาง   



 
 

  5.6 การจราจร การจราจรยังไม่มปีัญหาแตป่ระการใด  เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็กการจราจรจึงไม่คับคั่งเท่าใดนัก  แต่ในอนาคตแล้วจะต้อง

ด าเนนิการวางแผนด้านการจราจรอย่างจรงิจังเพราะความเจริญและการตดิต่อด้านธุรกิจเพิ่มขึน้ทุกปี  และบริเวณสี่แยกตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงกลาง  มี

สัญญาณไฟเขียว ไฟแดงจ านวน 1 จุด  สว่นแยกอื่นๆที่เป็นแยกส าคัญ  จะมีเพียงสัญญาณไฟกระพริบ 

6.) ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  ประชาชนมีการประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลัก เชน่  การท านา  ท าไร่  โดยมีการปลูกข้าว  ถั่วเหลือง  ถั่งลิสง  ยาสูบ  

และปลูกไม้ผล  ได้แก่  มะม่วง  มะขามหวาน  ล าไย  ลิ้นจี่  เป็นต้น  ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกโดยสหกรณ์การเกษตรและบริษัทเอกชน 

6.2 การประมง ประชาชนมิได้ยึดการท าประมงเป็นอาชีพแตอ่ย่างใด มเีพียงแตก่ารลงแขกจับปลาในอ่างเก็บน้ าของหมู่บ้านบางหมู่บ้าน เพื่อเป็น

การหารายได้เข้าหมู่บ้านโดยการขายบัตรตกปลา ซึ่งจะท าปีละครั้งเท่านัน้  

6.3 การปศุสัตว์ มีส านักงานปศุสัตวอ์ าเภอเชยีงกลาง  เป็นหน่วยดูแล  ให้ค าปรกึษา  แนะน า  ส าหรับเกษตรกรด้านการปศุสัตว ์ โดยส านักงานตั้งอยู่บน

ที่วา่การอ าเภอเชียงกลาง  

  6.4 การบริการ  เทศบาลมีบริการด้านสถาบันการเงิน  มีธนาคาร 2 แหง่  คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงกลาง  

และธนาคารออมสินสาขาเชียงกลาง   มีการประกอบอาชีพ  การค้าและบริการ  ในบริเวณย่านชุมชน  เช่น  บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลเชียงกลางและบ้านรัชดา

ซึ่งเทศบาลต าบลเชียงกลางมีบทบาทในการปกครอง  การบริหาร การพาณิชย์  การเงินการคลัง  การศกึษา  และการบริการสาธารณะระดับอ าเภอ  จากสภาพ

เศรษฐกิจในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

6.5 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลมสีถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่ วัดหนองแดง เป็นสถาปัตยกรรมไทลือ้ ตั้งอยู่บ้านหนองแดง  หมูท่ี่ 1 ต าบล

เปือ  เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของล้านนาไทย  ก่อสร้างโดยช่างชาวไทยลื้อ (แคว้นสิบสองปันนา)  มีอายุประมาณ 200 ปีเศษ  ตัวฐานกว้าง 10.70 เมตร  ยาว 

17.60 เมตร  กรมศลิปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2524  แตย่ังไม่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีน้ าตกห้วยติ้ว  ซึ่งเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวแหง่ใหมท่ี่เทศบาลต าบลเชียงกลางสร้างขึ้น  ตั้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาไมย  ซึ่งถือเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์  และเป็นสถานที่เคารพ  บูชาของชาว

อ าเภอเชยีงกลาง  และอ าเภอใกล้เคียง 



 
 

  6.6 การอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมในครัวเรอืน  เช่น  การจัดตั้งกลุม่ทอผ้าพืน้เมือง  ในหมู่บ้านศรีอุดม หมู่ที ่1  ต าบลเชียงกลาง   การจัดตั้งกลุม่ทอ

พรมเช็ดเทา้  ในหมู่บ้านเจดีย ์1  หมู่ที่ 3  ต าบลเชียงกลาง  

6.7 การพาณิชยกรรมและกลุ่มอาชีพ มีการประกอบการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหลายประเภทเพื่อตอบสนองความตอ้งการในด้าน

อุปโภค – บริโภค ของประชาชนสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและประชาชนได้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลติ การบริการ การ

หมุนเวียนของเงนิ การสรา้งงานเพิ่มขึ้นในชุมชน อันจะท าให้ฐานะความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น การบริการมีการประกอบอาชีพด้านพาณิชยกรรมและ

การบริการในย่านชุมชนที่ส าคัญแตเ่ป็นการประกอบกิจการขนาดเล็ก 

ธนาคาร      จ านวน  2  แห่ง  

สถานบริการน้ ามันเชือ้เพลิง    จ านวน  2  แห่ง 

  สหกรณ์    จ านวน  1  แห่ง 

  7.)  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

  7.1 การนับถอืศาสนา การนับถือศาสนา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.60 มีวัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  จ านวน  11  แหง่และ 3 ส านัก

สงฆ์  ในแต่ละชุมชนจะมีวัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมและการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญทางพุทธศาสนามีขนบธรรมเนียม

ประเพณีเหมือนท้องถิ่นทั่วไปในภาคเหนอื 

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  ชาวเทศบาลต าบลเชียงกลาง ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง 

ประเพณีที่ส าคัญของชุมชน ได้แก่  ประเพณีนมัสการพระธาตุศรปีัวแบ่งเทพมงคล (วัดบ้านเจดีย์)   ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยแก้ว (วัดบ้านปุาแดง)       

ประเพณีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญาไมย (บ้านสบกอบ ม.5 , ม.11 , ม.13)  ประเพณีสู่ขวัญข้าว 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 

   7.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวเทศบาลต าบลเชียงกลาง  จะสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเหนอื ( พื้นบ้านล้านนา ) เป็นส่วนใหญ่  

7.3.2 ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาไตลื้อ ภาษาค าเมือง(ล้านนา) ภาษาลาว 



 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ได้แก่ ผา้ทอพืน้เมอืงบ้านศรอีุดม  ม. 1  ซึ่งเป็นสินค้าโอท็อป  ระดับ 4 ดาว  มีเอกลักษณ์เป็นผ้าทอมอืลาย

พืน้เมืองน่าน 

8.)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  8.1 น้ า  แหลง่น้ าส าคัญที่ใชป้ระโยชน์ในการเกษตร  การเพาะปลูก  และการอุปโภคบริโภค 

   1.)  แม่น้ าน่าน  ไหลจากอ าเภอทุ่งช้าง  ผ่านต าบลเปือ  ต าบลเชียงกลาง 

2.)  ล าน้ ากอน  ไหลผา่นต าบลพญาแก้ว  ต าบลเชียงกลาง  ลงสูล่ าน้ าน่านที่บ้านสบกอน  ต าบลเชียงกลาง 

   3.)  ล าน้ าเปือ  ไหลผ่านต าบลเปือ  ลงสู่ล าน้ าน่าน  ที่บ้านดอนสบเปือ  ต าบลเปือ 

  จ านวนหนองน้ าธรรมชาติ  18  แหง่  จ านวนฝายกั้นน้ า  7  แห่ง 

 

ข้อมูลแหล่งน้ า  จากระบบข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

                      Local Sufficiency Economy Plan : LSEP 

 

    ( หมายเหตุ..  ข้อมูล ณ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย  หญงิ  ครัวเรือน  พื้นที(่ไร)่ 

 คันนา 343  355 185  98  

 งิว้         

 ดอนสบเปือ 212 213  112  460  

 นาหนุน         

 น้ าคา 352 350 221  850  

 ปุาแดง  189 200  117  80  

 พล ู         

 รัชดา 1         

 รัชดา 2 363   385 217    

 วังวา้ 39  44  20  50  

 ศรีอุดม 397  399  189  1533  

 สบกอน 1         

 สบกอน 2 538  523  356  1300  

 สบกอน 3 200  225  270    

 สันทนา 194  204  129    

 หนองแดง 309  298  185  1700  

 ห้วยเลื่อน 35  40  25  30  

 เจดีย์ 1 292  280  228  500 

 เจดีย์ 2 316  325  186    

เชยีงโคม 235 282 154   

            ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)Local Sufficiency Economy Plan : LSEP 

จังหวัดนา่น 

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง 

จ านวนประชากรชาย        4,014     คน 

จ านวนประชากรหญงิ       4,123     คน 

จ านวนครัวเรือนท้ังหมด    2,594    ครัวเรือน 

พื้นท่ี                            6,601      ไร่ 

ข้อมูลทั่วไป 



 
 

ชื่อหมู่บ้าน ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

 หมูบ่า้น/ชุมชน จ านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉล่ีย ราคาขายเฉล่ีย จ านวนครัวเรือน ต้นทุนเฉล่ีย ราคาขายเฉล่ีย 

 คันนา 100 6,000 7,000   0 0 

 งิ้ว   0 0   0 0 

 ดอนสบเปือ   0 0 70 4,500 9,000 

 นาหนุน   0 0   0 0 

 น้ าคา 102 1,400 0 41 1,400 0 

 ปาุแดง   0 0   0 0 

 พลู   0 0   0 0 

 รัชดา 1   0 0   0 0 

 รัชดา 2   0 0   0 0 

 วังวา้   0 0   0 0 

 ศรีอุดม 170 2,000 5,160 110 2,000 5,160 

 สบกอน 1   0 0   0 0 

 สบกอน 2 200 4,000 8,000   0 0 

 สบกอน 3   0 0 170 0 0 

 สันทนา   0 0 80 3,500 7,000 

 หนองแดง 150 4,500 0   0 0 

 ห้วยเล่ือน   0 0   0 0 

 เจดีย์ 1 10 2,500 0   0 0 

 เจดีย์ 2 15 5,500 0 150 5,000 0 

เชยีงโคม   0 0 150 0 0 

ข้อมูลด้านการเกษตร ( ท านา ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ข้าวโพด 

 หมูบ้่าน/ชุมชน จ านวนครัวเรือน ตน้ทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

 คันนา 100 2,500 4,500 

เจดีย์ 1 40 2,500 4,500 

 ดอนสบเปือ   0 0 

น้ าคา 93 1,500 7,200 

รัชดา 2 5 3,000 4,500 

ศรีอุดม 70 2,500 5,000 

สบกอน 2 150 3,000 5,000 

สบกอน 3 170 11,400 3,800 

หนองแดง 40 3,500 10,000 

 

 

    

   ขอ้มูลด้านการเกษตร(ท าสวน) 

             -ไม่มขี้อมูล- 

ขอ้มูลด้านการเกษตร  ( ท าไร่ ) 

 

 

 



 
 

 

 

แหลง่น้ า

ธรรมชาต ิ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

 

แหลง่น้ าที่มนษุย์สรา้งขึ้น เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

แมน่้ า 4 6 3 7  แก้มลงิ 0 0 0 0 

ห้วย/ล าธาร 0 9 0 8  อา่งเก็บน้ า 2 0 2 1 

คลอง 1 1 1 2  ฝาย 1 5 0 3 

หนองน้ า/บึง 0 3 0 2  สระ 0 7 0 6 

น้ าตก 0 1 0 0  คลองชลประทาน 3 2 1 2 

 

 

แหลง่น้ ากนิ  ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

บ่อบาดาลสาธารณะ 4 3 2 2 1 

บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 2 3 6 3 3 

ประปาหมูบ้่าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 1 3 3 1 2 

ระบบประปา(การประปาสว่นภูมภิาค) 3 5 0 2 1 

แหลง่น้ าธรรมชาติ 0 2 5 3 2 

 

 

 

แหล่งน้ าทางการเกษตร   ( ธรรมชาต ิ) แหล่งน้ าทางการเกษตร  ( ที่มนุษย์สร้างขึน้ ) 

ข้อมูลด้านน้ ากิน น้ าใช ้ ( หรือน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตร หมู่บ้าน/ชมุชน และโครงการ/แผนที่ หมู่บ้านชุมชนเสนอ 

ดา้นการเกษตร 
ดา้นแหลง่น ้าทางการเกษตร 
ดา้นน ้าอปุโภคบรโิภค 
ดา้นการลดรายจา่ยเพิม่รายได ้
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ดา้นการเกษตร,ดา้นแหล่งน ้าทางการเกษตร,ดา้นน ้าอปุโภคบรโิภค,ดา้นการลดรายจา่ยเพิม่รายได ้



 
 

8.2 ป่าไม้  พืน้ที่ปาุไมใ้นเขตเทศบาลมีเล็กนอ้ย  เพราะในเขตเทศบาลเป็นเขตชุมชน  จึงท าให้ปาุไม่ที่อยูใ่นพืน้ที่ เปน็ปุาชุมชนขนาดเล็ก  ( ปุาแพะ )  ไม่มี

ต้นไมห้นาแน่น  เช่น  ปุาม่อนพระเจ้า  ตั้งอยู่พื้นที่บา้นเจดยี ์ , ปาุคา่ยลูกเสือ  ตั้งอยู่พื้นทีค่าบเก่ียวระหว่างบา้นสบกอน  และบ้านรัชดา  เป็นต้น              

  8.3 ภูเขา เทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีพืน้ที่ในเขตรับผดิชอบส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลุ่ม  ไม่มีพื้นที่เปน็ภูเขาสูงชัน    แต่มีภูเขาล้อมรอบหมู่บา้นในเขตรับผดิชอบ   

ซึ่งภูเขาส่วนใหญ่จะอยู่ในพืน้ที่ต าบลเชียงกลาง และต าบลพระพุทธบาท  พื้นที่รับผดิชอบของ อบต.เชียงกลางพญาแกว้และ ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน 

9. ) อื่นๆ  ( ด้านการบรหิาร ) 

  1)  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  เทศบาลต าบลเชียงกลางได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภบิาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เป็นเทศบาลต าบล  ช้ัน 6  มีโครงสรา้ง

ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 ( แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.2552 ) เทศบาลต าบลเชียงกลางประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ   

1.)  สภาเทศบาล 

2.) คณะผู้บริหาร 

3.) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

แสดงรายละเอียดประกอบดังนี้ 

1.) สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  ด ารงต าแหนง่ได้คราวละ 4 ปี  

สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาอีกคนหนึ่ง ซึ่งผูว้่าราชการจังหวัดเป็นผูแ้ต่งตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาล  ตามมติสภาเทศบาล 

 

 

 

 

 



 
 

ผังโครงสร้างฝ่ายสภาเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

 

 
 

 

 



 
 

2.) คณะผูบ้ริหาร ประกอบด้วยนายกเทศบาลคนหนึ่งและรองนายกเทศบาลอีกไม่เกินสองคน ประธานที่ปรึกษา 1 คน เลขานุการนายกเทศบาล 1 คน 

 

ผังโครงสร้างฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

 

 



 
 

                                                                                      

3.) พนักงานเทศบาล มีปลัดเทศบาลเป็นผูบ้ังคับบัญชาและรับผดิชอบในงานทั่วไปของเทศบาลมีการจัดแบ่งการบริหารออกเป็นกองต่างๆ  ดังนี้ 

   3.1.  ส านักปลัดเทศบาล    

3.2.  กองวิชาการและแผนงาน 

   3.3.  กองคลัง     

3.4.  กองการศกึษา 

   3.5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

3.6.  กองชา่ง 

ผังโครงสร้างเทศบาลต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบรหิารงานทั่วไป ระดับตน้) 

กองคลัง 
(นักบรหิารงานการคลัง ระดบัต้น) 

กองชา่ง 
(นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ระดับกลาง) 

กองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศึกษา ระดับต้น) 



 
 

โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการต้น ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 3 4 - 1 - 2 4 4 

หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

ฝาุยอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 
ฝุายปกครอง ปูองกันและรักษาความสงบ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

1. งานธุรการ 

2.งานเลขานุการและกิจการสภา 

3. งานรัฐพิธี 

     - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1) 

ลูกจา้งประจ า 

      - เจา้พนักงานธุรการ (1) 

พนักงานจา้ง   

      - พนักงานขับรถยนต์ (2) 

      - คนงาน (1) 

4. งานบริหารงานทั่วไป 

5. งานการเจา้หน้าท่ี 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (1) 

 

1. งานทะเบยีนราษฎร 

  - นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก./ชก.) (1) 

2. งานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     -เจา้พนักงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) 

ลูกจา้งประจ า 

- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

- พนักงานดับเพลิง (1) 

พนักงานจา้ง 

      - พนักงานขับรถยนต์ (2) 

      - พนักงานดับเพลิง (3) 

3. งานรักษาความสงบ 

    - นักจัดการงานเทศกิจ (ปก./ชก.) (1) 

 



 
 

โครงสร้างกองวชิาการและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการต้น ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 1 2 1 - - - - - 

ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  (1) 

ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) 

1. งานธุรการ 

   - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) (1) 

2. งานนิติการ 

3. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

- นิตกิร (ปก./ชก.) (1) 

1.งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

2. งานจัดท างบประมาณ 

   - นักวเิคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) (1) 

3. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 



 
 

โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการต้น ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 2 2 - - 2 - 1 1 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

ฝาุยบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) 

ฝาุยพัฒนารายได้ 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  (1) 

1. งานธุรการ 

    - นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) (1) 

2.งานการเงินและบัญช ี

- นักวชิาการเงินและบัญช ี(ปก./ชก.)  (1) 

3. งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

- นักวชิาการพัสดุ (ปก./ชก.) (1) 

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) 

 
 

1. งานผลประโยชน์ 

2. งานพัฒนารายได ้

- เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ (ปง./ชง.) (1) 

พนักงานจ้าง 

    - คนงาน (ปฏิบัตงิานจัดเก็บรายได้ (1) 

3. งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 

พนักงานจ้าง 

     - ผู้ชว่ยช่างแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน (1) 

 
 



 
 

โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการต้น ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 1 1 1 2 - 1 1 - 

 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  (1) 

1. งานธุรการ 

   - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)  (1) 

2. งานสาธารณูปโภค 

- นายชา่งโยธา (ปง./ชง.)  (1) 

พนักงานจ้าง 

- ผู้ช่วยช่างโยธา (1) 

3. งานสวนสาธารณะ 

ลูกจา้งประจ า 

    - คนสวน (1) 

 

 

 

ฝาุยแบบแผนและก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  (1) 

1. งานวศิวกรรม 

2. งานสถาปัตยกรรม 

3. งานผังเมอืง 

- วศิวกรโยธา (ปก./ชก.)  (1) 

- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)  (1) 

 
 



 
 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการกลาง ชก. ปก. ชง. ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 1 3 - - - 1 1 2 

 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)  (1) 

1. งานธุรการ 

- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)  (1) 

2. งานรักษาความสะอาด 

ลูกจ้างประจ า 

- พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) ( 1 ) 

พนักงานจ้าง  

      - พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ) ( 1 ) 

      - คนงานประจ ารถขยะ ( 2 ) 

3. งานสง่เสรมิสขุภาพ 

4. งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

    - นักวิชาการสุขาภิบาล(ปก./ชก.)  (1) 

5. งานสัตวแพทย์ 

 

 

 

ฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  (1) 

1.งานสุขาภิบาล อนามัยและสิง่แวดล้อม 

- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.) (1) 

2. งานวางแผนสาธารณสุข 

3. งานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข 

4. งานเผยแพร่และฝึกอบรม 

 



 
 

โครงสร้างกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระดับ อ านวยการต้น ชก. ปก. ชง. ครู คศ.2 ปง. ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จ านวน 2 2 - - 5 2 - - 9 - 

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น)  (1) 
1. งานธุรการ 

   - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)  (1) 

2. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 

3. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

4. งานพัฒนาชุมชน 

5. งานสังคมสงเคราะห์ 

- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)  (1) 

 

 

 

 

ฝาุยบริหารการศกึษา 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับต้น)  (1) 

1.งานการศึกษาปฐมวัย 

2. งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

 - หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3) 

- ครู คศ.1  (7) 

     - ครูผูดู้แลเด็ก (9) 

พนักงานจา้ง 

     - ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ( 9 ) 

3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

4. งานกีฬาและนันทนาการ 

5. งานกิจการศาสนา 

 
 



 
 

  

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล   ตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มีดังต่อไปนี้ 

  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2. ใหม้ีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

  3. รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  4. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

  5. ให้มเีครื่องใช้ในการดับเพลิง 

  6. ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม 

  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอายุ  และผู้พิการ 

  8. บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  9. หนา้ที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ของเทศบาล 

การบรหิารด้านคลังท้องถ่ิน 

  การบรหิารรายรับ 

   เทศบาลได้ตั้งรายรับไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รวมทั้งสิน้  80,520,000  บาท  ดังนี้ 

  1. หมวดภาษีอากร               1,765,000 บาท 

  2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต               447,000 บาท 

  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              1,350,000 บาท 

  4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 518,000 บาท 

  5. หมวดรายได้จากทุน              5,000 บาท 



 
 

  6. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.         36,065,000   บาท 

  7. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให ้อปท.          40,370,000  บาท  
       

  การบรหิารรายจ่าย 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิน้ 80,520,000 บาท 

  1. งบกลาง         27,216,320 บาท 

  2. งบบุคลากร                 22,881,480 บาท 

  3. งบด าเนินงาน                          17,950,710 บาท 

  4. งบลงทุน           8,297,490 บาท 

  5. งบรายจ่ายอื่น                65,000 บาท 

  6. งบเงินอุดหนนุ                           4,109,000  บาท 

 

 



 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้

ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึน้ โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้

มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และ

ความคิดสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศนป์ระเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น

ศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ

ปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต และความปลอดภัยใน

ทรัพย์สิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมคีวามมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 



 

  ความมั่งคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 ทุกภาคส่วนตอ้งรว่มมอืกันขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจ

และสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ 

โปร่งใสตรวจสอบได้และประชาชนมสี่วนรว่ม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมภิาคและระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมคีวามเป็นชาติการค้า บนฐานการขยายตัวของ

อุสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริหารคุณภาพ การค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ เป็น

พลเมอืงที่สามารถเรียนรูด้้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู ้มจีิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก และเพื่อให้

บรรลุวิสัยทัศน์ น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมคีวามมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์

ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

(1) เสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง ขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรว่มมอืระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคา้การลงทุน พัฒนาสูช่าติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรา้งฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูป้ระกอบการยกระดับผลติภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

  (4) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมอืง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน ด้านการขนสง่ ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้ส่วน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การรว่มลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 



 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหนว่ยงานภาครัฐ ให้มขีนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

          การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและ

ยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติโดยร่างกรอบยุทธศาส ตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕80)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่าง

ยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรู ป

ประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 

นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้

น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 

 ในการด าเนินการขัน้ต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตรช์าติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มี

การรับฟังความคิดเหน็จากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติใหค้วามเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ

บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 

๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ

แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 



 

๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน               

ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตอ้งบริหารจัดการดว้ยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยม  และการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้

โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา

อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล

ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ

ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสใน

การเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร องค์ความรู ้แหลง่ทุน และบริการทางสังคมที่มคีุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจาก

ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน

อื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของ

ภาครัฐ 

 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคม

อุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้า

หากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  



 

กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วข องผู้คน เงินทุน ข้อมูล

ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทาง

เศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสูเ่อเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้ง

ปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่ม

สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป               

และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงนิเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการ

พัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  

เชน่ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มแีนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แตก่็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติ

เศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลก

จะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น

ความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เรง่ปรับโครงสรา้งเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพื่อคาน

อิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ

ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนด

นโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของ

เทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลติภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน 

ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์

มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของ



 

ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืช

พลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้

โครงสรา้งประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แมจ้ะส่งผลใหเ้กิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แตม่ีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้

จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนัน้กดดันให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ

บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนประชากรที่

เพิ่มขึน้จะส่งผลใหค้วามเป็นเมอืงเติบโตอย่างตอ่เนื่อง ตามมาด้วยการมขี้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มขน้มากขึ้น 

 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น

ตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                  

ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติตอ่หัวเพิ่มขึน้เป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร ์สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า

อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีสว่นแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่ม

ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน

เพิ่มขึน้เป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ 

ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น

สากลมากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 



 

และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ

คืบหน้ามากขึ้น 

 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยง

และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น                     

มีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้ น และฐานะเงินส ารอง

ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม

ต่างๆ สามารถคุ้มครองผูบ้ริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

 แตป่ระเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชงิโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากร

สูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง                   

ผลติภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมผีลติภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วน

ภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต

เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่

เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ

บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และ

ขาดความรับผดิชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่

สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่

เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 



 

 ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลตอ่อนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตอ่จากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว                 

ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ

เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุน

มนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรา้งพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความ

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ตอ้งปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูป

ระบบราชการและการเมอืงเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

 โครงสรา้งที่เป็นจุดออ่นและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความ

เสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภวิัตน์  เข้มขน้ขึน้ เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้

เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น  

กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 

ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงในเชงิโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสรา้งกลไกเชิงรุกใหจุ้ดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหาก

ไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่

สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการ

พัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 



 

 ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลตอ่อนาคต การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะ

ในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด  ทั้งโอกาส

และความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก  และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ

วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประ เทศเหมาะสมกับภูมิ

ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง

ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกัน

อย่างเป็นเอกภาพมกีารจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหนา้ที่รับผดิชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนด

เป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวสิัยทัศนแ์ละเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้าง

และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่าง

ยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และ

เปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              

การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการ

แผ่นดนิของฝุายบริหารจงึให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               

ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิน้เปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดนิของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาใน



 

ระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย

จ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมทิัศนใ์หม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ

เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้

สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไป สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่ว นและน าพา

ประเทศไทยใหห้ลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และ

ปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป

พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใ์หม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติแ ละมาตรการ

เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน

ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม

จติวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางใน

การพัฒนาประเทศอย่างตอ่เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี ้

ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพืน้ฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ



 

พัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน

ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทา งการพัฒนา

ประเทศ รวมทั้งรว่มจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตรข์องแผนฯ เพื่อมุง่สู ่“ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 

     “ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

    ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุง่สู่การเปลี่ยนผา่นประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง มีความมั่นคง 

และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

    1. กรอบวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวสิัยทัศน์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมคีวามต่อเนื่องจากวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน  

    โดยวิสัยทัศนข์องการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุง่สูก่ารเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ

ที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูง มคีวามมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” ของประเทศ  

    2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรช์าติที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ(สศช.) ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่าง

เป็นธรรม เป็นศูนย์กลางดา้นการขนสง่และโลจสิติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์



 

และเกษตรปลอดภัย แหลง่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  

  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   2. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ  

    3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

    4. การสรา้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

    5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ  

วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มี

ความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มคีวามสุขอย่างมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว  

    รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างสังคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีตอ่

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่ประเทศจะต้องมทีิศทางและเปูาหมาย

การพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างตอ่เนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูปประเทศที่มุง่

สู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต  

อ้างถึง 

เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง 

 



 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

     ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน

หนา้ เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมรีะบบภูมคิุ้มกันที่ด ีสอดคล้องกับภูมสิังคม การพัฒนาทุก

ด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิตเิศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน ์มคีวามสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบ

ต่อมิตอิื่นๆ รวมทั้งตอ้งมุง่เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเ้ป็น คนด ีคนเก่ง มีศักยภาพ และความคิด

สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแขง่ขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มคีุณธรรมจริยธรรม มีจติส านึกรับผิดชอบ

ต่อสว่นรวมน าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมจีติอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

   ทศิทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         

         ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ   ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพื่อยก ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ                     

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศ น์ในกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรอืเป็นคติพจนป์ระจ าชาติวา่ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        

         ทั้งนี ้ได้มกีารก าหนดยุทธศาสตรช์าติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     



 

         เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเปูาหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลั งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการ

สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์

ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนด

ยุทธศาสตรใ์ห้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

      ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่ อชะลอความทุพพลภาพและ

โรคเรื้อรัง  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถใ นการแข่งขันของ

ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและ

ควบคุมปัจจัยทางสังคม  ที่ก าหนดสุขภาพเพื่อสรา้งสุขภาวะที่ดี การสรา้งความอยู่ดีมสีุขใหค้รอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุน

ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคม        

      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การ

สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การ เข้าถึงบริการ

ทางสังคมของรัฐอย่างมคีุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบ

อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและส วัสดิการทางสังคมขั้น

พื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม  ตามกลุ่มเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการ พัฒนาระบบ

ยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อม

ล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย   



 

      ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ  กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบาย

การคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตอ่ยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการ

พัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข

การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒน าประเทศใน

อนาคต เชน่ อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ

ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมภิาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้าง

ผูป้ระกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม ่รวมถึงการสรา้งศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรอง รับการ

พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนใหเ้ศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มกีารพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตรช์าติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพ ภายใต้

ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตาม

เปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใชพ้ลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอ่เนื่องจากแผนพัฒนาฯ                  

ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนีเ้พื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมกีารเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 



 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหป้ระเทศสามารถรับมอืกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหด้ ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าใน

ทุกมิติและสรา้งความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง

ทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา  ความร่วมมือในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติใหส้ามารถปูองกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกปูอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคง

ทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ

มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองใหม้ีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหาร

จัดการยุทธศาสตรด์้านความม่ันคง ใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง

สนับสนุนงานศกึษา วิจัย พัฒนาดา้นความม่ันคง 

 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความ

รับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ

ท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ ายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่

ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปูองกันและปราบปรามการทุ จริตคอร์รัปช่ัน 

เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมาย

ที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗ 

        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเ พื่อ



 

สนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พืน้ที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน

และการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พืน้ที่ห่างไกล และการใชป้ระโยชน์จากการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ

การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่ง เสริมผู้ประกอบการ

ไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ตอ่เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร

วิจัยโครงสรา้งพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุง่ให้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ

ต่างๆ ทั้งการสรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 

เสริมสรา้งสังคมที่มตีรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่

ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กั บภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

สนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูงในอนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิม ให้เข้มแข็งโดยมี

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและควา มเจริญสู่

ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

พื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) 



 

การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการ

ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน

มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ  การด าเนินงานเปู าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ

ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 

เป็นต้น การเสริมสรา้งความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 

การให้บริการทางการศกึษา การให้บริการด้านการเงนิ การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐาน

ความรว่มมอืในเอเชยี  

1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

 1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

            ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการตอ่เนื่องให้มีคุณภาพ 

            ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 

            ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยกระดับเป็นฐานการผลติสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

            ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวติและแก้ไขปัญหาความยากจน 

            ยุทธศาสตรท์ี่ 5  อนุรักษ์และฟื้นฟูปุาต้นน้ า จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 



 

(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความ

เป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เชน่ การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑก์ารเกษตร 

(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจสิติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 

  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจรญิและเมอืงชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 

  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เชน่ ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่การพึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและ

รับมือภัยธรรมชาต ิ

1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  (  ประกอบด้วย  จังหวัดเชียงราย , จังหวัดพะเยา , จังหวัดแพร ่,  

จังหวัดน่าน )  

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจสิติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

           ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

                                   เกษตรปลอดภัยที่มศีักยภาพ 

           ยุทธศาสตรท์ี่ 3  พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชงินเิวศ ศลิปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงโซ          

                                  มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

            ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมสี่วนรว่มของ 

                                   ชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 



 

ต าแหน่งการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึน้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด้านที่ตัง้สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง(GMS)และประชาคมอาเซียน(AC)มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ

กลุ่มลา้นนาตะวันออกที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรม/สนิค้าชุมชนเป็น

ฐานการผลติสินค้าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ขา้วโพดเลีย้งสัตว์ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม้(ลิน้จี่ ล าไย) มีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS และ AC ทั้งทางบก ทางน้ า และทาง

อากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศกึษาหลายระดับ พร้อมรองรับการพัฒนา ดังนี ้ 

1. ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มช่ีองทางการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMA  และ AEC  ทั้งทางบก 

และทางน้ า และด่านการค้าชายแดน 

2. เป็นศูนย์กลางเมอืงท่องเที่ยวอารยธรรม  “ล้านนา”  เนื่องจากมีวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่น  สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  และธรรมชาติ

ที่สวยงาม 

3. สนิค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค้าที่ส าคัญ  ได้แก่  ขา้ว ล าไย ยางพารา และโคเนือ้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ประตูการค้าสากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  สิ้นค้าเกษตรปลอดภัย  ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ (Mission) 

  1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจสิติกส์เชื่อมโยงสูส่ากล ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

  2. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 

  3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแหง่ล้านนาตะวันออก ด ารงไว้ซึ่งศลิปวัฒนธรรมและวิถีชีวติที่เป็นเอกลักษณ์

และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 



 

  4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เป้าประสงค์หลัก (Goals)  

  1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจสิติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขง่ขันของผู้ประกอบการ 

  2. เพิ่มรายได้จากการสิ่งออกสินคา้ไปยังประเทศ GMS,AEC และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึน้ 

  3. เพิ่มผลติภาพและคุณค่าของสนิค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม สูต่ลาดโลก 

  4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑแ์ละคุณค่าสินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ 

  5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติสร้างภาคีใน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ

ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความร่วมมอืประชาคมอาเซียน 

 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชยีงราย พะเยา แพร ่และน่าน อยู่ทางตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 

785 กิโลเมตร มีชายแดนด้านเหนอืติดกับประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ระยะทาง 130 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร และเป็นแนวแมน่้า 30 กิโลเมตร คือ 

ส่วนที่เป็นแมน่้ากกและแม่น้ารวก) ชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขายาว 219 กิโลเมตร และแนวแมน่้าโขงยาว 

219 กิโลเมตร) มีพื้นที่รวม 36,323 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัดเชยีงรายมีพื้นที่มากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร 

 

 

 



 

รูปแสดงแผนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

พืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พืน้ที่สว่นใหญ่เป็นปุาไม้และภูเขา มีแม่น้าส าคัญ ได้แก่ แม่น้าโขง แม่น้ายม แม่น้าน่าน แม่น้ากก แม่น้าอิง เป็นต้น  

1.3 ประชากร  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 มีประชากรรวม 2,620,490 คน แบ่งเป็นชาย 1,292,061 คน หญิง 1,328,429 คน โดยจังหวัดเชยีงราย

เป็นจังหวัดที่มปีระชากรมากที่สุด 1,198,656 คน  

 



 

จังหวัด ชาย หญิง รวม 

เชยีงราย 89,759 608,897 1,198,656 

พะเยา 238,346 248,126 486,472 

แพร่ 223,491 235,259 458,750 

น่าน 240,465 236,147 476,612 

กลุ่มจังหวัดฯ 1,292,061 1,328,429 2,620,490 

 

1.4 การปกครอง  

การแบ่งเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 50 อ าเภอ 369 ต าบล 4,128 หมูบ่้าน  

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

เชยีงราย 18 124 1,751 

พะเยา 9 68 779 

แพร่ 8 78 708 

น่าน 15 99 889 

กลุ่มจังหวัดฯ 50 369 4,128 
 

 

  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน) ควรมุง่พัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตร

อินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยวอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 



 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เมืองแห่งความสุข  เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งค่ัง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยังยืน” 

ความหมายของวิสัยทัศน์ 

ความหมาย 

เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองที่ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้แก่ การศึกษาดี มีสุขภาพอนามัยทั้งใจและกายดี มีความเสมอภาค 

รวมทั้งด ารงวถิีชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมกีารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในจังหวัด 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา(Education) และการสร้างสรรค์

งาน (Creativity) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและใช้นวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และให้

“คุณค่าทางสังคม” ตลอดจนการเช่ือมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้วยเศรษฐกิจในพืน้ที่ 

ธรรมชาติสมบูรณ์ หมายถึง เป็นจังหวัดตน้น้ าที่คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรสัตว์ปุา โดยมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่สมดุล ตลอดจนมกีารจัดการกับปัญหามลพิษในจังหวัด อาทิเช่น มลพิษทางอากาศ การใชส้ารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชลดลง และการจัดการขยะ    มูล

ฝอย อย่างบูรณาการและมีความสัมฤทธิ์ผล 

การเกษตรมั่งคั่ง หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอย่าง    เท่าเทียมกันของประชาชน การใช้พื้นที่เกษตรให้เกิด

ประโยชน์ต่อไร่สูงสุด โดยการใช้นวัตกรรม     และองค์ความรู้ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรเกษตรในพื้นที่ มีการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน 

ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายโดยให้ความส าคัญกับการศึกษา สุขภาวะ และความมั่นคงในลักษณะของประชารัฐ 

เพื่อให้เกิดคุณภาพชวีิตที่ดีของประชาชน        ลดความเหลื่อมล้ าตลอดจนการกระจายความเจรญิจากเมอืงไปสู่ชนบท 



 

ท่องเที่ยวยั่งยืน หมายถึง การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดและมีระยะเวลาในการพ านัก

ยาว ทั้งการท่องเที่ยวเชงินเิวศเพื่อเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยี่ยมชมวัด และวิถีชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน     ใน

จังหวัดที่มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้การบริหารจัดการและการมีสว่นรว่มของชุมชนในลักษณะประชารัฐโดยนอกจากจะไม่ท าลายต้นทุนการท่องเที่ยว

เดิมแลว้ยังต้องใช้ประโยชน์ใหส้มดุลกับระบบนิเวศน์ 

พันธกิจ ( Mission)  

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองอุทยานแห่งชาติ เมืองแห่งชุมชนคนต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจน

พัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร เพื่อบริโภคภายในจังหวัดเพื่อทดแทนการน าเข้า การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่คงความ

สมดุลของระบบนิเวศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสีเขียว 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระจาย

ความเจรญิทางดา้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล ตลอดจนการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาและสง่เสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาคและทั่วถึง มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน มีการศึกษาและสุขอนามัยที่ดี  ลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และแนวทางประชารัฐ 

4. เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยองค์ความรู้  การมีสว่นร่วมและการสร้างเครือขา่ยความมอืของทุกภาคส่วน  

5. พัฒนาการท่องเที่ยวใหเ้กิดความยั่งยืนตามศักยภาพของพืน้ที่และความพร้อมของประชาชน 

6. พัฒนาดา้นการศึกษา สุขภาวะและคุณภาพชวีิตของคนในชุมชนให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศเด็กและเยาวชนต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน เข้า

ศกึษาต่อได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

7. เสริมสรา้งความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการที่ดเีพื่อเตรียมความพรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  



 

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาจังหวัดน่านในระยะยาวยังมีเปูาหมายเชิงคุณภาพในการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียม  พัฒนาการเพาะปลูก

พืชเกษตรในการตอบสนองการบริโภคภายในจังหวัดเพื่อทดแทนการน าเข้าประชากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างมีมาตรฐานที่เสมอภาค และทั่วถึง      

เด็กเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  เชื่อมโยงภาคชนบทและเมืองด้วยวิถีการผลิตเชิงเกษตรและการท่องเที่ยว  กระจายนักท่องเที่ยว

จากแหล่งท่องเที่ยวหนาแนน่ไปสู่ชนบท โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมอื 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดน่าน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรูเ้พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2     การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมสี่วนรว่มของภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3     การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4     การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจรญิเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5     การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

แผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ก าหนดกรอบการบรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

              1. มุ่งเน้นรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ศักยภาพของจังหวัด โดยการน าองค์ความรู้มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Added) และเพิ่มโอกาสในการ

แขง่ขันสนิค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น 

              2. ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมรวมทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้สังคมมั่นคงและสมดุบยังยืน 

              3. สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยว เป็นพืชแบบผสมผสาน โดยเน้นการผลิตเพื่อบริโภคในพื้นที่ลดการ น าเข้าและพัฒนาศักยภาพและ

ส่งเสริมการตลาดดา้นการเกษตร รวมทั้งพัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและโลจสิติกส์ 



 

              4. พัฒนาการท่องเที่ยว ให้เจริญเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการให้บริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ๆ พร้อมทั้งยกระดับแหล่ ง

ท่องเที่ยว สู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 

     5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อสังคมผู้สูงอายุและสร้างความมั่นคงในพื้นที่

ชายแดน และท างานให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและส่ งเสริมอาชีพ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยใช้แนวทางการด าเนินการ คือ เลือกจากศักยภาพของจังหวัดซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์

รวมที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคง ตลอดจนผลที่พัฒนาที่ผ่านมา เพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาและ

ก าหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัด โดยเน้นให้มีความชัดเจนเป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ จนถึงแผนงานโครงการมีตัวชี้วัดก ารพัฒนา

จังหวัดที่จัดท าตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติมาใช้ประกอบการพิจารณา 

 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

1. วิสัยทัศน์ 

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดน่าน เป็นองค์กรพัฒนาที่มีคุณภาพ 

มุ่งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนน่านด้วยนวัตกรรมและการบรกิาร 

เพื่อสังคมชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ” 

 

2. พันธกิจ 

2.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้เป็นชุมชนคนต้นน้ าที่คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากร

การผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน 

2.2 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน และเสริมสรา้งศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชวีิต การศกึษาและสุขอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ประสานความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ คุณค่าของภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมในจังหวัดใหไ้ด้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง 

1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

1.3 พัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจสิติกส์ 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   2.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนใหม้ีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพืน้ที่ 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาฝมีือแรงงานให้มทีักษะ มงีานท า 

2.4 ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลติภัณฑส์ินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ 

2.5 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

2.6 พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยว 

2.7 การแก้ไขปัญหาความยากจน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 



 

2.9 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๘ 

   2.10  ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน 

3. ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศกึษา 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจการดา้นสาธารณสุข 

3.3 สง่เสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 

3.4 สรา้งสังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวติ พัฒนาคนใหม้ีความรู้คูคุ่ณธรรมและจริยธรรม 

3.5 สนับสนุนการเฝูาระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง 

3.6 สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีสว่นร่วมของประชาชน 

3.7 การพัฒนาความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 

3.8 สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวใหม้ีความเข้มแข็ง 

 3.9    การคุ้มครองพัฒนาศกัยภาพเด็ก เยาวชน สตร ีและผู้สูงอาย ุ

 3.10  การส่งเสรมิ พัฒนา และคุม้ครองสิทธิ์ผูพ้ิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้อยู่ภาวะพึ่งพงิกูชี้พ กู้ภัย 

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน สง่เสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศกึษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 

4.3 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานในจังหวัดน่าน 

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ต้นน้ า 



 

5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝาูระวัง และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 

5.4 สง่เสริม สนับสนุน ให้เกิดการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 5.5  ส่งเสรมิและสนับสนนุให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญตั/ิเทศบัญญัตทิ้องถิ่นว่าด้วยการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6. ด้านการบรหิารจัดการและการบรกิาร 

6.1 สนับสนุนใหม้ีการประสานงานพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและบูรณาการกับหนว่ยงานอื่น 

6.2 สนับสนุน สง่เสริมงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ 

6.3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรให้มคีวามเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

6.4 ส่งเสริมการมสี่วนรว่มพัฒนาการเมอืง การบริหาร และด้านบุคลากร 

6.5 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชนและเครือขา่ยภาคประชาชน 

7. ด้านการจัดการวิถชีีวิตชุมชนพื้นที่ต้นน้ า 

   7.1 สนับสนุนใหใ้ช้แผนที่ชุมชนท้องถิ่นในการวางแผนจัดการชุมชน 

7.2 สนับสนุนใหม้ีการจัดการพืน้ที่ท าการเกษตร พืน้ที่อยู่อาศัย และการถือครองที่ดนิที่เหมาะสมกับพืน้ที่ปุาต้นน้ า 

7.3 สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบสหการเพื่อสร้างความรว่มมอืในการจัดการทรัพยากรของพืน้ที่ลุ่มน้ า 

 

 

 



 

2.)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง 
 

“ เทศบาลต าบลเชียงกลางเมืองน่าอยู่     มุ่งสู่หลักธรรมาภิบาล    ประสานชุมชนเข้มแข็ง  พร้อมเปลีย่นแปลงสู่ประชาคมอาเซียน ” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลเชียงกลางในช่วงป ี(2559-2565) โดยเรียงล าดับก่อน-หลัง 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

5. ยุทธศาสตรค์วามมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
  

2.3 เป้าประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4. เพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

5. เพื่อพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 

  



 

 แนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการอย่างเป็นระบบ 

2. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมระหว่างเทศบาล กับหน่วยงานอื่น 

3. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ 

4. ส่งเสริมการค้า การบริการและการท่องเที่ยว 

5. สร้างหรอืปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  อย่างคุ้มค่า 

6. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษของดิน น้ า อากาศ ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 

7. อนุรักษ์หรอืฟื้นฟูดิน น้ า อากาศ ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 

8. สนับสนุนหรอืส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 

9. ส่งเสริมกระบวนการทางการศกึษา 

10.  อนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11. ส่งเสริมหรอืสนับสนุนด้านสุขภาพและด้านการกีฬา 

     12. สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินโดยประชาชนมีสว่นร่วม 

                13. ฟื้นฟูผูป้ระสบสาธารณภัยต่างๆ 
 

พันธกิจของเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

                1.  สร้างระบบบริหารจัดการและการบริการตามหลักธรรมาภบิาล 

2.  สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และพัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปโภค  รวมถึงการคมนาคมขนส่ง  ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบสมดุล 



 

4.  พัฒนาระบบการศกึษาและสาธารณสุข  พร้อมส่งเสริม  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น 

5.  ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติของประชาชน 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

 ประกอบด้วย 

1. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการและการบริการให้สะดวก  รวดเร็วขึ้น  และประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบได้ 

2. เพื่อสร้างคุณภาพชีวติิประชาชนให้ดีขึ้น  เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มปีระสิทธิภาพและคุ้มค่า   

3. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบ  ดนิ  น้ า  อากาศ  ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู ้ สร้างหลักประกันสุขภาพที่ด ี  สบืทอดภูมปิัญญาท้องถิ่น 

5. เพื่อให้เป็นสังคมที่มคีวามสุข  ชุมชนเข้มแข็ง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 ตัวชี้วัด (KPIs) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 

1.เพื่อสรา้งระบบบรหิารจัดการ 1.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต.เชียงกลาง 

และการบรกิารให้สะดวก  ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน(พอใจมาก)  

รวดเร็วขึน้และประชาชน  2.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์ 

มีส่วนร่วมตรวจสอบได้ หรือจัดท าเอกสารเผยแพร่ตา่งๆ  

  3.จ านวนเคร่ืองมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไดรั้บเพิ่มขึน้ 

    

  4.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สง่เสรมิการบรหิารหรือ 

  การบรกิารโดยมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

    

2.เพื่อสรา้งคุณภาพชีวิต ิ 1.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิหรือสนบัสนุนการเพิ่มรายได้ 

ประชาชนให้ดีขึน้ เร่งพัฒนา   

โครงสรา้งพืน้ฐานให้มีประสทิธ ิ  2.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิการตลาด 

ภาพและคุ้มค่า     

  3.จ านวนโครงการที่ปรับปรุงหรือแสวงหาหรือพัฒนา 

  สถานที่ท่องเที่ยว 

  4.จ านวนโครงการก่อสรา้งหรือปรับปรุงตามแผนพัฒนา  

  3 ป ีที่ไดรั้บการอนุมัติให้ด าเนินการในเทศบัญญัต ิ

  หรือจ่ายขาดเงินสะสม 

  

   



 

    

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 

3.เพื่ออนุรักษ์และฟืน้ฟูระบบ   1.จ านวนโครงการที่ไดรั้บการส่งเสรมิฯ 

ดิน  น้ า  อากาศ  ปุาไม้และ   

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 2.จ านวนโครงการที่ไดส้นับสนุนการแก้ไขปญัหา 

  ด้านมลพิษต่างๆ 

  3.จ านวนโครงการที่ไดด้ าเนินการตาม 

  แนวพระราชด าริฯ 

  4.จ านวนโครงการที่ไดรั้บการส่งเสรมิหรือสนับสนุนการ 

  พัฒนาแหล่งน้ า 

  5.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิหรือสนบัสนุนการอนุรักษ์หรือ 

  เพิ่มพืน้ที่ปุา 

  6.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิหรือสนับสนุนให้เป็นชมุชน 

  น่าอยู่ 

4.เพื่อขยายโอกาสในการเรียน   1.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิกิจกรรมต้านยาเสพติด 

รู้สร้างหลักประกันสุขภาพที่ด ี    

 สืบทอดภูมิปญัญาท้องถิน่ 2.จ านวนโครงการหรือสนับสนุนสวัสดิการให้พึ่งตนเองได ้

    

  3.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิหรือสนับสนุนให้ 

  มีการศกึษาเพิ่มมากขึน้ 

  4.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สง่เสรมิหรือสนับสนุน 

  วัฒนธรรมพืน้บ้านหรือประเพณีท้องถิ่น 



 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 

  5.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่เปน็การอนุรักษ์หรือ 

  ปรับปรุงโบราณสถานโบราณวัตถุในท้องถิ่น 

  6.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่การส่งเสรมิหรือสนับสนุน 

  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 

  7.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สง่เสรมิหรือสนับสนุน 

  กิจกรรมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 

  8.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่สง่เสรมิหรือสนับสนุน 

  การให้บรกิารด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

    

5.เพื่อให้เป็นสังคมทีม่ีความสุข   1.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิกิจกรรมชุมชนเข้มแขง็ 

ชุมชนเข้มแขง็     

  2.จ านวนโครงการที่สง่เสรมิหรือสนบัสนุนกิจกรรมของ 

  หน่วยงานอื่นๆ 

  3.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการฝึกอบรมหรือทบทวน 

  ความรู้และความพร้อมของ อปพร. ในเขตเทศบาล 

    

  4.จ านวนโครงการหรือกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือ 

  ผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆ 

  

 

 



 

       2.5ค่าเป้าหมาย 
  

แนวทางการพัฒนา ค่าเปา้หมาย 

1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ 1.1.1 สร้างความพงึพอใจในการบริหารจัดการและการบริการ 

อย่างเป็นระบบ 1.1.2 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและใหค้วามรู้กับชุมชน 

  1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการโดยใชเ้ครื่องมือ 

  วัสดุอุปกรณท่ี์ทันสมัย 

1.2 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล กับหน่วยงานอื่นๆ 1.2.1 ส่งเสริมการบริหารหรือการบริการแบบบูรณาการร่วมกัน 

2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสรา้งรายได ้ 2.1.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบอาชีพกับชุมชน 

  2.1.2 ส่งเสริมการตลาดแบบครบวงจร 

2.2 ส่งเสริมการค้า การบริการและการท่องเท่ียว 2.2.1 ปรับปรุงแสวงหาและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว                 

2.3 สร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 2.3.1 ก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างความจ าเป็นพื้นฐาน 

ระบบจราจรขนส่งให้มีประสิทธิภาพอย่างคุ้มคา่   

  3.1 ลดปรมิาณและควบคุมมลพิษของดิน น้ า อากาศ ปุาไม้ 3.1.1 ส่งเสรมิการใชด้ิน น้ า อากาศ ปุาไม้และสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม 

และสิ่งแวดลอ้ม 3.1.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านมลพษิตา่งๆ 

 

3.1.3 ด าเนนิการโครงการตามพระราชด ารฯิ 

3.2 อนุรักษ์หรือฟื้นฟูดิน น้ า อากาศ ปุาไม้และสิง่แวดล้อม 3.2.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าแบบบูรณาการ 

  3.2.2 การอนุรักษห์รือเพิ่มพื้นท่ีปุา โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 

3.2.3  ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 



 

4.1 สนับสนนุหรือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและ 4.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมตา้นยาเสพติด 

การพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 4.1.2 ส่งเสริมหรือสนับสนุนสวัสดกิารให้พึ่งตนเองได ้

4.2 ส่งเสริมกระบวนการทางการศกึษา 4.2.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มกีารศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

4.3 อนุรักษแ์ละปลูกฝังค่านยิมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม   4.3.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือประเพณีท้องถิ่น 

ประเพณี จรยิธรรม คุณธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 4.3.2 อนุรักษห์รือปรับปรุงโบราณสถานโบราณวัตถใุนท้องถิน่ 

 

4.3.3 ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีคุณธรรม จรยิธรรมท่ีดี  

4.4 ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสุขภาพและด้านการกีฬา 4.4.1 ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

4.4.2 ส่งเสริมหรือสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

5.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปูองกันและ 5.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง 

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิโดยประชาชน 5.1.2 ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยงานอื่นๆ 

มสี่วนร่วม 5.1.3 การฝึกอบรมหรือทบทวนความรู้และความพร้อมของ  

 

อปพร. ในเขตเทศบาล 

5.2 ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยตา่งๆ 5.2.1 การให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัยในดา้นตา่งๆ 

 

 

 

 

 



 

2.6 กลยุทธ ์

1. ) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

1.1. )  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการอย่างเป็นระบบ 

1.2. )  กลยุทธ์ด้านการสง่เสริมกระบวนการมสี่วนรว่ม 

2. ) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1.)  กลยุทธ์ด้านการสรา้งงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 

2.2.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการค้า  การบริการและการท่องเที่ยว 

2.3)  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบจรจรขนส่งให้มปีระสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า 

3. ) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3.1.)  กลยุทธ์ด้านการลดปริมาณ  และควบคุมมลพิษของดนิ  น้ า  อากาศ  ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 

3.2.)  กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ดิน  น้ า  อากาศ  ปุาไม้  และสิ่งแวดล้อม 

4. ) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4.1.)  กลยุทธ์ด้านสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน  และการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 

4.2.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมกระบวนการทางการศึกษา 

4.3.)  กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี  จริยธรรม  คุณธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.4.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม  สนับสนุนด้านสุขภาพ  และด้านการกีฬา 

5. ) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

5.1.)  กลยุทธ์ด้านการสง่เสริมความรู้  ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินโดยประชาชนมีสว่นร่วม 

5.2)  กลยุทธ์ด้านการฟื้นฟูผูป้ระสบสาธารณภัยต่างๆ 

 



 

2.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลเชียง

กลางที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร ์และ 13  กลยุทธ์ ดังนี้ 

1.)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

1.1.)  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาการบริหารและการบริการอย่างเป็นระบบ 

1.2.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมกระบวนการมสี่วนรว่ม 

2.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1.)  กลยุทธ์ด้านการสรา้งงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 

2.2.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการค้า  การบริการและการท่องเที่ยว 

2.3)  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบจรจรขนส่งให้มปีระสิทธิภาพอย่างคุ้มค่า 

3.) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3.1.)  กลยุทธ์ด้านการลดปริมาณ  และควบคุมมลพิษของดนิ  น้ า  อากาศ  ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 

3.2.)  กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ดิน  น้ า  อากาศ  ปุาไม้  และสิ่งแวดล้อม 

4.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4.1.)  กลยุทธ์ด้านสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน  และการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 

4.2.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมกระบวนการทางการศึกษา 

4.3.)  กลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี  จริยธรรม  คุณธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.4.)  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม  สนับสนุนด้านสุขภาพ  และด้านการกีฬา 



 

5.) ยุทธศาสตรค์วามมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

5.1.)  กลยุทธ์ด้านการสง่เสริมความรู้  ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินโดยประชาชนมีสว่นร่วม 

5.2)  กลยุทธ์ด้านการฟื้นฟูผูป้ระสบสาธารณภัยต่างๆ 

 

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบ ยท.ต่างๆ  ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาลงเป็น

ตาราง  ดังน้ี 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์

1 1.)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการบริการอยา่งเป็นระบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ

บริการ 2.) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

2 1.) ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชพี  และสร้างรายได ้  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.) ส่งเสริมการค้า  การบริการและการท่องเท่ียว 

3.) สร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบจราจรขนสง่ให้มีประสิทธิภาพอย่างคุ้มคา่ 

3 1.)  ลดปริมาณและควบคุมมลพษิของดิน  น้ า  อากาศ  ปาุไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 2.) อนุรักษห์รือฟื้นฟูดนิ  น้ า  อากาศ  ปาุไม ้ และสิ่งแวดลอ้ม 

4 1.) สนับสนุนหรือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดกิารแก่ชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

2.) ส่งเสริมกระบวนการทางการศกึษา 

3.) อนุรักษป์ลูกฝังค่านยิมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี  จริยธรรม  คุณธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

4.) ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสุขภาพและด้านการกีฬา 

5 1.) ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิโดยประชาชนมสี่วนร่วม  

ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 2.) ฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยตา่งๆ 



 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง พ.ศ.๒๕61-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ    
๒๐  ปี 

6 ยุทธศาสตร์ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์
การปรบัสมดุล 
พัฒนาระบบ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

10 ยุทธศาสตร ์
 

 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความ 

เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกจิและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร ์
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร ์
การบริหารจัดการ 

ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโล

จิสติกส ์

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

 

ยุทธศาสตร ์
ความร่วมทือระหว่าง

ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 จังหวัดน่าน 

 5 ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยองค์

ความรูเ้พื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจใน

ลักษณะประชารัฐ 

ลั

ก

ษ

ณ

ะ

ป

ร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดย

การมสี่วนรว่มของภาค

ประชาสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  
เพิ่มประสิทธิภาพ

และศักยภาพการ

ผลติการเกษตร 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้

เจริญเติบโตอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
4 ยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนา

สภาพแวดล้อมใน

การพัฒนาการค้า 

การลงทุน และโลจิ

สติกส์เชื่อมโยงกับ

ต่างประเทศ 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อเพิ่มมูลคา่สินคา้

เกษตรปลอดภัยท่ีมี

ศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3        
พัฒนาและยกระดับการ

ท่องเท่ียวเชงินเิวศ 

ศลิปวัฒนธรรมและสุขภาพ 

เพื่อสร้างรายสูช่มุชนและ

เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพื่อม

การท่องเท่ียวของกลุ่ม

จังหวัดอย่างย่ังยนื 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด ารงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ การบรหิาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานโดย การมสีว่น

รว่มของชุมชนสูก่ารเป็น

กลุม่จังหวัดสีเขียว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5  
การสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

และสังคม 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนา 
 ของ อปท. 

 ในเขต 
จังหวัด 

 7 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการพัฒนาการ

เกษตร 

 

ยุทธศาสตร ์

ด้านการพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร ์  
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์  
ด้านการพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์  
ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา อปท. 

5 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์  
การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการและการ

บริการ 

ยุทธศาสตร์   
การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์   
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร ์
ความมั่นคงและ

ความสงบ

เรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร ์  
ด้านการบริหารจัดการ

องค์กร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

เพื่อพัฒนา

ด้านการ

บริหารจัดการ

และการ

บริการ 

 

เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ 

 

เพื่อพัฒนาด้าน

การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อพัฒนาสังคม

และความมั่นคง

ของมนุษย์ 

 

เพื่อพัฒนาด้าน

ความมั่นคงและ

ความสงบ

เรียบร้อย 

 

 

เป้าประสงค์ 
5 เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ดา้นการ

พัฒนาการบริหาร

และการบริการ

อย่างเป็นระบบ 

 

 

กลยุทธ ์
13 กลยุทธ ์

กลยุทธ์ดา้นการ

สร้างงาน  สร้าง

อาชีพ  สร้าง

รายได้ 

 

กลยุทธ์ดา้นการ

ส่งเสริมการค้า  

การบริการและ

การท่องเท่ียว 

 

กลยุทธ์ด้านการ

พัฒนา

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ  และ

ระบบจรจรขนส่งให้มี

ประสิทธิภาพอย่าง

คุ้มค่า 

 

กลยุทธ์ดา้นการ

ลดปริมาณ  และ

ควบคุมมลพิษ

ของดนิ  น้ า  

อากาศ  ปุาไม้

และสิ่งแวดลอ้ม 

 

กลยุทธ์ดา้น

สนับสนุนและ

ส่งเสริม

กระบวนการพัฒนา

ชุมชน  และการ

พัฒนาสวัสดกิาร

สังคมแก่ชุมชน 

 

กลยุทธ์ดา้นการ

ส่งเสริม

กระบวนการ

ทางการศกึษา 

 

กลยุทธ์ดา้นการ

อนุรักษแ์ละ

ปลูกฝังค่านยิม

เกี่ยวกับ

ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณี 

จริยธรรม  

คุณธรรม  และ

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ดา้นการ

ส่งเสริม  

สนับสนุนด้าน

สุขภาพ  และ

ด้านการกีฬา 

 

กลยุทธ์ด้านการ

ส่งเสริมความรู้  ความ

เข้าใจในการปอูงกัน

และรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสิ์นโดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

กลยุทธ์ดา้นการ

ฟื้นฟูผู้ประสบสา

ธารณภัยต่างๆ 

 

กลยุทธ์ดา้นการ

อนุรักษฟ์ื้นฟู  ดิน  

น้ า  อากาศ  ปุา

ไม ้ และ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

กลยุทธ์ด้านการ

ส่งเสริม

กระบวนการมี

ส่วนรว่ม 

 



 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งสามารถสรุปได้ตามผังดังน้ี 

 

 

 

   

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล   

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 

แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  

Strategy  Map 
วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ           

เปูาประสงค์/จุดมุ่งหมาย 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ

พัฒนา 

               เทศบาลต าบลเชียงกลางเมืองน่าอยู่  มุ่งสูห่ลกัธรรมาภิบาล    ประสานชุมชนเขม้แข็ง  พร้อมเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน 

1.สรา้งระบบบรหิารจัดการ

และการบรกิารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

2.สร้างโอกาสในการเพิ่ม

รายได้และพัฒนาระบบการ

บรกิารสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ รวมถึงการ

คมนาคมขนสง่ ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบสมดลุ 

 

4.พัฒนาระบบการศึกษา

และสาธารณสุข พร้อม

ส่งเสรมิ ฟื้นฟู อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น 

 

5.ส่งเสรมิความมั่นคง

และปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาชน 

 

1.เพื่อสรา้งระบบบรหิารจัดการ

และการบรกิารให้สะดวก รวดเร็ว 

และประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ

ได ้

2.เพื่อสรา้งคุณภาพชีวิต

ประชาชนให้ดีขึน้  เรง่พฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานให้มี

ประสิทธิภาพและคุมค่า 

3.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

ระบบ ดิน น้ า อากาศ ปุาไม้

และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

4.เพื่อขยายโอกาสในการ

เรียนรู้ สร้างหลักประกัน

สุขภาพที่ดี สบืทอดภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

5.เพื่อให้เป็นสังคมทีม่ี

ความสุข ชุมชนเข้มแข็ง 

ดา้นการบริหารจัดการและการบริการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร

และการบรกิารอย่างเป็นระบบ 

2.ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมระหว่าง

เทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ 

ดา้นการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

1.ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

และสร้างรายได้ 

2.ส่งเสริมการคา้ บริการและการ

ทอ่งเที่ยว 

3.สร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และระบบจราจร

ขนส่งให้มีประสิทธภิาพอย่างคุ้มคา่ 

1.ลดปรมิาณและควบคุม

มลพิษของดิน น้ า อากาศ ปุา

ไม้ และสิ่งแวดล้อม 

2.อนุรักษ์หรือฟื้นฟูดิน น้ า 

อากาศ ปุาไม้ และ

สิ่งแวดล้อม 

1.สนับสนุนหรือส่งเสริม

กระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนา

สวัสดิการสังคมแก่ชุมชน 

2.สง่เสริมกระบวนการทางการศึกษา 

3.สง่เสริมและปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม 

คุณธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

4.สง่เสริมหรือสนับสนุนด้านสุขภาพและ

ด้านการกีฬา 

1.ส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจ

ในการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

2.ฟื้นฟูผูป้ระสบสาธารณภัย

ต่างๆ 



 

3.  การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้นมา บทบาทและอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ใหค้วามส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดกรอบนโยบายการปกครอง การบริหาร การ

บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง   จะต้องมกีารประเมินโดยวิเคราะหถ์ึงโอกาส และภาวะคุกคามหรอืข้อจ ากัด       

อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มผีลตอ่การพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  รวมทั้งการวเิคราะห ์จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาล อันเป็นสภาวะ

แวดล้อมในท้องถิ่น เพือ่ให้สามารถบริหารจัดการเทศบาลใหม้ีความก้าวหน้าให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก และสภาพแวดล้อมของสังคมไทย 

การวเิคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง (SWOT analysis )   

จุดแข็ง ( Strength : S )  คอื 

1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และหลากหลาย เช่น ปุาไม้ และแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่เอื้อตอ่การประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมซึ่ง

มีอัตราการเจรญิเติบโตที่สูง 

2. วิถีชีวติในชุมชนคงเป็นแบบครอบครัวใหญ่และชุมชนเข้มแข็งรู้จักกันโดยทั่ว ซึ่งเอือ้ต่อการพัฒนาด้านสังคม 

3. การบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง  เชน่  การจัดตั้งกลุ่ม  เครือข่าย   หรอืองค์กรในหมูบ่้าน 

4. เป็นชุมชนขนาดเล็ก  ซ ่ึงไม่มีความแออัด  จงึไม่ส่งผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดล้อมโดยรวมของเทศบาลมากนัก 

5. ชุมชนมศีลิปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 



 

  จุดอ่อน   ( Weak : W ) คือ 

1. มีอัตราการตัดไม้ท าลายปุาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี ท าใหอ้าจส่งผลใหป้ริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคได้ในอนาคตได้ 

2. มีการขยายตัวของชุมชนต่างๆเพิ่มขึ้น ท าให้ประชากรในวัยท างานต้องออกไปท างานต่างถิ่นมากขึ้นซึ่งสง่ผลต่อวิถีชีวติของชุมชน

เปลี่ยนไปเป็นแบบชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือพอ่ แมท่ิง้ลูกไว้ให้ ปูุ ย่า ตา ยาย หรอืลุง ปูาดูแล 

3. มีพื้นที่ในเขตรับผดิชอบกว้างขวาง คอืมีพื้นที่ 26 ตารางกิโลเมตร ท าให้ยากแก่การบริหารจัดการและการพัฒนาพืน้ที่ใหม้ีความก้าวหนา้

ได้ การจัดสรรสาธารณูปโภค สาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง 

4. มีขอ้จ ากัดในด้านการจัดเก็บของท้องถิ่นที่ก าลังพัฒนาคือ ไม่สามารถขยายฐานรายได้เพื่อพัฒนาตนเองได้เท่าที่ควร 

5. มีหมู่บ้านและชุมชนในเขตรับผดิชอบจ านวนมาก  ประกอบด้วย 3  ต าบล  20  หมู่บ้าน  แตม่ีบางหมู่บ้านมพีื้นที่คาบเกี่ยวกับ อปท.อื่น

ท าให้ยากต่อการพัฒนาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  และโครงสรา้งพื้นฐาน 

6. มีบางหมูบ่้านที่มีลักษณะที่ตั้งอยู่ที่ในที่ราบลุ่ม  ใกล้แม่น้ า  ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมในชว่งฤดูฝน  เป็นปัญหาในการพัฒนา 

7. มีการใชส้ารเคมีในภาคการเกษตรเป็นจ านวนมาก ในแต่ละปี อาทิ ยาปราบศัตรูพืช(ฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง)  ปุ๋ยเคมี  อื่นๆ และมีอัตราการใช้

เพิ่มขึน้ทุกปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งตอ่ ดิน น้ า อากาศ พืชและมนุษย์ในอนาคต 

8. บุคลากรของเทศบาลขาดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภวิัฒน์   

9. การใชจ้่ายงบประมาณในบางโครงการไม่คุ้มค่า หรือจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 

10. ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจในการบริหารงานในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบรอบรู้ และรอบด้าน อย่างแท้จริง 

 

 

 

 



 

โอกาส  (  Opportunity  : O )  คอื 

1. ลักษณะภูมศิาสตร์  ที่ตัง้  อาณาเขต  ของของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงกลางเป็นพืน้ที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ า , ล าน้ าหลายสาย  

ท าให้เอือ้ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 

2. บทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนูญ พรบ.กระจายอ านาจ และกฎหมายอื่นๆของท้องถิ่น เอื่อต่อการบริหารงานในท้องถิ่นมากขึ้น  

3. จังหวัดน่านได้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัด และภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นทุกปี  

จากการอิ่มตัวจากเมอืงใหญ่ๆ เชน่ เชียงใหม ่ เชียงราย  เป็นต้น  

อุปสรรค (  Threat : T ) คือ 

1. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในระดับภูมิภาค  ประเทศ และระดับโลก มีผลส่งผลตอ่การพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

2. นโยบายการบริหารงานของผูบ้ริหารระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูน้ าส่งผลตอ่การบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

3. การออกกฎหมายจากส่วนกลางเป็นแบบครอบจักรวาลที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแตล่ะองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพ

ภูมปิระเทศ สภาพอากาศ   วิถีชีวติ  วัฒนธรรมประเพณี สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันโดยสิน้เชงิท าให้เป็นอุปสรรคใน

การวางแผนพัฒนาไห้สอดคล้องกันท้องถิ่นโดยแท้จริง  

4. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้ให้แต่ละท้องถิ่นไม่เท่าเทียม คอืจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นที่เจริญแลว้เป็นจ านวนมากเช่น กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา และ อบจ. ในขณะที่ท้องถิ่นที่ขาดการพัฒนารับการจัดสรรเพียงน้อยนิด 

5. การเปลี่ยนแปลงภูมปิระเทศ และของโลก ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ที่มกีารแปรปรวนแบบรวดเร็ว เกินคาดการณ์ได้ท าใหไ้ม่

สามารถก าหนดแผนพัฒนา หรอืแผนการรองรับภาวะภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ และต้องสูญเสียงบประมาณในการปูองภัยและบรรเทาสา

ธารณภัยต่างๆเป็นจ านวนมาก ท าให้งบประมาณในการพัฒนามีน้อยลง 

  



 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง  จะเป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาแบบบูรณาการให้เทศบาลก้าวสู่ความเจรญิก้าวหนา้อย่าง

ยั่งยืน สังคมปลอดยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี ปราศจากความยากจน ชุมขนมีความเข้มแข็ง มกีารบริหารจัดการของชุมชนเอง มีการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มกีารพัฒนาและอนุรักษ์ดา้นประเพณีและวัฒนธรรมที่ดี เพื่อน าไปสู่เทศบาลนา่อยู่ในอนาคต 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

  มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาดังน้ี 

                ปี 2558     ปี 2559      ปี2560 

1. ดา้นบริหารทั่วไป    

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป               18,683,640  17,386,090  19,825,360 

 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              240,000       190,000        190,000 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

 2.1 แผนงานการศกึษา       10,049,680  10,198,310  17,267,170 

 2.2 แผนงานสาธารณสุข          6,062,180   8,133,780     6,492,760 

 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน                         -                     -   - 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               50,000         15,000        100,000 

 2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          750,000       450,000        450,000 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     7,487,920          6,953,320    8,316,450 

4. ด้านการด าเนินการอื่น 

 4.1 แผนงานงบกลาง        3,676,580    5,673,500  22,358,260 



 

ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

  สรุปผลส าเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา  การแก้ไขปัญหา  หรอืการสนองตอบความต้องการของประชาชนในภาพรวมตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ) การพัฒนาด้านบรหิารทั่วไป  ได้มกีารพัฒนาในด้านการส่งเสริมให้ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีสว่นรว่มในการเมอืงทุกระดับ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารเครื่องมอืเครื่องใช้ของเทศบาลเพื่อให้สนองตอบต่อความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  สง่เสริมและสนับสนุนจัดอบรมพนักงานเทศบาลและลูกจา้ง  เพื่อให้มคีวามเข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ และปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  จัดให้มกีารอบรม อปพร. ให้ประชาชนในท้องถิ่นชว่ยกันในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน  รวมทั้งมกีารปรับปรุงและ

จัดหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ  แตก่็ยังคงมปีัญหาและความตอ้งการในด้านการพัฒนาการเมือง   การบริหาร  ดังนี้ 

 - ปัญหาเครื่องมอืเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 - ปัญหาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 

- ปัญหาเทศบาลมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

- ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล 

 - ปัญหาประชาชนขาดความรู ้ ความสนใจ  ต่อกิจการเทศบาล 

- ต้องการให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารกิจการของเทศบาล 

- ต้องการให้เทศบาลบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรม 

2.) การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม  ได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของเมอืง  ได้แก่  ถนน  

ตรอก  ซอย  ท่อระบายน้ า  มกีารขยายเขตไฟฟูาสาธารณะอีกทั้งได้มกีารประสานงานและได้รับความรว่มมอืจากหน่วยงานที่รับผดิชอบทางดา้นสาธารณูปโภค  เช่น  

การไฟฟูา  นอกจากนี้ได้ด าเนินการจัดการด้านจราจรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลโดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับหนว่ยงานต ารวจ  แต่

ก็ยังคงมีปัญหาและความต้องการในด้านการพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานที่ต้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังนี้ 



 

  - ปัญหาการระบายน้ าภายในเขตเทศบาล 

  - ปัญหาการจราจรไม่เป็นระเบียบ 

  - ปัญหาถนนแคบและทางเท้าไม่เพียงพอ 

  - ปัญหาไฟฟูาสาธารณะภายในเขตเทศบาล 

  - ต้องการให้ปรับปรุงผวิจราจรถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี  และใชก้ารได้ 

  - ต้องการให้มที่อระบายน้ า  รางระบายน้ าตามถนนทุกสายครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

  - ต้องการให้มสีถานที่ออกก าลังกาย  พักผอ่นหย่อนใจ  สวนสาธารณะ 

ในการปรับปรุงและก่อสร้างท่อและรางระบายน้ า  ลอกท่อระบายน้ าตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อก าจัดสิ่งโสโครกปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย  และมีการ

ปรับปรุงภูมิทัศน ์ ปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ   ตามถนน สายหลัก  ตลอดจนได้มีการจัดท าประกาศ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้

ประชาชนมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  แตย่ังคงมปีัญหาและความตอ้งการในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ตอ้งด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังนี้ 

  - ปัญหาการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย 

  - ปัญหาการพังทลายของตลิ่งแมน่้ าน่าน ,  แมน่้ ากอน 

  - ตอ้งการจัดซือ้ที่ดนิเพื่อทิ้งขยะและมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้มาตรฐาน 

- ต้องการไม่ให้มีขยะตกค้างภายในเขตเทศบาล 

  - ต้องการให้มกีารล้างท่อระบายน้ าในเขตเทศบาลเป็นระยะ ๆ 

ส่วนการสง่เสริมและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  ที่ผ่านมาเทศบาลยังไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  เนื่องจากไม่มีความพรอ้มในด้านบุคลากร  

และงบประมาณที่จะน ามาสนับสนุนให้ด าเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  แต่ก็ได้มีการจัดตลาด  ส าหรับใหป้ระชาชนน าสินค้ามาวางขาย  เพื่อเป็นการสง่เสริมอาชีพ

ให้กับประชาชนให้มรีายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดี  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง  แต่ก็ยังคงมคีวามต้องการในด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจที่ต้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังนี้ 



 

  - ต้องการให้มกีารส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 

  - ต้องการให้จัดร้านค้าในตลาดสดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

และการสนับสนุนนโยบายขยายโอกาสทางการศกึษาทั้งในระบบ  และนอกระบบ  โดยใหก้ารสนับสนุนงบประมาณกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในเขตเทศบาล  อีกทั้ง

ส่งเสริมทางด้านจรยิธรรม  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  เชน่  จัดงานวันลอยกระทง  งานวันสงกรานต์  งานแหเ่ทียนพรรษา  ฯลฯ  นอกจากนีไ้ด้มกีารพัฒนาด้าน

สาธารณสุขในการให้บริการแก่ประชาชนในด้านการปูองกันและควบคุมโรค  เช่น  มกีารพ่นหมอกควันก าจัดยุง  ฉีดวัคซีนสุนัข  รักษาความสะอาด  แตก่็ยังคงมี

ปัญหาและความต้องการในด้านการพัฒนาสังคมที่ต้องด าเนนิการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังนี้ 

  - ปัญหาดา้นสุขภาพอนามัยของประชาชน 

  - ต้องการให้มบีริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

  - ต้องการให้ลดปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 

 3.) การพัฒนาด้านการด าเนินงานอื่น  เป็นค่าใช้จ่ายตามขอ้ผูกพัน เป็นต้นว่า  

1. คา่บ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย   

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  

3. ค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)   

4. ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม     

5. ค่าทุนการศึกษาแก่บุคลากรของเทศบาล   

และเป็นค่าเงินส ารองจ่าย ในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนตาม    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.

2541 แก้ไขถึง พ.ศ.2543 ขอ้ 19 

 

 



 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลเชียงกลางนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้  

1.)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

1.1) การบริการสาธารณะแก่ประชาชน ยังคงเป็นปัญหาหลักที่เทศบาลฯต้องเร่งด าเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน 

1.2) การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชน  ยังขาดการบูรณาการรว่มกันในการท างานใหค้รบทุก

ภาคส่วน 

2.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1)  ถนนภายในเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ยังคงตอ้งการการพัฒนาจากถนนลูกรัง  เป็นถนน คสล.  และเป็น

ถนนลาดยางตามล าดับ  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 

2.2)  การก่อสร้างรางระบายน้ ายังคงตอ้งมีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพื้นที่  และเป็นการ

ระบายน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน   

2.3)  เกษตรกรยังคงตอ้งการให้มกีารก่อสร้างล าเหมอืงซึ่งเดิมเป็นล าเหมือดินใหเ้ป็นล าเหมืองแบบคอนกรีต  เพื่อให้มีการล าเลียงน้ าลงสู่

พืน้ที่ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง 

2.4)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาได้มากเท่าที่ควร  ทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม  เนื่องจากต้องใชง้บประมาณในการพัฒนาเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับความตอ้งการของหมู่บ้านมีจ านวนมาก ( พื้นที่ในเขต

รับผิดชอบ  จ านวน 20 หมู่บ้าน )   

2.4)  การสรา้งงาน  สร้างรายได้  สรา้งอาชีพ  ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับกลุ่มต่างๆเพื่อต่อยอดด้านอาชีพ  สร้างงาน  

สร้างรายได้ที่ยังยืน 



 

2.5)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนใน

การท ากิจการและประกอบอาชีพ 

2.6)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวยังคงต้องเพิ่มเปูาหมายเพิ่มมากขึ้นในพืน้ที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

3.) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3.1)  ประชาชนยังขาดจติส านึกในเรื่องการลดปัญหามลพิษของดิน  น้ า  อากาศ  และธรรมชาติ   

3.2)  ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการอนุรักทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดล้อมได้ดีเท่าที่ควร 

3.3)  ยังขาดกระบวนการมีส่วนรว่มระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กับภาค

ประชาน 

4.) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4.1)  ดา้นการศึกษา  เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศกึษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศกึษา ครอบครัวยากจน  

   4.2) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหลา้ ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร   

   4.3)  ประเพณี  ศลิปะ  วัฒนธรรม  แบบล้านนา ( ภาคเหนือ )  เลือนหายไปบางสว่น  เพราะถูกวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน   

4.4) ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตนเอง  และบุคคลในครอบครัว 

5.) ยุทธศาสตรค์วามมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

                  5.1)  การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

                  5.2)  เกิดสาธารณภัยขึน้บ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สนิของประชาชนได้รับความเสียหาย 

 



1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง

และการบริการ กองวชิาการและแผนงาน กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม กองคลัง

การศกึษา กองการศกึษา กองคลัง

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศกึษา กองคลัง

2 การพัฒนาเศรษฐกจิ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม กองคลัง

การศกึษา กองการศกึษา กองคลัง

สร้างความเขม้แข็งของชุมชน กองการศกึษา กองคลัง

การเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชา่ง กองคลัง

3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง

และสิ่งแวดลอ้ม บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม กองคลัง

ส่วนท่ี 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัติ

ท่ี ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



หน่วยงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคง บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองวชิาการและแผนงาน กองคลัง

ของมนุษย์ บริการชุมชนและสังคม การศกึษา กองการศกึษา กองคลัง

สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม กองคลัง

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศกึษา กองคลัง

การด าเนนิงานอื่น งบกลาง กองการศกึษา กองคลัง

5 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง

รวม 5 4 6 6 1

ท่ี ยทุธศาสตร์ ด้าน แผนงาน



 

 

ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖5) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

เทศบาลต าบลเชียงกลาง  ก าหนดแบบส าหรับประเมินความพึงพอใจ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ส าหรับปี    

( พ.ศ. 2561-2565 )ดังนี้ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. )  เพศ             (    )  ชาย                      (    )  หญิง                                                                 

2. )  อายุ            (    )  ต่ ากว่า 20 ปี           (    )  20-40 ปี                 (    )  40-60 ป ี                   (     )  มากว่า 60 ปี     

3. )  การศึกษา    (    )  ป.1-ป.6                 (    )  ม.1-ม.6                  (    )  ปริญญาตรี                  (     ) สูงกว่าปริญญาตรี  

4. )  อาชีพหลัก    (    )  นักเรียน/นักศกึษา     (    )  รับราชการ               (    )  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      (    )  รับจ้าง 

                         (    )  เกษตรกร                (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (   )  อื่นๆระบุ)…......       

 

 



 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงกลาง 

*  ให้ท่านท าเครื่องหมาย ( ) ลงในชอ่งทีท่่านพึงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่  ....................................................................................................... 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2. มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3. มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4. มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปญญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8. การแก้ไขปญญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 



 

 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลเชียงกลางก าหนดการติดตามและประเมินผลแผน  ส าหรับ

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายโครงการ  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ได้ก าหนดรูปแบบการ

ประเมินส าหรับใหส้ านักฯ/กอง  ที่มโีครงการ/กิจกรรม  ทุกโครงการ/กิจกรรม  ประเมนิและติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามรูปแบบการประเมนิดังนี้ 
 

รายงานผลการประเมินในภาพรวมของส านักฯ/กอง 

รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ……………………. 

กอง.......................................................................... 

ยุทธศาสตร์ โครงการ ที่มาของรายได้ 
งบประมาณ งบประมาณ เป้าหมายผลผลิต ระยะเวลาการ 

ผลการด าเนินงาน 
ที่อนุมัติ ที่ใชจ้รงิ โครงการ ด าเนนิงาน 

    

 

  

 

  

 

  

    

 

  

 

  

 

  

                

 
 

4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

4.๓.๑ การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปญญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหา ดไทย      



 

 

ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4  ก าหนดให้ด าเนนิการแลว้เสร็จภายใน 60 วัน  นับแตว่ันประกาศใชง้บประมาณรายจา่ย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ (๒)  
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๒)  
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๒)  
(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. (๒)  
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ รว่มรับประโยชน์ ร่วมแกไ้ขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  



 

 

 

 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
๓.๕ กลยุทธ์ 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด คา่
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลา่ว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 



 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ      10  

4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10  

5. โครงการพัฒนา  

     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

     5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณที่ถูกต้อง 

     5.4 โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

     5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

     5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

     5.7 โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

     5.8 โครงการแก้ไขปญญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

     5.9 งบประมาณ มคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

     5.10 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 

     5.11 มีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 

60 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

(5) 

 

รวม 100  



 

 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุป

สถานการณ์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ใชก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend  ปญจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อย

ต้องประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 

(10)  

2.การประเมินผลการ

น าแผนการพัฒนา 

ท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติใน

เชงิปริมาณ 

1)การควบคุมท่ีมีการใชตั้วเลขตา่งๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 

เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเปา้หมายเอาไว้หรอืไมจ่ านวนท่ี

ด าเนินการจรงิตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(Impact)โครงการที่ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

(10)  

3.การประเมินผลการ

น าแผนการพัฒนา 

ท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติใน

เชงิคุณภาพ 

1) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพคือการน าเอา 

เทคนคิตา่งๆ มาใชเ้พื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพืน้ท่ีน้ันๆ ตรงต่อความตอ้งการของ

ประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ 

มสีภาพหรอืลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใชก้ารได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล

(Efficieness) ผลการปฎิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฎบัิติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณ

มาด าเนินการ รวมถงึสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(Impact)โครงการที่ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

(10)  

4.แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากดา้นต่างๆมคีวามสอดคลอ้งกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในมติิต่างๆ 

จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช ้SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 

หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากดา้นต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปญญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหลง่น้ า) (Local Sufficiency 

Economy Plan : LSEP) 

(10)  

 

 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี้ (60)  

5.1 ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว ้ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

  (5) 
 

 

5.2 ก าหนด

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ

โครงการ 

มวีัตถุประสงคช์ัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 

สอดคลอ้งกับหลักการและเหตุผล วิธกีารด าเนินงานต้องสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุม่เปา้หมาย

คืออะไรมผีลผลติอย่างไร กลุม่เปา้หมาย พืน้ท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาการด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ

ท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอืกลุม่เปา้หมายของโครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหมายกลุม่ให้บอก

ชัดเจนไปว่าใครคอืกลุม่เปา้หมายหลัก ใครคือกลุม่เปา้หมายรอง 

(5) 

 

 

5.4 โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน (4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง  และ ยั่งยืน 

(5) 

 

 

5.4 โครงการมีความ

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

คน (4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง  และ ยั่งยืน 

(5)  

 

 

 

 



 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) มีความ

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง (2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4)ยึดเป้าหมาย

อนาคตประเทศไทย 2579 (5)ยดึหลักการน าไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจรงิจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางในการพัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ

ดักรายได้ปานกลางสูร่ายไดสู้ง (2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ (3)การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (5)การสร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมปีระสทิธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ

สอดคล้องกับ

โครงการ Thailand 

4.0 

โครงการมลีักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู ่ Value-Based Economy หรอืเศรษฐกจิท่ี

ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่นิค้าเชิงนวัตกรรม  (2)เปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรมไปสูก่ารขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

(3)เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ รวมถึงโครงการท่ีเตมิเต็มด้วยวิทยาการ 

ความคดิสรา้งสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการวจิัยและการพัฒนาแลว้ต่อยอดความไดเ้ปรยีบเชิง

เปรยีบเทียบ เช่นดา้นการเกษตร เทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมคีวามสอดคลอ้งกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดก้ าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ

พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีไดก้ าหนดขึ้นท่ีเป็นปญจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

คั่ง ย่ังยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือรว่มด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด

และขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตร

และแหลง่น้ า) (SLEP) 

(5)  

 

 

 



 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.9 งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ

เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 

(Economy) (2)ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) (3)ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) (4)ความยุตธิรรม (Equity) 

(5)ความโปรง่ใส(Transparency) 

(5)  

5.10 มกีารประมาณ

การราคาถูกต้องตาม

หลักวิธีการ

งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 

ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มคีวามคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่า

หรอืไม่ต่ ากว่ารอ้ยละห้าของการน าไปต้ังงบประมาณรายจา่ยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจา่ยพัฒนาที่

ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 

มกีารก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   ท่ีสามารถวัดได(้Measurable) ใชบ้อกประสทิธิผล

(Effectiveness) ใชบ้อกประสทิธิภาพ(Efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนดรอ้ยละ การก าหนดอันเกิด

จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าท่ี

จะได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีไดร้ับเป็นสิ่งท่ีก าหนดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผล

หรอืผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคค์วรค านึงถึง (1) มีความ

เป็นไปได้และมคีวามเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมนิผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 

ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบัิติได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง

กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 



 

 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  มีการตดิตามและประเมินผลโครงการผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประเมินผลโครงการผา่นช่องทางระบบ  Internet  ผา่นเว็ปไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

วิธีในการติดตามและประเมินผล   

   การบริหารแผนงานและโครงการในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  หรอืการก าหนดโครงการใด ๆ   ก็ตามจะต้องด าเนนิการเป็นขั้น ๆ รวม 4 

ขั้นตอน  และอาจจัดวงจรได้ดังนี้ 

  - ขั้นวางแผน  (Planning) 

  - ขั้นปฏิบัติตามแผน (Implementing) 

  - ขั้นตดิตามและประเมินผล (Monitoring  and  Formation  Evalution) 

  - ขั้นประเมินผลความส าเร็จ (Evaluation) 
 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการ

ประเมินความพงึพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การให้บริการ 
 

4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

 ๓.  ปญญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

http://www.dla.go.th/


 

 

 

4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มคีวาม

สอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใหส้ามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปญญหาในการโอนเพิ่มโอนลด  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

       คณะท างานติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงกลาง  ที่  124/2561  ลงวันที่  23  

เมษายน 2561  , ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงกลาง ที่ 342/2561  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2561 และค าสั่งที่  398/2561  ลงวันที่  21  พฤศจกิายน  2561 

ประกอบด้วย 

1.) นายชุมพล  ยศอาลัย   ประธานคณะกรรมการฯ 

2.) นายประหยัด  วรรณโกฏิ  รองประธานคณะกรรมการฯ   

 3.) นายสุรชัย  ทาวัน   กรรมการ      

 4.) นายเจรญิ  ค ายันต์   กรรมการ 

5.) นายเชิดศักดิ์  ไชยโย   กรรมการ       

 6.) นางสุรภ ี การะเกษ   กรรมการ  

 7.) นายวีรชน  แดนโพธิ์   กรรมการ  

8.) นายอนัน  บุญเทอม   กรรมการ 



 

 

9.) นายสวาท  ยอดสาร   กรรมการ 

10.) นายสวาท  วรกมลธรรม   กรรมการ 

11.)   นางสุกัญญา  จักรบุตร   กรรมการ 

 11.)    นางสุรภี  การะเกษ   กรรมการและเลขานุการฯ 

 12.)    นางรัตนา  ทาวัน   ผูช่้วยเลขานุการฯ 

 13.)    นางสาวศศริินทร์  ปญญญา  ผูช่้วยเลขานุการฯ   

 

คณะท างานติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบติั  มีหน้าที่และแนวทาง  ในการด าเนนิงาน  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วันนับแต่

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  

และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

4. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  

***************************************** 

 

 

 

 
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน/กองวชิาการและแผนงาน/เทศบาลต าบลเชยีงกลาง 



2.)  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ ผ. 01

                                  ยุทธศาสตร์  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการ

บรกิาร

   1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 7 5,482,600 12 6,892,490 11 2,148,200 8 1,077,500 8 815,900 46 16,416,690

   1.2  แผนงานสาธารณสุข 2 409,300 2 410,000 3 569,500 2 410,000 2 410,000 11 2,208,800

   1.3 แผนงานการศึกษา 4 3,990,000 4 3,990,000 7 4,405,470 7 4,402,490 6 4,315,400 28 21,103,360

   1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 2 150,000 3 450,000 3 380,000 3 380,000 3 380,000 14 1,740,000

   1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  0 0 0 0 1 99,400 0 0 1 40,800 2 140,200

รวม 15 10,031,900 21 11,742,490 25 7,602,570 20 6,269,990 20 5,962,100 101 41,609,050

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

   2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 2 220,000 6 1,520,000 5 1,520,000 7 1,470,000 3 520,000 23 5,250,000

   2.2 แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 3 190,000 0 0 0 0 3 190,000

   2.3 แผนงานการศึกษา 0 0 2 1,310,000 4 1,479,000 1 200,000 7 2,989,000 14 5,978,000

   2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 700,000 1 100,000 1 80,000 1 80,000 1 80,000 7 1,040,000

   2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  89 242,695,000 150 87,402,100 244 131,100,800 246 111,990,300 147 69,781,800 876 642,970,000

รวม 94 243,615,000 159 90,332,100 257 134,369,800 255 113,740,300 158 73,370,800 923 655,428,000

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561  -  2565 )

เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  จังหวัดน่าน

         ป ี 2561          ป ี 2562          ป ี 2563          ป ี 2564          ป ี 2565       รวม  4  ปี



                                  ยุทธศาสตร์  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ  จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม

   3.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 300,000 2 400,000 2 400,000 1 300,000 1 300,000 7 1,700,000

   3.2 แผนงานสาธารณสุข 3 105,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 625,000

รวม 4 405,000 5 530,000 5 530,000 4 430,000 4 430,000 22 2,325,000

4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

   4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

   4.2 แผนงานการศึกษา 3 2,620,000 3 2,570,000 3 1,140,680 3 1,140,680 3 1,140,680 15 8,612,040

   4.3 แผนงานสาธารณสุข 5 155,000 5 165,000 5 165,000 5 165,000 5 165,000 25 815,000

   4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 4 860,000 3 1,050,000 4 1,450,000 4 1,450,000 5 1,260,000 20 6,070,000

   4.5 แผนงานงบกลาง 3 18,796,800 3 18,796,800 3 20,584,000 3 20,584,000 3 20,584,000 15 99,345,600

รวม 16 22,451,800 15 22,601,800 16 23,359,680 16 23,359,680 17 23,169,680 80 114,942,640

5) ยุทธศาสตร์ความม่ันคงและความสงบ

เรยีบร้อย

   5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 3 195,000 3 195,000 3 365,000 3 215,000 3 145,000 15 1,115,000

รวม 3 195,000 3 195,000 3 365,000 3 215,000 3 145,000 15 1,115,000

รวมท้ังสิ้น 132 276,698,700 44 125,401,390 306 166,227,050 298 144,014,970 202 103,077,580 1,141 815,419,690

         ป ี 2564          ป ี 2565         ป ี 2561          ป ี 2562          ป ี 2563       รวม  4  ปี



แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล
เพือ่จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 

 และวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น

ไทย/วันเทศบาล
20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เกิดความสามัคคี

   สํานกัปลดัฯ    

  (ประกาศ มท. 

เรือ่งวันเทศบาล

 ณ. 4 ก.ค. 32 )

2
โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรอืศึกษาดูงาน

เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพือ่เพิม่ความรู้ความสามารถ

พนง/สท./ลูกจ้าง/

ผู้บรหิาร ทต.เชียงกลาง
400,000      400,000     400,000     400,000    400,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีความรูค้วามสามารถ

ในการปฏบิติังานมากขึ้น

      สํานักปลัดฯ    

  ( ประกาศ

คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลฯ 

เรือ่งหลักเกณฑ์

และเงือ่นไข

เก่ียวกับการ

บรหิารงานบคุคลฯ

หมวด14 ส่วนท่ี 4 )

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6. ด้านการบรหิารจัดการและการบรกิาร

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการบรกิาร

        1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

                                                                                                   รายละเอยีดโครงการพฒันา

2.)  บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิน่

 แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

        เทศบาลตําบลเชยีงกลาง  อําเภอเชยีงกลาง  จงัหวัดน่าน      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสรมิสร้างศักยภาพคน  และยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสงัคม  , ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นการเพิ่มประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครัฐ

และยทุธศาสตร์ท่ี 8 ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย  และนวัตกรรม



3 โครงการงานรฐัพธิี
เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลฯไม่ได้ดําเนนิการเอง

อุดหนุน ท่ีทําการ

ปกครอง
20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ได้รับประโยชนร์่วมกัน

โดยรวม

สํานักปลัดฯ    ( 

พรบ.ท.ม.67(8)

4
โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมืองน่าน

ธารน้ําใจคนน่าน

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลฯไม่ได้ดําเนนิการเอง

อุดหนุน ท่ีทําการ

ปกครอง
20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

สํานักปลัดฯ    ( 

พรบ.ท.ม.67(8)

5 โครงการช่วยเหลือผู้ยากไรแ้ละด้อยโอกาส
เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลฯไม่ได้ดําเนนิการเอง

อุดหนุน ก่ิงกาชาด

อําเภอเชียงกลาง
20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

สํานักปลัดฯ    ( 

พรบ.ท.ม.67(8)

6
โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิัติงาน

เพือ่อบรมให้ความรู้ในเรื่อง

การจัดทําแผนพัฒนาหรอืการ

จัดทํางบประมาณฯ

ประชาชน , ผู้นํา

หมู่บ้านและส่วนราชการ
60,000        60,000       60,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชน , ผู้นํา

หมู่บา้นและหนว่ยงาน

ราชการมีความรูค้วาม

เข้าใจในเรือ่งการจัดทํา

แผนพัฒนาหรอืการ

จัดทํางบประมาณฯ

เพิ่มขึ้น

   กองวิชาการฯ 

 ( พรบ.ท.ม.

50(6),(9) , 

พรบ.ผก.ม.

16(1) )

7
โครงการฟร ีwi fi ในเขตเทศบาลตําบลเชียง

กลาง

เพือ่อํานวยความสะดวกและ

ให้บรกิารสารณะแก่ประชาชน

 รวมท้ังการเข้าถึงข่าวสาร

ต่างๆทาง internet

20 หมู่บ้านในเขตฯ , 3 

 ตําบล
1,000,000  

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนได้รับการ

บรกิารและรับทราบ

ข่าวสารอย่างท่ัวถงึ

   กองวิชาการฯ 

 ( พรบ.ผก.ม.

16(9) )

รวม 7 480,000      1,480,000  540,000     540,000    540,000     

        1.2 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการพระราชดํารดิ้านสาธารณสุข

เพือ่สนับสนุนและส่งเสรมิการ

ดําเนนิกิจกรรมตามโครงการ

พระราชดํารดิ้านสาธารณสุข

อุดหนุนให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ในเขตเทศบาลตําบล

เชียงกลาง จํานวน 19 

 หมู่บ้านๆ 20,000 บาท

380,000    380,000   380,000   380,000  380,000   

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

กองสาธารณสขุ

ฯ  พรบ.ท.ม.67 

(8) หนงัสอื มท 

0810.5/ว

2072 ลว. 5 

ม.ค. 61

   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



2

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จาก

โรคพษิสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตร

จารย์ พลเอกหญิง พลเรอืเอกหญิง พล

อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

กรมพระศรสีวางควัฒนวรขัติยราชนารี

เพือ่สํารวจประชากรสุนัขและ

แมวในเขตเทศบาลตําบลเชียง

กลาง , เพือ่ขึ้นทะเบยีนสัตว์ใน

ระบบสารสนเทศ , เพือ่

ดําเนนิการฉีดวัคซีนปูองกัน

และควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 

จํานวน 1 ครั้ง

สํารวจประชากรสุนัข

และแมว ปลีะ 2 ครั้ง , 

นําข้อมูลเข้าระบบ

สารสนเทศท้ังหมด , 

ดําเนนิการฉีดวัคซีน

ปูองกันโรคพษิสุนัขบ้า 

จํานวน 1 ครั้ง

29,300      30,000     30,000     30,000    30,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนปลอดจาก

โรคพษิสนุขับา้

กองสาธารณสขุ

ฯ  พรบ.ท.ม.ง

50(4)หนงัสอื 

มท 0810.5/ว

2072 ลว. 5 

ม.ค. 61

รวม 2 409,300    410,000   410,000   410,000  410,000   

        1.3 แผนงานการศึกษา
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

อุดหนุนโรงเรยีนในเขต

เทศบาลฯจํานวน 7 โรง

  ประกอบด้วย             

 1.)  โรงเรยีนชุมชน

เจดีย์เชียงโคม

384,000      384,000     344,000     344,000    344,000     

2.) โรงเรยีนบ้านสบกอน 1,416,000   1,416,000  1,612,000  1,612,000 1,612,000 

3.) โรงเรยีนชุมชน

รชัดาภิเษกมิตรภาพท่ี 

115

904,000      904,000     848,400     848,400    848,400     

4.) โรงเรยีนไตรราษฎร์

สามัคคี
360,000      360,000     400,000     420,000    440,000     

5.) โรงเรยีนไตรมิตร

วิทยา
328,000      328,000     260,000     260,000    260,000     

6.) โรงเรยีนไตรคาม

วิทยา
200,000      200,000     236,000     252,000    256,000     

7.) โรงเรยีนบ้านน้ําคา 194,000      194,000     272,000    272,000   272,000    

โครงการอาหารกลางวัน
เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลไม่ได้ดําเนนิการเอง

 ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

นกัเรยีนในพื้นท่ี

เทศบาลฯได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

กองการศึกษา    

 ( พรบ.ท.ม.

67(8)

1

    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



อุดหนุนโรงเรยีนในเขต

เทศบาลฯจํานวน 7 โรง

  ประกอบด้วย             

    1.)  โรงเรยีนชุมชน

เจดีย์เชียงโคม

10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

2.) โรงเรยีนบ้านสบกอน 20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

3.) โรงเรยีนชุมชน

รชัดาภิเษกมิตรภาพท่ี 

115

20,000        20,000       25,000       25,000      25,000       

4.) โรงเรยีนไตรราษฎร์

สามัคคี
10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

5.) โรงเรยีนไตรมิตร

วิทยา
10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

6.) โรงเรยีนไตรคาม

วิทยา
8,000          8,000         8,000         

7.) โรงเรยีนบ้านน้ําคา 11,000         11,000        10,000        10,000       10,000       

อุดหนุนโรงเรยีนในเขต

เทศบาลฯจํานวน  7 

โรง  ประกอบด้วย        

   1.)  โรงเรยีนชุมชน

เจดีย์เชียงโคม

20,000        20,000       10,000        10,000       10,000       

2.) โรงเรยีนบ้านสบกอน 20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

3.) โรงเรยีนชุมชน

รชัดาภเิษกมิตรภาพท่ี 115
20,000        20,000       40,000        40,000       40,000       

4.) โรงเรยีนไตรราษฎร์

สามัคคี
10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

5.) โรงเรยีนไตรมิตรวิทยา 10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

6.) โรงเรยีนไตรคามวิทยา 10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

7.) โรงเรยีนบ้านน้ําคา 11,000         11,000        10,000        10,000       10,000       

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลไม่ได้ดําเนนิการเอง

 ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

นกัเรยีนในพื้นท่ี

เทศบาลฯได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

กองการศึกษา    

 ( พรบ.ท.ม.

67(8)

3
โครงการแข่งขันกีฬา กรฑีา นักเรยีนและ

ประชาชน

นกัเรยีนในพื้นท่ี

เทศบาลฯได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม นักเรยีน2

กองการศึกษา    

 ( พรบ.ท.ม.

67(8)

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลไม่ได้ดําเนนิการเอง

 ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้



4 โครงการอบรมภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร
เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลไม่ได้ดําเนนิการเอง

 โรงเรยีนไตรราษฎร์

สามัคคี
10,000        10,000       10,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

นกัเรยีนในพื้นท่ี

เทศบาลฯได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

กองการศึกษา    

 ( พรบ.ท.ม.

67(8)

5
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพอังกฤษเพือ่การ

สื่อสารในชีวิตประจําวันแบบเข้ม

เพือ่สนับสนุนกิจกรรมท่ี

เทศบาลไม่ได้ดําเนนิการเอง
 โรงเรยีนบ้านน้ําคา 22,000        22,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

นกัเรยีนในพื้นท่ี

เทศบาลฯได้รับ

ประโยชนร์่วมกัน

กองการศึกษา    

 ( พรบ.ท.ม.

67(8)

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้ดูแลเด็ก

เพือ่ให้ครผูู้ดูแลเด็กเห็น

ความสําคัญของการ

ดําเนนิงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

และพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็ก

เล็กน่าอยูแ่ละได้มาตรฐาน 

ตาม พรบ.การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย

ครผูู้ดูแลเด็กในสังกัด

เทศบาลฯจํานวน 16 คน
50,000        50,000       50,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ครูผู้ดูแลเด็กเห็น

ความสําคัญของการ

ดําเนนิงานศูนย์พัฒนา

เด็กเลก็ การอบรมเลีย้ง

ดูเด็กปฐมวัยและ

พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็ก

เลก็นา่อยู่และได้

มาตรฐาน ตาม พรบ.

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

กองการศึกษา 

พรบ.ท.ม.

50(6)(7) 

พรบ.ผ.ก.ม.

16(10)

รวม 6 3,990,000   3,990,000  4,255,400  4,291,400 4,315,400 

        1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในเขตฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลเชียงกลาง
50,000      50,000     80,000     80,000    80,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้สงูอายุมีคุณภาพชวิีต

ท่ีดขีึ้น

กองการศึกษา   

( พรบ.ท.ม.

50(7) , พรบ.

ผก.ม.16(9)(10

 )

2 โครงการส่งเสรมิพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจ

บทบาท  ทธแิละหน้าท่ีของ

ตนเอง

เด็กและเยาวชนรว่มิ

จกรรม 500 คน
100,000    150,000   100,000   100,000  100,000   

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เด็กและเยาวชนเข้าใจ

บทบาทหนา้ท่ีตนเอง  

กลา้คดิ  กลา้แสดงออก

กองการศึกษา   

( พรบ.ท.ม.

50(7), พรบ.

ผก.ม.16(10) )

   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



3
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพือ่เป็นการพัฒนาสุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุในเขตฯ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลเชียงกลาง
250,000   200,000   200,000  200,000   

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้สงูอายุมีคุณภาพชวิีต

ท่ีดขีึ้น

กองการศึกษา   

( พรบ.ท.ม.

50(7) , พรบ.

ผก.ม.

16(9)(10) )

รวม 3 150,000    450,000   380,000   380,000  380,000   

ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียว
เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้

รู้จักเพิม่มากขึ้น

แหล่งท่องเท่ียวใน

เขตทต.เชียงกลาง
20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีแหลง่ท่องเท่ียวเพิ่ม

มากขึ้น

   สํานกัปลัดฯ 

   ( พรบ.ผก.

ม.16(8) )

2
โครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียว พัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียววัดคันนา

เพือ่พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้

รู้จักเพิม่มากขึ้น ส่งเสรมิ

เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน , ส่งเสรมิ

รายได้ประชาชน

วัดคันนา บ้านคันนา โดย

ก่อสร้างร้านจําหน่าย

ผลผลติและผลติภัณฑ์

ชมุชน , ก่อสร้างสะพานไม้

ไผ่ , ปลกูไม้ดอก ไม้

ประดับ ปูาย

ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ

500,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

สามารถสร้างแหลง่

ท่องเท่ียวให้ประชาชน

ได้รูจ้ักเพิ่มมากขึ้น

   สํานกัปลัดฯ 

   ( พรบ.ผก.

ม.16(8) )

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

        2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจรญิเติบโตอย่างสมดุลย์และยัง่ยนื และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชงิอนรุักษ์

   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอย่างยัง่ยนื

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันไดอ้ยา่งยั่งยนื  , ยทุธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาคเมืองและพืน้ท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชงินเิวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงโซ่

แผนพัฒนาภาคเหนอื ยุทธศาตร์ ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจบรกิารต่อเนือ่งให้มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชวิีตและแก้ไขปญัหาความยากจน



3
โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์บรเิวณพระธาตุ

ดอยแก้วเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เพือ่ปรบัปรงุภูมิทัศน์พระธาตุ

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

พระธาตุดอยแก้ว  บ้าน

ปุาแดง โดยก่อสรา้งปูาย

  ปลูกต้นไม้  ปรบัปรงุท่ี

จอดรถ ฯลฯ

500,000     500,000    

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีสถานท่ีท่องเท่ียวและ

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(8),(13) )

4 ก่อสรา้งโรงจอดรถสํานักงาน
เพือ่ให้บรกิารประชาชนผู้มา

ติดต่อ

จํานวน 2 จุด ด้านทิศ

เหนอื 1 จุด  , หลัง

สํานักงานด้านทิศใต้ 1 

จุด

100,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

สามารถใช้ประโยชน์

ร่วมกัน

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

5 ต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลฯ
เพือ่ขยายห้องทํางาน,ห้องเก็บ

ของและต่อเติมกันสาด

 1.) ต่อเติมอาคาร

บรเิวณข้างห้องกอง

วิชาการฯพรอ้มต่อเติม

กันสาดด้านหลังห้องน้ํา

ชายชั้นล่าง   2.) ต่อ

เติมอาคารบรเิวณข้าง

ห้องกองช่าง

400,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

สามารถรองรับการ

ขยายตัวของภารกิจได้

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

6
ก่อสรา้งปูอมยามหน้าสํานักงานเทศบาล

ตําบลเชียงกลาง

เพือ่เป็นท่ีพักของยามรกัษา

ความปลอดภัยสํานักงานฯ

จํานวน 1หลัง  ขนาด 

4x6 เมตร
200,000    

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

สามารถรองรับการ

ขยายตัวของภารกิจได้

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

7
โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์สํานักงานเทศบาล

ตําบลเชียงกลาง

เพือ่ให้สํานักงานสวยงามเป็น

สถานท่ีทํางานน่าอยู่

ทาสีภายใน-ภายนอก 

สํานักงานฯ, ทาสีรั้ว

สํานักงานฯ  ฯลฯ

200,000      200,000    

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีสาถท่ีทํางานสวยงาม

นา่อยู่

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

8
โครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียว  พรอ้มปรบั

ภูมิทัศน์บรเิวณสะพานสายรุ้ง
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเท่ียว

สะพานสายรุ้งบ้านเชียง

โคม ม. 2
50,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ตามท่ี

คณะกรรมการติดตาม

กําหนดไว้

สามารถสร้างแหลง่

ท่องเท่ียวให้เปน็ท่ีรูจ้ัก

มากขึ้น

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )



9
โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์รอบสระห้วยช้าง

ตาย
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเท่ียว

สระห้วยช้างตายบ้าน

เจดีย์ ม.3
250,000     250,000     250,000    250,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ตามท่ี

คณะกรรมการติดตาม

กําหนดไว้

สามารถสร้างแหลง่

ท่องเท่ียวให้เปน็ท่ีรูจ้ัก

มากขึ้น

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

10
โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์บรเิวณสะพานแสง

ตะวันรุ่ง
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเท่ียว

สะพานแสงตะวันรุ่ง

ข้ามลําน้ํากอนบ้านเจดีย์

 ม. 3

250,000     250,000     250,000    250,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ตามท่ี

คณะกรรมการติดตาม

กําหนดไว้

สามารถสร้างแหลง่

ท่องเท่ียวให้เปน็ท่ีรูจ้ัก

มากขึ้น

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

11
โครงการปรบัปรงุภูมิทัศน์บรเิวณสระห้วยยาง

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เพือ่ส่งเสรมิการท่องเท่ียว สระห้วยยาง  บ้านเจดีย์ 500,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ตามท่ี

คณะกรรมการติดตาม

กําหนดไว้

สามารถสร้างแหลง่

ท่องเท่ียวให้เปน็ท่ีรูจ้ัก

มากขึ้น

สํานกัปลัดฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(4) )

รวม 11 220,000      1,520,000  1,520,000  1,470,000 520,000     

        2.2 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการก่อสรา้งรั้วพรอ้มประตูโรงฆ่าสัตว์

เพือ่ปูองกันสิ่งของสูญหาย

และปูองกันการรบกวนของ

สัตว์ต่างๆ

รั้วโรงฆ่าสัตว์จํานวน 1 

แห่ง  ยาวรวม 24 เมตร

  พรอ้มประตูรั้วขนาด 6

 เมตร

10,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

การบรหิารโรงฆา่สตัว์

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสขุ

ฯ พรบ.ท.ม.

67(7)

2
โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พรอ้มบ่อพัก

โรงฆ่าสัตว์

เพือ่ให้ระบบระบายน้ําเป็นไป

ด้วยความเรยีบรอ้ย

ท่อระบายน้ําคสลยาว 

18 เมตร พรอ้มบ่อพัก

จํานวน  1 บ่อ

80,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

การบรหิารโรงฆา่สตัว์

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสขุ

ฯ พรบ.ท.ม.

67(7)

3
โครงการสรา้งหลังคากันสาดด้านประตู

ทางออกซากสัตว์

เพือ่ปูองกันการปนเปือ้นน้ําฝน

ในซากสัตว์

หลังคากันสาด ยาว 8 

เมตร ด้านประตู

ทางออกซากสัตว์

100,000   

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

การบรหิารโรงฆา่สตัว์

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสขุ

ฯ พรบ.ท.ม.

67(7)

รวม 3 190,000   

   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



        2.3 แผนงานการศึกษา
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1
โครงการปรบัปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเชียงกลาง

เพือ่ปรบัปรงุศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ

จํานวน 1 แห่ง ( ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเชยีง

กลาง ) ประกอบด้วย งานปู

หญ้าสนาม จัดสวนหยอ่ม

รอบอาคารศูนยฯ์ งาน

ปรบัปรงุหลังคาโรงอาหาร 

งานหลังคาสนามเด็กเล่น 

งานปรบัปรงุรั้ว เสาธง ประตู

หนา้อาคาร ฯลฯ

993,000           993,000

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เปน็ศพด.ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

กองการศึกษา 

พรบ.ท.ม. 

50(6),(7) 

พรบ.ผก. ม.

16(10)

2
โครงการปรบัปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบ

กอน

เพือ่ปรบัปรงุศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ

จํานวน 1 แห่ง  ( ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กเบา้นสบกอน ) 

ประกอบด้วย งานก่อสรา้งรั้ว

 . งานหลังคาทางเดนิ ฯลฯ

310,000           310,000

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เปน็ศพด.ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

กองการศึกษา 

พรบ.ท.ม. 

50(6),(7) 

พรบ.ผก. ม.

16(10)

3
โครงการปรบัปรงุศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ในวัดคันนา

เพือ่ปรบัปรงุศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ

จํานวน 1 แห่ง  ( ศูนยอ์บรม

เด็กก่อนเกณฑ์วัดคันนา )  

ประกอบ งานก่อสรา้งรั้ว , 

งานปาูยศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ฯลฯ

236,000           236,000

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เปน็ศพด.ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

กองการศึกษา 

พรบ.ท.ม. 

50(6),(7) 

พรบ.ผก. ม.

16(10)

4
โครงการเทลานคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลเชียงกลาง

เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯเป็ฯไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน

เทลานคสล.ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลฯ
200,000     200,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เปน็ศพด.ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

กองการศึกษา 

พรบ.ท.ม. 

50(6),(7) พรบ.

ผก. ม.16(10)

5 โครงการก่อสรา้งสระว่ายน้ํา เพือ่เป็นสถานท่ีออกกําลังกาย จํานวน 1 สระ 1,000,000     1,000,000

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนผู้ใช้บรกิารมี

สขุภาพแข็งแรง

กองการศึกษา 

พรบผก.ม.

16(4),(14)

ท่ี
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์



6
โครงการก่อสรา้งแท่นวางลําโพง

สวนสาธารณะ

เพือ่รองรบัการขยายตัวของ

ภารกิจและส่งเสรมิการออก

กําลังกายโดยการเต้นฯลฯ

จํานวน 2 จุด 50,000                 50,000

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนผู้ใช้บรกิารมี

สขุภาพแข็งแรง

กองการศึกษา 

พรบผก.ม.

16(4),(14)

7 โครงการจัดหาเวที

เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม

ต่างๆของเทศบาลตําบลเชียง

กลาง

เวทีขนาด 8 x12 เมตร 

 พรอ้มฉากหลัง
200,000          200,000

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เพื่อให้มีสาถท่ีจัด

กิจกรรมต่างๆสําหรับ

ประชาชนในเตฯ

กองการศึกษา 

พรบผก.ม.

16(4),(14)

รวม 7 1,310,000  1,479,000 200,000    2,989,000 

        2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ

เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มใน

เขตฯ  สามารถสรา้งงาน สรา้ง

รายได้

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ

อาชีพสําหรบัประชาชน

ในเขตฯ

100,000  100,000  80,000   80,000   80,000   

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนมีคุณภาพ

ชวิีตท่ีดขีึ้น  สามารถ

สร้างงาน  สร้างรายได้

เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา   

 ( พรบ.ท.ม..

50(5) 51(5) , 

พรบ.ผก.ม.

16(6) )

2
ก่อสรา้งลานตากผลผลิตทางการเกษตรและ

พชืผลทางด้านการเกษตร

เพือ่รองรบัผลผลิตของ

เกษตรกร

จํานวน 1 แห่ง บรเิวณ

ศูนย์เรยีนรู้บ้านคันนา ม.

 2

300,000  

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ตามท่ี

คณะกรรมการติดตาม

กําหนดไว้

สามารถรองรับผลผลติ

ทางการเกษตร

กองการศึกษา   

 (พรบ.ผก.ม.

16(7) )

3 ก่อสรา้งลานค้าชุมชนบ้านคันนา เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งรายได้

จํานวน 1 หลัง บรเิวณ

ศูนย์เรยีนรู้บ้านคันนา ม.

 2

300,000  

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ตามท่ี

คณะกรรมการติดตาม

กําหนดไว้

สามารถสร้างงานสร้าง

รายได้

กองการศึกษา   

 (พรบ.ผก.ม.

16(7) )

รวม 3 700,000  100,000  80,000   80,000   80,000   

งบประมาณ
วัตถุประสงค์

          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ท่ี โครงการ



        2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

ประเภท ถนน
( พรบ.ท.ม.50(2) , 

พรบ.ผก.ม.16(2) )

บ้านศรอีุดม

1 ก่อสรา้งถนน คสล. ทางไปบ่อน้ําแก้ว เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 350,000     350,000    350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

2
ปรบัปรงุลดความลาดชันถนนเข้าสู่ท่ีทํากิน

ช่วงสวนนายสวัสดิ์  มหาวัน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านเชียงโคม

3
ก่อสรา้งถนน คสล. จากเหมืองทุ่งคุ้ม  ถึง

สะพานสายรุ้ง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 120 เมตร 200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

4
ก่อสรา้งถนน คสล. ข้างบ้านนายตา  เทพ

อนิทร ์ ไปจนตลอดสาย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

5
ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุถนนลาดยางทับถนน

คอนกรตีช่วงปูายบ้านเชียงโคม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 50 เมตร 120,000     120,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านเจดีย์ 1

6
ก่อสรา้งถนนลูกรงัช่วงจากสวนนางอําเพ็ญ  

วงศ์หนัก  ถึงท่ีนานายสนทิ  มาไกล
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,000 เมตร 200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

7
ก่อสร้างถนนลกูรังสายน้ําเปูาชว่งจากสวนนาย

สมบูรณ์  มะจนิะ  ถงึนานายสมจติร  แสงรัตน์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 150,000     150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

8
ก่อสรา้งถนนลูกรงัช่วงสายเลียบกําแพงวัด

เจดีย์ถึงท่ีนานายสัมฤทธิ์  กะรตัน์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 100,000     100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ท่ี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์



9

ก่อสรา้งถนน คสล. ช่วงจากอาคารประชารฐั

อเนกประสงค์ถึงเขตติดต่อบ้านเจดีย์ หมู่ 10

 บ้านนางมาลัย  การตัน์

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 700 เมตร 1,700,000  1,700,000  1,700,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

10
ก่อสร้างถนน คสล. สายเลยีบเหมืองฝาง จากนา

นายสวัสดิ ์ อุน่ใจ  ถงึนานางแก้ว  อุยานะ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 400 เมตร 1,000,000  1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

11
ก่อสรา้งถนน คสล. สายน้ําเปูา จากนานายมา

  เวทํา  ถึงท่ีนานายจันทร ์ อุน่ใจ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว600 เมตร 1,440,000  1,440,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

12
ก่อสรา้งถนน คสล. สายทุ่งยางโตน  ช่วงจาก

บ้านนายอุดม  อนิต๊ะเม้า  ถึงนานายมา  เวทํา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 250 เมตร 100,000     100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

13
ก่อสรา้งถนน คสล. จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เก่าถึงถนนสายบ้านเชียงโคม - สรอ้ยพรา้ว
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 500 เมตร 100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

14

ก่อสรา้งถนนคสล. ทางไปสู่ท่ีทํากินจากนา

นายสมเรจ็  ปัญญาฟู  ถึงถนนสายน่าน-ทุ่ง

ช้าง  นานายศรนีวล  มาไกล

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 900 เมตร 258,000     200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

15
ก่อสร้างถนน คสล.จากขา้งบ้านนายนันทวัฒน์ 

หน่อท้าวถงึถนนสูท่ี่ทํากินบ้านเชยีงโคม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 600 เมตร 1,320,000  1,320,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

16
ก่อสรา้งถนน คสล.จากเลียบคลอง

ชลประทานซอย 5 ถึงนานายสมบัติ มะจิณะ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 660,000      660,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

17

ซ่อมแซมขยายไหล่ทางถนนสายพระธาตุศรี

บัวแบ่งฯ จากนานายแสง อนิทําถึงนานางวัน

ทอง แสงรตัน์

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 100,000     100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

18
ซ่อมแซมถนนจากบ้านนายพงศกร มาไกล 

ถึงข้างบ้านนางทองใบ อนิรา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 360,000     360,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

19
ก่อสรา้งถนนคสล.จากข้างบ้านนายประสงค์ 

แสงรตัน์ถึงบ้านนางบัวเขียว โพธิ์รนิทร์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 50 เมตร 110,000     110,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง



บ้านเจดีย์ 2

20

ก่อสรา้งถนน คสล.  จากสามแยกบ้านนาย

จารกึ  ถึงถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง  และแยก

เข้าสระห้วยยาง

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 350,000     500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

21
ก่อสรา้งถนน คสล.  จากบ้านนางอัมพรรณ  

ถึงบ้าน ร.ต. วิโรจน์  ถึงลําน้ําเปูา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

22
ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้านนายยัง  พงษ์ขัน 

 ถึงถนน สายน่าน - ทุ่งช้าง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 214,500     600,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

23 ก่อสรา้งถนนคสล.สายบ้านนายกร นันตา เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 60 เมตร 131,600     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านสบกอน 1

24
ก่อสรา้งถนนลาดยางช่วงสี่แยก บ้านนางราตรี

  จิณะแสน  ถึงถนนน่าน-ทุ่งช้าง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 2,000 เมตร 2,000,000  2,000,000   2,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

25
ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ช่วงข้างรา้นแสงทอง

วัสดุก่อสรา้งถึงแยกหน้าโครงการฯ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 480,000     480,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

26
ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง ช่วงบ้านนางสรอ้ยคํา 

อนิทําไปถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 480,000     480,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

27
ขยายไหล่ทางจากสี่แยกบ้านนางราตร ีจิณะ

แสนถึงสามแยกบ้านนายเอกสิทธิ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 270 เมตร 162,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

28
ขยายไหล่ทางช่วงบ้านนายสงวน อนิทํา -

นายวิทยา จิณะแสน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 60,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

29
ก่อสรา้งถนน คสล.ช่วงบ้านนายอนันต์-ถนน

ปุาสุสานเจดีย์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 214,500     250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง



30
ยกระดับถนนซอยข้างตึกสรา้งใหม่หน้าหน่วย

สรา้งทาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 116,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

31
ขยายไหล่ทางต้ังแต่หน้าอําเภอถึงลําน้ําเปูา

สองข้างทาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก  ย. 200 ม. 200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

32
ก่อสรา้งถนน คสล.ข้างรา้นรงัต่อถึงลําเหมือง

ข้างอําเภอเชียงกลาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 200 ม. 500,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

33 ก่อสรา้งถนนข้างรา้นสะดวกซื้อ(เซเว่น) เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

34
ก่อสรา้งถนน คสล. รอบสวนสาธารณะ

เทศบาลฯ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 4,500,000  4,500,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

35
ก่อสรา้งถนน คสล. ซอยบ้าน รตอ.ณรน  พัน

จุ้ย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 250,000     250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

36
ก่อสรา้งถนน คสล. ทางเลี่ยงหลังตลาดสด

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านสบกอน 3

37
ก่อสรา้งถนนซอยบ้านนายนยิม  สุทธนะ  ถึง

บ้านนายพล  คํายันต์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 50  เมตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

38
ก่อสรา้งถนนซอยบ้านนายสมาน  ใจประสงค์ 

 ถึงบ้านนายสนทิ  ใจประสงค์
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 50  เมตร 10,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

39
ก่อสรา้งถนนซอยบ้านนายชัยสิทธิ์  โนแก้ว  

ถึงบ้านนายบุญ  พรมมา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



40
ก่อสรา้งถนน คสล.จากถนนใหญ่ถึงนานาย

ปราณี  อนิทํา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 400 เมตร 100,000      100,000     100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

41
ก่อสรา้งถนน/ปรบัปรงุถนนลูกรงัสายใต้

สะพานน้ํากอน  ถึงแม่น้ํากอน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 250,000     250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

42
ก่อสรา้งถนนซอยบ้านนายสุรยิันต์  มะโน  ถึง

บ้านนายกร  อนิทํา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 50 เมตร 70,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

43
ขยายไหล่ถนนสายหลังโรงเรยีนบ้านสบกอน

ตลอดสายสองข้างทาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

44
ขยายไหล่ถนนสายข้างสาธารณสุขอําเภอ

เชียงกลางถึงนาทุ่งสบคา สองข้างทาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

45
ขยายไหล่ทางช่วงสามแยกบ้านนางมาลี จิต

วงศนันท์ ถึงบ้านนางสุพรรณ  เฮงสกุล
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 72,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

46
ขยายไหล่ทางช่วงบ้านนายจันทร ์อนิทํา ถึง

สามแยกตรงข้ามบ้านนายประเสรฐิ  แสงอนิ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 120,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

47
ก่อสรา้งถนน คสล. เชื่อมสะพานทางเดิน อ่าง

เก็บน้ําห้วยต้ิว
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 90 เมตร 50,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านงิ้ว

48
ก่อสรา้งถนน คสล.จากบ้านนายนรินัดร ์ คํา

สินธ์  ถึงบ้านนายสมัย  เมืองเล็น
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 50 ม. 120,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

49
ก่อสรา้งถนนคสล.ช่วงบ้านนายศรนีวน-บ้าน

นายอิน่ถา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 26 เมตร 60,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง



บ้านหนองแดง

50
ก่อสรา้งถนน คสล.รอบปุาสุสานบ้านหนอง

แดง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 120 ม. 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

51
ก่อสรา้งถนนลูกรงั ต้ังแต่นานายสม  พันธ

ยอด  ตลอดสาย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 400 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

52 ก่อสรา้งถนน คสล. สายนาทุ่งเปอื  ตลอดสาย เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,000 เมตร 250,000     250,000     250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

53
ก่อสรา้งถนน คสล.  สายนายอน  ถึงหนองไผ่ 

 ตลอดสาย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว  1,500 เมตร 250,000     250,000     250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

54 ก่อสรา้งถนน คสล.สายรอบสระหนองแดง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 600 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

55 ก่อสรา้ง  ถนนลูกรงั  สายรอบสระหนองแดง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 600 เมตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

56
ก่อสรา้งถนนลูกรงัสายโรงบ่มใบยานาทุ่งตาก๋

อง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 400 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

57
ก่อสรา้งถนน คสล. สายนาบนทุ่งข่าย ตลอด

สาย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,000 เมตร 150,000     150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

58
ก่อสรา้งถนน คสล.จากปุาสุสานถึงวัดหนอง

แดง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

59
ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ต้ังแต่หน้า

โรงฆ่าสัตว์ถึงปุาสุสานบ้านหนองแดง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 5,00 เมตร 5,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



60

ถมหิน/กรวดทราย/ดินลูกรงัถนนนายอน 

ระหว่างบ้านนางคําเหมียว ฝีปากเพราะถึง  

นานายนกิร สุทธการ

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 1,800,000  1,800,000   1,800,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

61
ก่อสรา้งถนนถนนคสล.เส้นหลังศาลเจ้าพ่อ

พญาพรหมถึงนานายสังเวียน สุทธการ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 220,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

62
ก่อสรา้งถนนคสล. ปุาสุสานถึงสะพานไปวัด

หนองแดง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 120 เมตร 260,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

63

ลาดยางทับถนนคสล.ช่วงบ้านนายชํานาญ 

คําศรผ่ีานสระน้ําหนองแดง ถึงบ้านนาง

สุพรรณษา เขื่อนทะนะ

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 440,000     440,000    440,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านนาหนุน

64
ก่อสรา้งถนน คสล.รอบอ่างงน้ํายอน ต่อจาก

จุดเดิม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 1,500 ม. 500,000     250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

65 ก่อสรา้งถนน คสล.ทางไปนาด้ง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 200 ม. 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

66
ก่อสรา้งถนน คสล.จากถนนข้างหอประชุมถึง

ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 400 ม. 200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

67
ก่อสรา้งถนน คสล.จากบ้านปลัดสุวิทย์  

สิงห์ธนะถึงอ่างน้ํายอน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 500 ม. 500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

68 ถมหินกรวดทรายถนนสายทุ่งบ้านห่าง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 100 ม. 60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



69 ก่อสรา้งถนนคสล.จากซอย 7 ถึงนาปุาเลา เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 200,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

70 ก่อสรา้งถนน คสล. สายนาทุ่งบ้านห่าง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,000 เมตร 2,000,000  2,000,000  2,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

71
ก่อสรา้งถนนคสล.ซอย 1 ถึงสหกรณ์

การเกษตร    เชียงกลาง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 100 เมตร 220,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านสันทนา

72 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก

ยาว 1,000 เมตร  

จํานวน 2 ช่วง  

ประกอบด้วย ซ่อมแซม

ถนนลาดยางสายหลัก

จากสี่แยกบ้านสันทนา

ถึงปูายวังว้า  และ

ซ่อมแซมถนนคสล.ช่วง

บ้านนางคําปูอ  จิตตรง 

 ถึงบ้านนางบุญตุ้ม  สุต๋า

500,000     500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านห้วยเลื่อน

73
ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านช่วง รร.บ้านดอน

สบเปอืถึงลําน้ํากุ่ม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 1,400 ม. 270,000     270,000    270,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

74
ก่อสรา้งถนนลาดยางในหมู่บ้านจาก รร.บ้าน

ดอนสบเปอืถึงลําน้ํากุ่ม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 1,500 ม. 500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



75
ก่อสรา้งถนน คสล.จากดงวังว้าถึงสะพานลํา

น้ําเปอื
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 900 เมตร 200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

76
ซ่อมแซมผิวถนนสายหลักในหมู่บ้าน ช่วง

จากบ้านนายเวทย์  คําวงค์-สะพานน้ํากุ่ม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,000 เมตร 150,000     150,000    150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านดอนสบเปอื

77

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับผิวถนน

คอนกรตี  ถนนสายหลักบ้านดอนสบเปอื

ตลอดสาย

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 2,000 เมตร 196,500     500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

78 ก่อสรา้งถนนข้างวัดถึงลําน้ําเปอื เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านปุาแดง

79
ก่อสรา้งถนน คสล.ช่วงสะพานลําน้ําเปอื-

บ้านห้วยเลื่อน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

80
ก่อสรา้งถนนคสล.บ่อขยะหมู่บ้านถึงถนนพระ

ธาตุดอยแก้ว-นาหนุน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 250 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

81
ซ่อมแซมถนน คสล. ช่วงบ้านนายเสรมิศักดิ์  

โนราช  ถึงบ้านนายอรญั  ยศอาลัย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 60 เมตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

82
ก่อสรา้งถนนลาดแอสฟัลติกส์ข้างบ้านนาย

ศรลีา  โนราช  ถึงบ้านนาหนุน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 2,000 เมตร 1,000,000  1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

83
ก่อสรา้งถนนลูกรงัจากบ้านนายปพน  ทรง

เสรยี์  ถึงบ้านหนองแดง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

84 ก่อสรา้งถนนทางเข้าปุาสุสานบ้านปุาแดง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 30 เมตร 40,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



85
ก่อสรา้งถนน คสล.ช่วงบ้านนางฟองแก้ว  

หน่อท้าว  ถึงทุ่งเปอื
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 214,500     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านรชัดา 1

86 ก่อสรา้งถนนแอสฟัลท์ติกส์ทุกสายในหมู่บ้าน เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 2,000 เมตร 2,000,000  2,000,000   2,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

87

ปรบัปรงุถนนคอนกรตีภายในหมู่บ้านให้เป็น

ถนนลาดยางแอสฟัลติดส์ทุกสายและซอย

ภายในหมู่บ้าน ( ซอย1,2,3,4,5,6 )

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,500 เมตร 750,000     750,000    750,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

88

ก่อสรา้งถนน คสล.จากปากทางบ้านนาง

ประกาย  พุม่ใหญ่  จรดถนนทางลัดไปบ้าน

ปุาแดง

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

89
ขยายไหล่ทางถนนทุกสาย/ซอยสองข้างทาง

ภายในหมู่บ้าน ( ซอย1,2,3,4,5,6 )
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 3,000 เมตร 200,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

90
ก่อสรา้งถนนคสล.ช่วงทางแยกสวนนางวัฒนา

 จิณะแสนถึงสวน  นายสม ซ้อนพุฒ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 440,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

91
ก่อสรา้งถนนลูกรงัช่วงสวนนายจันทร ์ใจปงิ

ถึงทางแยกบ้านปุาแดง
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 250 เมตร 550,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านรชัดา 2

92

ฉาบเรยีบผิวถนน คสล.บ้านรชัดา หมู่ 15  

จํานวน 5 ช่วง 1.) ช่วงจากบ้านนางสายรุ้ง  

พันธะยอดถึงบ้านนางบัวผัน  ไชยยะ  2.) 

ช่วงจากบ้านนายแก้ว  สุทธการถึงบ้านนางจรี

  ฝีปากเพราะ 3.) ช่วงจากถนนสายน่านทุ่ง

ช้างถึงบ้านนายธงชัย  ไชยโย 4.) ช่วงจาก

บ้านนายอํานวย  สีชังถึงบ้านนายชัย  ซ้อน

พุฒ 5.) ช่วงจากถนนสายน่านทุ่งช้างถึงบ้าน

นางจร ี ฝีปากเพราะ

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 750 ม. 540,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



93
ก่อสรา้งถนน คสล.จากบ้านนายสนัน่  สุทธ

การถึงบ้านนายศร ี สุทธการ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 100 ม. 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

94
ก่อสรา้งถนน คสล.จากถนนสายน่านทุ่งช้าง

ถึงอ่างห้วยหมาวอ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ย. 200 ม. 200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

95
ก่อสรา้งถนน คสล. จากหน้าบ้านนาย

สมเกียรติ  ฝีปากเพราะ  ถึงทุ่งเปูาเหนอื
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 500 เมตร 100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

96
ก่อสรา้งถนน คสล. จากสวนนายรชักฤษ  

พุม่พันธชาติ  ถึงสวนนายบุญตา  ฝีปากเพราะ
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 300 เมตร 100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

97
ก่อสรา้งถนนลาดยางจากบ้านนายสนัน่  โนริ

ยา  ถึงสะพานน้ําเปูา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

98

ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้านนางศรจีันทร ์ 

คํายันต์  ถึงลําน้ําเปูาตรงนานายบุญทา  

ฝีปากเพราะ

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 100,000     50,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

99
ก่อสรา้งถนนลาดยางจากบ้านนางศรคํีา  ไสว

ภาค  ถึงบ้านพรา้ว  ต่อจากจุดเดิม
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,300 เมตร 500,000     500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

100

ก่อสรา้งถนน ลาดยางแอสฟัลติกส์ถนนรอบ

หมู่บ้านรชัดา ม. 15 ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง 

รอบวัดรชัดา  ถนนแยกซอยต่างๆทุกซอย

ภายในหมู่บ้านรชัดา

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 1,500 เมตร 500,000     500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

101

ถมหิน กรวด ทราย ดินลูกรงั  จากอุโมงค์ลํา

น้ําเปูาไปถึงท่ีทํากินนานายวิรตัน์ธติิ  ฝีปาก

เพราะ  ถึงนานางสม  ซ้อนพุฒิ  และนานาย

บุญทา  ฝีปากเพราะ

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



102
ก่อสรา้งถนนช่วงบ้านพรา้วเลียบคลอง

ชลประทานเข้าสู่ท่ึทํากิน
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 400 เมตร 880,000     880,000    880,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

103 ปรบัปรงุถนนซอยข้างปัม๊น้ํามันน่านออย เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 360,000     360,000    360,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

104 ขยายถนนบรเิวณข้างรั้ววัด เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 700 เมตร 420,000     420,000    420,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

105
ปรบัปรงุถนนบรเิวณสวนนายชูพงศ์ ปัตถม

สิงห์ไทย
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 20 เมตร 50,000        50,000        50,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

บ้านคันนา

106

ก่อสรา้งถนนบดอัดลูกรงั ถมหิน กรวด ทราย 

 พรอ้มท่อลอดเหลี่ยมเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตรสายนาเด่น

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800  เมตร 160,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

107

ก่อสรา้งถนนบดอัดลูกรงั กรวด ทราย เข้าสู่

พืน้ท่ีทําการเกษตร สายสามแยกนานางบาง 

 สมเงนิ - ฝายคาว

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 800 เมตร 200,000     200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

108 ก่อสรา้งถนน คสล.สายนากลางทุ่ง เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 800 เมตร 400,000     400,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

109

ปรบัปรงุพืน้ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลสาย

อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําจังข้างบ้านนายสมชาย ถึง

ตลาดสดบ้านพูล

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 250 เมตร 350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

110
ปรบัปรงุพืน้ผิวจราจรลาดยางแอสฟัล ซอย.3

 ข้างบ้านนายวรนิทร อนิทํา ถึงบ้านนายวิมล
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 250 เมตร 350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง



บ้านน้ําคา

111 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอย 6 เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

112 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอย 9 เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 500 เมตร 300,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

113 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอย 10 เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 400 เมตร 400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

114

ก่อสรา้งถนนเข้าสู่ท่ีทําการเกษตรบ้านน้ําคา 

 จํานวน 5 สาย  ( สายนานอกถึงบ้านห่าง , 

สายนานอกถึงวัดห่าง , สายซอย9ถึงทุ่งสะ

ล้าน , สายนาสบคา , สายนาดง )

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 4,000 เมตร 200,000      200,000     200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

115 ก่อสรา้งถนน คสล.ข้างเหมือง ซอย 7 เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 60 เมตร 150,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านพูล

116
ก่อสรา้งถนน คสล. จากหน้าศาลเจ้าพ่อพญา

ธร-ทุ่งนา  บ้านคันนา
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 150 เมตร 400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

117

ก่อสรา้งถนน คสล.จากสามแยกบ้านนาย

ราเชนท์  ใจห้าว  ถึงสี่แยกบ้านนายดวงคํา  

กาญจนาชัยวงค์

เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 60 เมตร 60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง

118
ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้านนายชินดนัย  กา

รนิทร ์ ลงสู่ทุ่งนาบ้านพูล
เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 60 เมตร 60,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจรไป-มายิ่งขึ้น
กองช่าง



119 ขยายไหล่ทางข้างโรงเรยีนไตรมิตร เพือ่ให้การสัญจรไป-มาสะดวก ยาว 200 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

ภาพรวมระดับตําบล

120

ขยายไหล่ทางหน้าท่ีว่าการอําเภอเชียงกลาง 

 บ้านสบกอน ม.11 ต.เชียงกลาง - บ้านรชัดา

 ม. 11,15 ต.เปอื (สองข้างทาง)

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก
ย. 1,000 ม. 500,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

121

ลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล.  ถนน

สายหลักในเขตเทศบาลตําบลเชียงกลาง  

(ตําบลเชียงกลาง  ตําบลเปอื  ตําบลพญาแก้ว)

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ต.เปอื ย. 2,000 ม. ต.

พญาแก้ว ย. 1,000 ม.

 ต.เชียงกลาง 2,000 ม.

3,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

122

ก่อสรา้งถนนแอสฟัลติกส์จากบรเิวณทางเข้า

บ้านรชัดา ม. 11 - บ้านนายสมัคร  แสน

พะวัง  บ้านหนองแดง ม. 1 ต.เปอื

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก
ย. 1,000 ม. 1,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

123
ก่อสรา้งถนนแอสฟัลติกส์  จากบ้านนาหนุน 

ม. 2 - บ้านปุาแดง ม. 8 ต.เปอื

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก
ย. 1.5 กม. 1,500,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

124
ก่อสรา้งถนน คสล. จากหน้าวัดนาหนุน ม. 2

 - พระธาตุดอยแก้ว บ.ปุาแดง ม. 8 ต.เปอื

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ย. 800 ม. พืน้ท่ี บ้าน

นาหนุน-บ้านปุาแดง
800,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

125

ก่สรา้งถนนแอสฟัลติกส์จากสี่แยกบ้านนาย

ศรรีา โนราช บ.ปุาแดง ม. 8  - บ้านนาหนุน 

ม. 2 ต.เปอื

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ย. 2 กม.  พืน้ท่ี บ้าน

นาหนุน-บ้านปุาแดง
2,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

126

ก่อสรา้งถนน คสล. จากสวนนางวัฒนา  

จิณะแสน บ.รชัดา ม. 11 - วัดศรชีุม บ.ปุา

แดง ม. 8 ต.เปอื

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก
ย. 1 กม. 1,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

127 ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลฯ
เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ถนนท่ีอยูใ่นความ

รบัผิดชอบในเขต

เทศบาลฯ

300,000      300,000     300,000     300,000    300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

การสญัจรสะดวก กองช่าง



128 ลาดยางแอสฟัลติกส์ถนนสายบ้านเจดีย์ถึงบ้านงิ้ว
เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ยาว 5,000 เมตร  พืน้ท่ี

 บ้านเจดีย์  ม. 10,3 

บ้านเชียงโคม , บ้านศรี

อุดม , บ้านงิ้ว

2,500,000  2,500,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

129
ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ถนนสาย

ทุ่งค่าถึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ยาว 2,500 เมตร  

พืน้ท่ีบ้านสบกอน ม.5
2,500,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

130 ก่อสรา้งถนน คสล.จากสะพานน้ํากอนถึงบ้านคันนา
เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ยาว 1,000 เมตร  พืน้ท่ี

 บ้านเจดีย์ ม. 3 - บ้าน

คันนา

1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

131
ลาดยางแอสฟัลติกส์จากโรงฆ่าสัตว์ถึงปุา

สุสานบ้านหนองแดง

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ยาว 1,000 เมตร  พืน้ท่ี

  บ้านสบกอน  ม. 11  

ถึงบ้านหนองแดง

1,000,000  1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

132
ลาดยางแอสฟัลติกส์จากบ้านดอนสบเปอืถึง

บ้านสันทนา

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ยาว 2,5000 เมตร  

พืน้ท่ี บ้านดอนสยบเปอื

 , บ้านห้วยเลื่อน , บ้าน

วังว้า , บ้านสันทนา

1,500,000  1,500,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

133
ลาดยางแอสฟัลติกส์ถนนสายบ้านรชัดา ม. 

15 ถึงบ้านสรอ้ยพรา้ว

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

ยาว 2,000 เมตร  

พืน้ท่ี บ้านรชัดาถึงบ้าน

สรอ้ยพรา้ว

2,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

134
ขยายไหล่ทางจากหน้าหอประชุมบ้านม่วงถึง

ศาลเจ้าพ่อพญาไมย ( 2 ข้างทาง )

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

จํานวน 1 สาย กว้าง

ข้างละ 1 เมตร ( สอง

ข้าง ) ยาว 4,500 เมตร

  พืน้ท่ี บ้านพูล , บ้าน

คันนา , บ้านนําคา

2,500,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

135
ลาดยางแอสฟัลติกส์ถนนจากหอประชุมบ้าน

ม่วงถึงศาลเจ้าพ่อพญาไมย

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก

จํานวน 1 สาย  ยาว 

4,500 เมตร  พืน้ท่ี 

บ้านพูล , บ้านคันนา , 

บ้านนําคา

4,500,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

รวม 135 16,250,000 28,005,600  45,622,000  27,072,000   21,580,000  



ประเภทลําเหมือง
( พรบ.ท.ม.50(2) , 

พรบ.ผก.ม.16(2) )

บ้านศรอีุดม

1 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. นาบ้านห่างใต้
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 200 ม. 240,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

2 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.นาปุาบง
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 300 ม. 360,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

3
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. จากนานายบรรจง  

อนิทําถึงนานายบุญส่ง  อนิต๊ะเม้า

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 100 ม. 150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

4
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. บรเิวณท่ีนานายสนทิ

  ใจเพชร

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 50 เมตร 45,000        45,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

5
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. บรเิวณท่ีนานายศักดิ์

  เทพอนิทร์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 30 เมตร 15,000       15,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

6
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. บรเิวณท่ีนานายอนิ

เขียน  ถึงนานายสนทิ  จักรอะโน

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 390 เมตร 150,000     150,000    150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

7
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. บรเิวณท่ีนานายมูล 

 หน่อปัน

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 50 เมตร 35,000       35,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

8 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. นาปุาบง
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 15,000       15,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

9
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.สายนานายวัชพล  

กลัดคําถึงนานายประดิษฐ์  ยะปัญญา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 350 เมตร 50,500        50,500       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



10

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ลําห้วยมะค่าข้างนา

นายสุนทร  กลัดคํา  ส่งน้ําเข้าสู่ท่ีทํา

การเกษตรนาทุ่งปุาบง  และนาทุ่งต้นเก๋ียง

ตลอดสาย

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 600 เมตร 200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

11
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. นารนิ  จากนานาย

บรรจง  อนิทํา  ถึงนานายดวงต๋า  คําเคลื่อน

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 400 เมตร 100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

12

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายนาพรา้วใต้จาก

นานางรญัจวน  กลัดคํา  ถึงนานางอิน่แก้ว  

มหาวรรณ์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 100,000     50,000        50,000       200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

13
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ช่วงนานายบรรจง  

อนิต๊ะเม้า  ถึงนานายพภิพ  ขอดเตชะ
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 80 เมตร 120,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

14
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.นารนิช่วงนานาย

บรรจง  อนิทํา ถึงนานายเฉลิม  อนิต๊ะเม้า
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 300,000                 

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

15
ก่อสรา้งรางรนิคสล. / ลําเหมือง สายนาพรา้ว

ใต้
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 25 เมตร 90,000          

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านเชียงโคม

16 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.สายนาดอนถึงวัดห่าง
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 300 ม. 360,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

17
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. จากนาทุ่งลุ่ม  ถึงนา

ดอนขจาว

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

18
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายนาทุ่งเหล่า

ตลอดสาย

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 2,000 เมตร 500,000     500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



บ้านเจดีย์ 1

19

ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.เหมืองดอนครบูา 

จากถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ถึงนานายธวัช  

แสงรตัน์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 300,000    300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

20
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. ดอนต้นไฮ จากนา

นางพนิ  ปันหล้า  ถึงนานายประดิษฐ์  ละม่อม

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

21
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. จากนานายสมควร  

ชะนะคงกระพรรณ  ถึงนานายวงค์  เวทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 250 เมตร 250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

22

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.สายดอนบวกโรง 

จากถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง  ถึงนานายทนง

ศักดิ์  แสงรตัน์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

23
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.จากหลังบ้าน รตท.

สวาท  เวทํา  ถึงนานางสุมาลี  มาไกล

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 250 เมตร 250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

24

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.เหมืองต้นขามเปีย้  

จากนานางทองใบ  อนิรา  ถึงเหมืองฝาง  ท่ี

นานายสวัสดิ์  อุน่ใจ

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 150 เมตร 180,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

25
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. ทุ่งยางโตน  จากนา

นายพรชัย  เวทํา  ถึงนานางจันตา  ปันคํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

26

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. ดอนต้นขี้เหล็ก  

จากถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง  ถึงท่ีนานางถนอม 

 เปยีงใจ

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 250 เมตร 250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

27

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. บ้านห่างผาล้อม  

จากนานายชาญ  โพธรินิทร ์ ถึงนานางแสง  

ปันคํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

28

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. เหมืองนาดง จาก

ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง  ถึงนานายทวีทรพัย์  

เวทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 250 เมตร 250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



29
ก่อสรา้งลําเหมืองเก้าม่วงจากท่ีนานายสวาท 

 วรกมลธรรมถึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 250 เมตร 40,000        40,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

30
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายดอนขี้เหล็ก-

ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

31

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. นานางอัมรา  อมร

พุฒิพงศ์  ถึงนานางมะลิ  โทปุรนิทร ์ - ถนน

สายน่าน-ทุ่งช้าง

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านเจดีย์ 2

32
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายนานายสวาท  

ถึงลําเหมืองทุ่งฝาง ( เหมืองสะหาด )

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 400 เมตร 400,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

33
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายดอนลุ่มวัด-

ถนนสายน่านทุ่งช้าง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

34
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.สายนาแพะ ช่วง

นานายปฐมภพ-นานายคํา
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

35
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.สายนาแพะ ช่วง

นานายสมควร-นานายสมบูรณ์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 250 เมตร 250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

36
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.นาต้นม่ัวช่วงนานาย

สวาท -นานายทวีศักดิ์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

37 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายดอนครบูา เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง



38
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.สายนาก้างบอกไฟ

ช่วงนานายประสงค์-ถนนสายน่านทุ่งช้าง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

39
ก่อสรา้งลําเหมืองทุ่งคุ้ม ช่วงหลังพระธาตุ-

บ้านเจดีย์ หมู่ 10
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

40
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.สายนาแพะ ช่วง

นานายสวัสดิ์-นานายสาย
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 120 เมตร 120,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

41
ก่อสรา้งลําเหมืองนาวัดห่างช่วงนานางอัมรา

 -ถึงถนนสายน่านทุ่งช้าง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 350 เมตร 350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

42
ก่อสรา้งลําเหมืองทุ่งฝาง ช่วงนานางรุ่ง-นา

นายวินัย
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 350 เมตร 350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านสบกอน 1

43
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.นานายละออ  อนิทํา

ถึงนานายสนัน่  ใจเพชร

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 100 ม. 150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

44
ก่อสรา้งลําเหมือง ห้วยหินบ้านผช.รชันก  ณ.

น่าน - บ้านครวีูนา  ไชยยงค์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 100,000     100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

45
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. จากบ้านนายเกษม

ถึงรา้นสะดวกซื้อ

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 150,000     150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



บ้านสบกอน 3

46
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.จากนานายศรวีงค์  

อนิธรรมถึงนานายติน  ทํางาม

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 200 ม. 200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

47
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.จากนานายกมล  

จิตรวงศ์นันท์ถึงนานางคําหล้า  อนิทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 100 ม. 130,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

48
ก่อสรา้งลําเหมืองดอน ช่วงนานางมณีศร ี 

แสงอนิ  ถึงนานางบุญเทียน กะมะโน

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

49
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายแก้ว  ปาละ ถึง

นานายหวน  อนิทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 130,000      130,000     200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

50 ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายวิจิตร  พวงเข้ม
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

51
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายแสวง  พรมมา 

 ถึงนานายศิลป์  จิณะแสน

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 130,000      130,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

52 ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายสวัสดิ์  ดารกัษ์
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 40 เมตร 80,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

53
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานางศร ี พรมมิ  ถึง

นานายสม  สุโรพันธ์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 130,000     130,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

54 ก่อสรา้งลําเหมืองเสียน้ําปากเหมืองชุม
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 50 เมตร 120,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

55

ก่อสรา้งลําเหมืองดอนเหมืองใหญ่  ต้ังแต่นา

นายผดุง  มะโน  ถึงนาหัวบ้านนานางสุพรรณ 

 อนิทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 2,000 เมตร 450,000     450,000     450,000    450,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



56
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายแต่ง  อนิทํา   

ถึงนานายสม  อนิทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 130,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

57
ก่อสรา้งลําเหมืองตัววีนาบนระหว่างนานาย

แก้ว  อนิทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 80 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

58
ก่อสรา้งลําเหมืองข้างถนนใหญ่นาบน  นา

นางลัดดา  เจียรประภาดํารงค์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 60 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

59
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนา อ.ยอด  ถึงนานาย

ทรงศักดิ์  สุทธการ

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
 ยาว 100 เมตร 130,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

60
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายประดิษฐ์  จิตร

วงศ์นันท์  ถึงหนองใหม่

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 130,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

61
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายอํานวย  ยะ

ปัญญา  ถึงนานายสมพร  อนิทํา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 130,000     130,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

62
ก่อสรา้งลําเหมืองดอนเหมืองใหญ่  ต้ังแต่นา

นายแต่ง  อนิทํา  ถึงวัดห่าง ( ดอนครบูา )

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 90,000       90,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

63
ก่อสรา้งลําเหมืองเสียน้ําจากหนองโค้งถึงลํา

น้ําน่าน

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 200,000     200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

64
ก่อสรา้งลําเหมืองสายนานายคํา  กรรเชียง  

ถึงนานายถนัด  อุดอ้าย

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

65

ก่อสรา้งลําเหมืองสาย 8  นาบ้านน้ําคาถึง

นานายโสพร  อนิธรรม  บ้านน้ําคา  หมู่ท่ี 1  

ตําบลพญาแก้ว

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 30 เมตร 60,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



66
ก่อสรา้งลําเหมืองช่วงนานายไสว อนิทําถึงนา

นายเกษม  จิตรวงค์นันท์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

67
ก่อสรา้งลําเหมืองช่วงนานายฉลวย จิตรวงค์

นันท์ถึงนานางสมศร ีอนิทํา
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 80 เมตร 160,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

68
ก่อสรา้งลําเหมืองช่วงนานางสมัย สิทธกิาร

ถึงนานางจันทรเ์ป็ง นลิคง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

69
ก่อสรา้งลําเหมืองช่วงนานายสุรนิทร ์สุโร

พันธ์ถึงนานายสมศักดิ์ สุโรพันธ์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 140 เมตร 280,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

70
ก่อสรา้งลําเหมืองช่วงนานางสมัย สิทธกิาร

ถึงนานายพล อนิทํา
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 150 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านงิ้ว

71
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. เหมืองทุ่งสุมนานาง

ประจวบ  สลีอ่อนถึงลําห้วยงิ้ว

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 4 ม. 50,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

72
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล. ช่วงบ้านนายวิรฐั มา

งิ้ว-นานายฉลวย กองแสง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 105 เมตร 160,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

73
ก่อสรา้งฝาปดิลําเหมืองถนนช่วงบ้านนายอธิ

พงษ-์บ้านนางกันญา
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 80 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

74
เสรมิขอบลําเหมืองช่วงบ้านนายธนพล- บ้าน

นางภาลี
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

75
ก่อสรา้งลําเหมืองลําห้วยก่อโอ่ช่วงบ้านนาง

จันทร-์นานางบัวผัน อนิต๊ะเม้า
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 700,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง



บ้านหนองแดง

76
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ต่อจากเดิมจากนา

นายยอดหล้า  อะทะไชยลําเหมืองตีนดอย

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 500 ม. 650,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

77
ก่อสรา้งลําเหมืองสายจากนานายสม  พันธะ

ยอด  ถึงนานายศรลีัย  สุทธการ

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 1,00 เมตร 250,000     250,000     250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

78
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายนาตีนดอย  นา

ทุ่งเปอื

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 500 เมตร 200,000     200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

79
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล. ช่วงนานายอุดม 

ฝีปากเพราะ    นาทุ่งเปอื
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 160,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

80

ก่อสรา้งลําเหมืองเสียน้ําตีนดอยช่วงนานาย

เป็ง คํายันต์ ถึงนานายเขียว ฝีปากเพราะ  

นาทุ่งเปอื

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 500 เมตร 1,100,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

81

ก่อสรา้งลําน้ําเหมืองต้องรนิช่วงอุโมงค์นา

นายต๋าคํา ฝีปากเพราะถึง  นานายสุวรรณ 

ลําทา ลําเหมืองใส้ไก่นาทุ่งเปอื

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

82
ก่อสรา้งลําเหมืองช่วงนานายต๋าคํา ฝีปาก

เพราะถึงนานายสมาน   สุทธการ นาทุ่งเปอื
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 300 เมตร 450,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านสันทนา

83
ก่อสรา้งลําเหมืองจากนานายจํานงค์  คําวงค์  

ถึงนานางชรญัพร  ดานเรอืง (ตัวยู )

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 50 ม. 390,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

84
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.สายฝายน้ําเปอื-นา

นายสนอง  จิตตรง

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 2,000 เมตร 600,000      600,000      600,000     600,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



85
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.สายนานายอัมรนิทร ์

 สิงห์ธนะ - นานายวิเชียร  โนราช

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 1,000 เมตร 600,000     600,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านวังว้า

86
ก่อสรา้งลําเหมืองทุ่งวังว้าจากนานายสมคิด  

จิตตรง  ถึงนานายประดิษฐ์  จิตตรง

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 150 ม. 195,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

87

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. ทุ่งว้า ข้างวัดจอม

ราษฎร ์ ช่วงนานางวันดี  หารต๊ะ  ถึงนานาง

พกุิล  โนราช

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 400 เมตร 100,000     100,000     100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

88

ก่อสรา้งลําเหมืองใส้ไก่  ช่วงนานายสนอง  

จิตตรง  ถึงนานายพนิจิ  จิตตรง  เส้นใต้วัด

จอมราษฎร์

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 400 เมตร 150,000     150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านดอนสบเปอื 

89
ก่อสรา้งลําเหมืองสายจากนานางคําชอน  ถึง

นานายพนม      สุยะเทพ

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 100 เมตร 130,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

90 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.นาทุ่งเหล่า ตลอดสาย
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านปุาแดง

91
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.เหมืองทุ่งว้าจากนา

นางทิพวรรณถึงนานางพกุิล  เกษี

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 200 ม. 260,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านรชัดา 1

92
ก่อสรา้งลําเหมือง สายจากนานายผ่าน  สุทธ

การ   ถึงนา   รตท.อรณุ  กันทะตา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 180 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



93
ก่อสรา้งลําเหมืองไส้ไก่ต่อจากลําเหมืองบน

ถึงท่ีนานายจําปา  สีสุหรา่ย

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 120 เมตร 120,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

94
ก่อสรา้งลําเหมืองไส้ไก่ต่อจากลําเหมืองนา

นายสม  พันธะยอด

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 350 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

95
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.ช่วงนานางสราวรรณ  

ไชยวงค์ถึงนานายผ่าน สุทธการ
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

96
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.ช่วงนา ร.ต.อ.อรณุ 

กันทะตา ถึงนานายอุดม คํายันต์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 150 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

97
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.เลียบเขตท่ีดินตีนดอย

โรงบ่มใบยาขึ้นไปถึง   ลําเหมืองเดิม
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 350 เมตร 350,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

98
ก่อสรา้งลําเหมืองคสล.ทุ่งข่ายช่วงนานายกุศล

 ฝีปากเพราะถึงนานายณรงค์ คํายันต์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 150 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านรชัดา 2 

99
ก่อสรา้งลําเหมืองไส้ไก่จากท่ีนานายทอง  

สิทธ ิ ถึงท่ีนานายเจรญิ  ลําทา

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 200 เมตร 150,000     150,000     150,000    150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

100
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ทุ่งเปูาช่วงนานาย

มานติย์  ปัน่เปีย้-นานางอุไรวรรณ  รษัฎาวงศ์
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 98,500       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านคันนา

101 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.รปูตัว U สายนาดอน เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 130,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง



102 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.รปูตัว U สายนารมิปุา เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 800 เมตร 2,800,000  2,800,000  2,800,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

103
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.รปูตัว U จากนานาย

ดา คําพล ถึงนานายแก้ว รําลึก
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 40 เมตร 60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

104
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.รปูตัว U สายนารอ้ง

เลา
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 870 เมตร 2,000,000  2,000,000  2,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

105 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.รปูตัว U สายนาแคว่น เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 100 เมตร 132,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

บ้านน้ําคา

106 ก่อสรา้งลําเหมืองซอย 7
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 600 ม. 600,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

107

ก่อสรา้งลําเหมืองทุ่งสะล้านจํานวน 2 ช่วง  

ช่วงแรกจากฝายทุ่งสะล้านถึง  ถึงนายเสวียน 

 กลัดคํา  ช่วงท่ีสอง  ถึงนานายทอง  กันทะศร

เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 400 ม. 260,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

108 ก่อสรา้งลําเหมืองนาดง
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 200 ม. 260,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

109 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.นาน้ําคา
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 200 ม. 260,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

110 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. สายรมิวัดห่าง
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ย. 200 ม. 260,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

111 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. ซอย 6 ( ซ้าย-ขวา )
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 500 เมตร 500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



112 ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ซอย 5
เพือ่ระบายน้ําเข้าสู่พืน้ท่ีทํา

การเกษตร
ยาว 300 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

113
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ลําเหมืองหลวง ทุ่ง

น้ําคา
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ยาว 200 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้าสู่

การเกษตรได้สะดวก

มากขึ้น

กองช่าง

ภาพรวมระดับตําบล

114
ก่อสรา้งลําเหมืองหลวง บ้านคันนา-บ้านน้ํา

คา ต.พญาแก้ว
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย.2,000 ม. 200,000      800,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

115

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.สายนารนิ จากบ้าน

คันนา ม. 2 ต.พญาแก้ว - บ้านเชียงโคม ม. 

2 ต.เชียงกลาง

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย 100 ม. 100,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

116

ก่อสรา้งลําเหมืองเหมืองใหญ่ทุ่งคุ้ม จากบ้าน

เจดีย์ -บ้านสบกอน  ม. 3 , ม.10 , ม.5 , ม.

 11 , ม. 13 ต.เชียงกลาง

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย 500 ม. 500,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

117

ก่อสรา้งลําเหมือง จากนานายจรสั  ไชยพรม

 - นานายบุญรตัน์  อิน่มีกุล  บ.พูล ม. 3  ต.

พญาแก้ว

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย. 30 ม. 30,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

118

ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. จากลําเหมืองทุ่งคุ้ม 

ถึงถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง  บ.สบกอน ม. 5 ต.

เชียงกลาง

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย. 50 ม. 50,000         

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

119
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.จากปากเหมืองรอ้ง

ค่า-วัดห่าง บ.สบกอน 3 ม. 13 ต.เชียงกลาง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย. 300 ม. 300,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

120

ก่อสรา้งลําเหมืองคาวจากอุโมงค์บ้านเชียง

โคม ม. 2 ต.เชียงกลาง ถึงบ้านเจดีย์ ม. 

3,10 ต.เชียงกลาง

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย.800 ม. 800,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

121
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล. ลําเหมืองดอน บ้าน

สบกอน ม. 5,11,13 ต.เชียงกลาง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย. 800 ม. 800,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง



122

ก่อสรา้งลําเหมืองห้วยมะค่า บ.ศรอีุดม ม. 1

 ,บ.เจดีย์ ม. 3,10 , บ.เชียงโคม ม. 2 , บ.

สบกอน ม. 5,11,13 ต.เชียงกลาง

เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร บ. 800 ม. 800,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

123
ก่อสรา้งลําเหมืองนาดงหนองเก่า บ.เชียงโคม

 ม. 2 ต.เชียงกลาง
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร ย.200 ม. 200,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

124
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.จากฝายข้อมือเหล็ก

ถึงลําเมืองคาว
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร

ยาว 2,000 เมตร  

พืน้ท่ีจากบ้านดู่  ถึง

บ้านศรอีุดม

1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

125
ก่อสรา้งลําเหมือง คสล.ลําน้ํารอ้ง  จากบ้าน

นาหนุน  ถึงบ้านสรอ้ยพรา้ว
เพือ่ระบายน้ําสู่การเกษตร

ยาว 2,000 เมตร  

พืน้ท่ีจากบ้านนาหนุน ม.

 2 ถึงบ้านสรอ้ยพรา้ว

2,000,000 

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําสูก่สน

เกษตร
กองช่าง

126

ก่อส้างลําเหมือง คสล. พรอ้มท่อเหลี่ยม คสล.

 ลําห้วยงิ้ว บรเิวณนานางสุรลีักษ์  กองแสง 

บ.งิ้ว ม.9 - บ.ศรอีุดม ม. 1 ต.เชียงกลาง

เพือ่ให้น้ําไหลสะดวก ขนาด 1x1 ม. ย. 1 ม. 200,000      400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวก
กองช่าง

รวม 126 5,140,000   9,762,000 14,669,000  19,530,500    9,825,000 

ประเภทอืน่ๆ ( พรบ.ผก.ม.16(4) )

บ้านศรอีุดม

1
เรยีงกล่องหินแกเบีย้นกันน้ํากัดเซาะเข้าสู่

พืน้ท่ีทําการเกษตรนาดอนลําน้ํากอน

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 300 เมตร 250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

2

ก่อสรา้งพนังก้ันน้ํากัดเซาะเข้าถนนไปท่ีทํา

การเกษตรนาทุ่งเหล่าข้างนานายเฉลิม  

อนิต๊ะเม้า

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 160 เมตร 150,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

3
ซ่อมแซมพรอ้มปรบัปรงุกล่องหินแกเบีย้นก้ัน

ลําน้ํากอนช่วงบรเิวณใกล้สะพานแสงตะวันรุ่ง

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ

ปรบัปรงุของเดิมและ

ก่อสรา้งเพิม่ใหม่
200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

4 ขุดลอกแม่น้ํากอนบรเิวณสะพานแสงตะวันรุ่ง เพือ่ปูองกันไม่ให้น้ําต้ืนเขิน สะพานแสงตะวันรุ่ง 100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง



บ้านเจดีย์ 2

5 ปรบัปรงุหอประชุมบ้านเจดีย์ หมู่ 10

เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตม

ปกติ  และมีสถานท่ี

สาธารณประโยชน์ใช้รว่มกัน

ในการจัดกรรมกรรมต่างๆ

เปลี่ยนหลังคาพรอ้มฝูา

เพดานและปูกระเบือ้ง

พืน้ฯลฯ  หอประชุม

ขนาด ก.15 ม. ย.20 ม.

 จํานวน  1  หลัง

250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถใช้งานได้

ตามปกติ
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

6
ขุดลอกลําห้วยหินช่วงจากอุโมงค์-รา้น

สะดวกซื้อ ( ต่อจากจุดเดิม )

เพือ่ให้น้ําไหลสะดวก  ไม่เกิด

การต้ืนเขินของลําห้วย
ยาว 200 เมตร 70,000       70,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถช่วยระบายน้ํา

ให้ไหลสะดวกได้
กองช่าง

บ้านสบกอน 3

7 ก่อสรา้งราวกันตกเหล็กรอบอ่างเก็บน้ําห้วยต้ิว
เพือ่ปูองกัน  และลดอุบัติเหตุ  

ในการสัญจรรอบอ่างเก็บน้ํา
  ยาว 3,000 เมตร 350,000     350,000     350,000    350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันและลด

อุบติัเหตุได้
กองช่าง

บ้านงิ้ว

8
เรยีงหินกล่องแกเบีย้นช่วงนานายธนวัต  ขอด

เตชะ  ถึงนานายธนพล  ขอดเตชะ

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
  ยาว 600 เมตร 200,000     200,000     100,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

9
เรยีงหินกล่องแกเบีย้นช่วงนานายศักดิ์ ( 

บ้านพูล ) ถึงนานายคํา คําปวน

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
 ยาว 500 เมตร 200,000     200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

บ้านหนองแดง

10
ขุดลอกลําน้ํายอนจากวัดหนองแดงถึงอุโมงค์

นาดอน

เพือ่ให้น้ําไหลสะดวก  ไม่เกิด

การต้ืนเขินของลําน้ํา
ยาว 700 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถช่วยระบายน้ํา

ให้ไหลสะดวกได้
กองช่าง

11
ปรบัภูมิทัศน์เทลานคอนกรตีสามแยกหน้า

บ้านนางบัวหอม รตันพทัิกษกุล

เพือ่ขยายพืน้ท่ีสัญจรให้กว้าง

ขึ้น ปูองกันอุบัติเหตุ

1 จุด  ขนาด 30 ม. X 

40 ม.
250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถขยายพื้นท่ี

สญัจรให้กว้างขึ้น
กองช่าง

12 ขุดลอกลําน้ํายอนตลอดสาย เพือ่ไม่ให้ลําน้ําต้ืนเขิน ยาว 850 ม. 500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันการต้ืน

เขนิของน้ํา
กองช่าง



13
เรยีงกล่องหินแกเบีย้นเพือ่ปูองกันตลิ่งพัง 

แม่น้ําน่าน

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 500 เมตร 600,000      600,000     600,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

บ้านนาหนุน

14
ปูองกันตลิ่งพังลําน้ําเปอืบรเิวณใต้ฝายพรอ้ม

ทําถนนสู่ท่ีทํากิน

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
  ยาว 1,000 เมตร 1,000,000  1,000,000    1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะเข้าสูพ่ื้นท่ีทํา

การเกษตรได้

กองช่าง

15 ปูองกันตลิ่งพังลําน้ําล้อม
เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
 ยาว 1,000 เมตร 1,000,000  1,000,000    1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะเข้าสูพ่ื้นท่ีทํา

การเกษตรได้

กองช่าง

16 ก่อสรา้งฝายคอนกรตีลําน้ําล้อม เพือ่ชะลอการไหล่บ่าของน้ํา  ยาว 50 เมตร 400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ําท่วม

พื้นท่ีการเกษตร
กองช่าง

บ้านวังว้า

17 เรยีงกล่องหินแกเบีย้นข้างลําน้ําเปอื
เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 200 เมตร 100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

18 เรยีงกล่องหินแกเบีย้นข้างถนนติดลําน้ํากุ่ม
เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 100 เมตร 200,000     200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

บ้านห้วยเลื่อน 

19 ปรบัปรงุภูมิทัศน์ดงวังว้า

เพือ่ใช้เป็นท่ีสาธารณะใช้

ประโยชน์รว่มกัน , เป็นแหล่ง

เรยีนร ู, ใช้ประกอบพธิทีาง

พืน้ท่ี 7 ไร่ 100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีแหลง่เรยีนรูเ้พิ่มขึ้น กองช่าง

บ้านดอนสบเปอื 

20 ปูองกันตลิ่งพังลําน้ําเปอื
เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 500 เมตร 220,000     300,000     300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

21 ขุดลอกหนองน้ําจุดเชื่อมต่อหนองสัก
เพือ่แก้ไขปัญหาหนองน้ําต้ืน

เขิน

ยาว 80 เมตรกว้าง 30 

เมตร ลึก 3 เมตร
100,000     100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะถนนข้างสะพานน้ํา

กุ่มได้

กองช่าง



บ้านปุาแดง

22 ปูองกันตลิ่งพังลําน้ําเปอื
เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ

ยาว 500 เมตร        ( 

ช่วงบรเิวณทุ่งเหล่า )
1,000,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะเข้าสูพ่ื้นท่ีทํา

การเกษตรได้

กองช่าง

บ้านรชัดา 1

23
ขุดบ่อน้ําต้ืน ( บ่อส้ม ) ท่ีสาธารณะหน้าบ้าน

นายสม  พันธะยอด
เพือ่ให้มีน้ําอุโภคในฤดูแล้ง จํานวน 1 บ่อ 35,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําอุโภคในฤดูแลง้ กองช่าง

บ้านรชัดา 2

24

ปรบัภูมิทัศน์รอบสระประจําหมู่บ้านให้เป็น

ลานเอนกประสงค์ , เรยีงหิน  พรอ้มทําแนว

กันตกขอบสระและก่อสรา้งถนน คสล.รอบ

ขอบสระ

สามารถใช้เป็นสถานท่ี

พักผ่อนและอกกําลังกาย  

และประกอบกิจกรรมรว่มกัน

ของประชาชนในหมู่บ้าน

ถนน ยาว 300 เมตร 100,000     100,000    150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีสถานท่ีพักผ่อนและ

ออกกําลงักายเพิ่มขึ้น
กองช่าง

25 ขุดบ่อน้ําในหมู่บ้านเพือ่ใช้ในฤดูแล้ง เพือ่ให้มีน้ําอุโภคในฤดูแล้ง จํานวน 10 บ่อ 50,000        50,000       50,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําอุโภคในฤดูแลง้ กองช่าง

26 ขุดสระหนองห้า
เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
พืน้ท่ี 2 ไร่ 800,000     800,000    800,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะเข้าสูพ่ื้นท่ีทํา

การเกษตรได้

กองช่าง

บ้านน้ําคา

27
ก่อสรา้งคันปูองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพังข้าง

ฝายดอนฝ่ังนานายสามารถ  ค่าคาม

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ
ยาว 150 เมตร 400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะเข้าสูพ่ื้นท่ีทํา

การเกษตรได้

กองช่าง

บ้านคันนา

28 ปรบัปรงุภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําจัง

เพือ่ให้เกิดความสวยงามและ

ปูองการเกิดอุบัติเหตุบรเิวณ

ถนนข้างอ่างเก็บน้ํา

พืน้ท่ี 4 ไร่ 250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถสร้างความม

ปลอดถัยและเดกิความ

สวยงาม

กองช่าง



29 ขุดลอกหน้าฝายคันนา
เพือ่ให้น้ําไหลสะดวก  ไม่ต้ืน

เขิน
ยาว 50 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ทําให้น้ําไหลสะดวก ไม่

เกิดการต้ืนเขนิ
กองช่าง

30
ก่อสรา้ง/ต่อเติมศาลาบําเพ็ญบุญปุาสุสาน

บ้านคันนา-พูล

เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีบําเพ็ญ

ประโยชน์รว่มกัน

กว้าง 5 เมตร ยาว 12 

เมตร
361,700     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ทําให้มีสถานท่ีบําเพ็ญ

ประโยชนกั์น
กองช่าง

ภาพรวมระดับตําบล

31 ก่อสรา้งสถานขีนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงกลาง เพือ่บรกิารประชาชนฯ 1 แห่ง 1,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีสถานขีนสง่บรกิาร

ประชาชน
กองช่าง

32

ขุดลอกหน้าเหมืองคาว(ฝายคาว) บ.เจีย์ ม 

3,10 บ.ศรอีุดม . 1 , บ.เชียงโคม ม. 2 ต.

เชียงกลาง

เพือ่ให้น้ําไหลสะดวก ย. 1,000 ม. 500,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

น้ําไหลสะดวก กองช่าง

33 ก่อสรา้งปูายอําเภอเชียงกลาง

เพื่อความสวยงามและเปน็การบง่

บอกว่าเปน็เขตพื้นท่ีอําเภอเชยีง

กลางสําหรบัผู้ท่ีสัญจรไป-มา

สามแยกบ้านคันนา ม. 

2 จํานวน 1 ปูาย
300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกิดความสวยงาม กองช่าง

34 ตีเส้นจราจรถนนสายอดุลเดชจรสั
เพือ่ความปลอดภัยและเป็น

ระเบยีบของสังคม

จากสามแยกบ้านคันนา

หมู่ท่ี 2 ตําบลพญาแก้ว

 ถึงสามแยกปูอมตํารวจ

  บ้านรชัดา ม. 11,15

200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความปลอดภัยในชวิีต

และทรัพย์สนิ
     กองช่าง

35 ปรบัปรงุซ่อมแซมฝายคาว
เพือ่ให้สามารถกลับมาใช้งาน

ได้ตามปกติ

 60 เมตร  พืน้ท่ี บ้าน

คันนา ม. 2 - บ้านศรี

อุดม ม. 1

300,000      300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถใช้งานได้

ตามปกติ
กองช่าง

36
เรยีงกล่องหินแกเบีย้นปูองกันตลิ่งพังลําน้ํา

น่าน
เพือ่ปูองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

ยาว 2,500 เมตร 

พืน้ท่ีจากสะพานลําน้ํา

น่านบ้านสบกอน ม. 13

500,000     1,000,000  500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

37
เรยีงกล่องหินแกเบีย้นปูองกันตลิ่งพังลําน้ํา

กอน

เพือ่ปูองกันการพังทลายและ

แก้ไขปัญหาน้ํากัดเซาะ

ตลอดแนวลําน้ํากอน 

ยาว 2,000 เมตร
700,000      700,000     700,000     700,000    700,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะเข้าสูพ่ื้นท่ีทํา

การเกษตรได้

กองช่าง



38
วางกล่องหินแกเบีย้น/ปูองกันตลิ่งพังลํา

น้ําเปอืถึงลําน้ําน่าน
เพือ่ปูองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

ยาว 3,000 เมตร พืน้ท่ี

 บ้านนาหนุนถึงบ้าน

หนองแดง

1,000,000  500,000    1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถปอูงกันน้ํากัด

เซาะตลิง่ได้
กองช่าง

กองช่าง

39
ปรบัปรงุภูมิทัศน์บรเิวณอ่างเก็บน้ําห้วยต้ิว 

และน้ําตกห้วยต้ิว

เพื่อให้เกิดความสวยงาม  และเปน็

สถานท่ีพักผ่อนหยอ่นใจ

อา่งเก็บน้ําห้วยต้ิว,น้ําตก

ห้วยต้ิว
200,000      200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีสถานท่ีสําหรับการ

พักผ่อนหย่อนใจ
กองช่าง

40
ก่อสรา้งทางระบายน้ําล้น (สปงิเวย)์ อ่างเก็บ

น้ําห้วยต้ิว
เพื่อระบายน้ําล้น จํานวน 1 จุด 500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําได้ กองช่าง

41 ขุดลอกลําน้ํากอนตลอดสาย
เพื่อให้น้ําไหลสะดวก  ไม่ต้ืนเขนิ  

และเปลีย่นทางน้ํา
ยาว 2.5 ก.ก. 100,000     500,000     500,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ทําให้น้ําไหลสะดวก ไม่

เกิดการต้ืนเขนิ
กองช่าง

42
เสรมิคันลําน้ํากอนเพือ่ปูองกันอุทกภัยตลอด

สาย 2 ข้าง

เพื่อปอูงกันอทุกภยัน้ําล้นคันลําน้ํา

กอน
ยาว 2.5 ก.ก. 50,000        100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

แก้ไขปญัหาอุทกภัย กองช่าง

43 ก่อสรา้งประตูปดิ-เปดิน้ําปากเหมืองทุ่งคุ้ม เพื่อระบายน้ําเข้า-ออก 1 แห่ง 40,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ระบายน้ําเข้า-ออก กองช่าง

รวม 43 2,735,000  4,791,700 9,670,000  10,200,000     8,300,000 

ประเภทรางระบายน้ํา/ท่อ ( พรบ.ท.ม.50(2) ม.51(8) , พรบ.

ผก.ม.16(2) )

บ้านศรอีุดม

1
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.ช่วงบ้านนายอิน่

แก้ว  กาบนันนทา  ถึงบ้านนายอิน่คํา  องิคลิง
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง



2
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. ถนนช่วงหน้า

หอประชุมประจําหมู่บ้าน
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

3

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. ช่วงสี่แยกหน้า

บ้านนางคําบาง กะรตัน์ถึงบ้านนายสมพงษ์ 

คําเคลื่อน

เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 300,000     300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

4

ก่อสรา้งรางระบายน้ําซอย 2 ระหว่าง

จุดเริ่มต้นท่ีบ้านนายคําดา ขอดเตชะถึงบ้าน

นายวาท กลัดคํา

เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 160 เมตร 320,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านเชียงโคม

5

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบมีฝาปดิช่วง

หน้าบ้านนางบานชื่น  เทพอนิทร ์ ถึงบ้าน

นายสุข  เทพอนิทร์

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 500 เมตร 250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

6
วางท่อระบายน้ําช่วงนานายศรนีวล  มาไกล  

ถึงนานางบุญมี  จันต๊ะวงค์
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 9 เมตร 10,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

7

ก่อสรา้งรางระบายน้ําพรอ้มบ่อพักช่วงจาก

หน้าบ้านนายบุญรตัน์  มางิ้ว  ถึงหน้าบ้าน

นางขันคํา  เทพอนิทร ์( ซอยเข้าวัดเชียงโคม )

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

8
ก่อสรา้งรางระบายน้ําช่วงศาลเจ้าหน้าบ้าน

นายสมบัติ  ฝีปากเพราะ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 300 เมตร 100,000     100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

บ้านเจดีย์ 1

9

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. จากบ้านนางศรี

ไพร  สิทธ ิ ถึงห้วยเจดีย์  ท่ีบ้านนายสนธ ิ 

เปยีงใจ

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 300 เมตร 310,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง



10

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.ปูองกันน้ําท่วม 

จากสวนนายสัมฤทธิ์  การตัน์  ถึงสระห้วย

ช้างตาย

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 500 เมตร 150,000     150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

11

ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิจากบ้าน

นายปัน๋ ปันคําถึงเหมืองทุ่งคุ้มบ้านนาย

สมพงษ์ ยะปัญญา

เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 300,000     300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

12

ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิถนนสาย

เจดีย-์สรอ้ยพรา้วจากบ้านนายอารยี์ รุ่งเรอืง

ถึงอาคารประชารฐั

เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 500 เมตร 200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

13

ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิจากบ้าน

นายประดิษฐ์ ละม่อมถึงสี่แยกเขตติดต่อบ้าน

เจดีย์ ม.10

เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 300,000     300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

14
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา ซอย 5/4 จากบ้าน

นายสนัน่ แสงรตัน์ ถึงห้วยเจดีย์
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 400,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

15
ซ่อมแซมรางระบายน้ําแบบมีบ่อพักจากบ้าน

นายวิน สลีอ่อนถึงบ้านนางกาบ ไชยสกุล
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านเจดีย์ 2

16
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากโกดังนายอนุสรณ์-

สามแยกบ้านเจดีย์ หมู่ 3
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 430,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

17
วางท่อพรอ้มบ่อพักสายโกดัง สจ.หมู ผ่าน

สวนนางวนดิา -ถนนสายหลักหมู่บ้าน
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 140 เมตร 320,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

18
ก่อสรา้งรายงระบายน้ําช่วงสวนนายสัมฤทธิ์ 

 การตัน์  บ.เจดีย์ ม.3ถึงบ้านเจดีย์ ม.10
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 100มตร 100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง



บ้านสบกอน 1

19
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา ช่วงบ้านนายสมบูรณ์  

 อนิทําถึงบ้านนางละมัย  เวทํา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

20
รางระบายน้ําคสล. มีฝาปดิจุดหน้าบ้านนาง

กัญญพัทธ์ นําภาถึงบ้านนายสมพงษ์ พรมมา
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

21
วางท่อระบายน้ําช่วงหน้าบ้านนายต่วน พงษ์

ขัน
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก  ท่อ 8 " ยาว 80 เมตร 70,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

22
วางท่อระบายน้ําจากข้างไปรษณีย์ถึงประปา

อําเภอเชียงกลางพรอ้มบ่อพัก
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก  ย. 150 ม. 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

23
ก่อสรา้งรางระบายน้ําหน้าบ้าน อ.มะลิถึงสาม

แยก ตชด.
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก  ย. 200 ม. 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

24
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากสามแยก ตชด.ถึง

ลําห้วยข้างบ้าน ดต.ประชุม  คงทัพ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

25

ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากสามแยกบ้านนาย

สัมพันธ์  ซอเสียง ถึงลําห้วยข้างท่ีว่าการ

อําเภอเชียงกลาง

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 150,000    150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

26
วางท่อระบายน้ําช่วงข้างบ้านนายกฤษ  

สุวรรณประดิษฐ์
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 30 เมตร 60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

27
ก่อสรา้งรางระบายน้ําบรเิวณหน้าบ้านนายสม

เจตต์  คําชนะ ถึงหน้าบ้านครอูภิชาติ
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 30 เมตร 60,000        60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง



28
เปลี่ยนฝาปดิรางระบายน้ําช่วงซอยรา้นภมร 

ซาวด์
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 10 เมตร 50,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านสบกอน 3

29
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้านนายปกรณ์  

จิตรวงศ์ถึงบ้านนางจันทร ์ อนิทํา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 35 ม. 98,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

30
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิบ้านนาย

ประสิทธ ิ อนิธรรมถึงบ้านนายถวิล  อนิทํา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 60 ม. 84,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

31
ก่อสรา้งรางระบายน้ําบ้านนางปยิะภรณ์  อุน่

ใจ  ถึงบ้านนายศิลป์  ใจประสงค์
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 30 เมตร 20,000       20,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

32
ก่อสรา้งรางระบายน้ําต้ังแต่บ้านนางต่อม  

ไชยโย-บ้านนางสม  อนิทํา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 127,000     127,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

33
ก่อสรา้งรางระบายน้ําต้ังแต่บ้าน สท.ศักดิ์  

พรมมา - บ้านนายรตัน์  อนิทํา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 125,000     125,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

34
ก่อสรา้งรางระบายน้ําข้างตะวันตกของวัดศรี

บุญเรอืง-ลําเหมืองใหญ่
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 80 เมตร 120,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

35
ก่อสรา้งรางระบายน้ําข้างบ้านนางนํา  พรม

มา - ถนนใหญ่
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 125,000     125,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

36
ก่อสรา้งรางระบายน้ําข้างบ้านนายสนทิ  กัน

ศร - บ้านนางอรชร  อนิธรรม
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 180 เมตร 125,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง



37
ก่อสรา้งรางระบายน้ําข้างบ้านนางสุพรรณ  

เพ็งสกุล - บ้านนายประหยัด  มะโน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 60 เมตร 150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

38
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิช่วงบ้าน

นางมาลี จิตรวงค์ถึงบ้านนางสุพรรณ เฮงสกุล
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 120 เมตร 240,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

39
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิช่วงบ้าน

นายไสว อนิทําถึง   บ้านนางสม  อนิทํา
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 400,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

40
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิช่วงบ้าน

นายจันทร ์อนิทําถึง   บ้านนางสมศร ีอนิทํา
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

41

ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิช่วงบ้าน

นางพศิมัย นันทะวรรณ์ถึงสวนนางลัดดา 

เจียรประภาดํารงค์

เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านหนองแดง

42
วางท่อระบายน้ําพรอ้มถมดินเหมืองเสียน้ํา

นานายสมควร  มงคลเมธกุีล-แม่น้ําน่าน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ท่อขนาด 1 ม. ย. 15 ม. 140,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

43
ก่อสรา้งรางระบายน้ําช่วงหน้าบ้านนายศิลป์

ชัย  สุทธการ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 200,000     150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

44
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา จากหน้าบ้านนายทน  

มีสา  ถึงหน้าบ้านนายเต็มเกียรติ  ไชยา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

45
ก่อสรา้งรางระบายน้ําหน้าบ้านนางบัวเพ็ญ  

ทองคํา  ถึงลําน้ํายอน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง



46 ขุดลอกรางระบายน้ําตีนฮ่อมดง เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 30 เมตร 50,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

47
วางท่อระบายน้ําช่วงข้างสวน อ.มนตร ีขอน

พวง
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 50 เมตร 130,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

48
ก่อสรา้ง/วางท่อรางระบายน้ําต่อจากจุดเดิม 

ช่วงบ้านนายบุญมี
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 20 เมตร 40,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านวังว้า

49
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้านนายวสันต์  

อันชัน  ถึงบ้านนายอุดม จิตตรง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 150 ม. 250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

50
วางท่อน้ําท้ิงข้างถนนจากลําเหมืองเดิมถึงลํา

น้ํากุ่ม
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 70 เมตร 100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

บ้านห้วยเลื่อน 

51
ขุดลอกรางระบายน้ําหน้าบ้านนายตะวัน  หา

ปุอง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 15 ม. 70,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

52 วางท่อข้ามถนนหน้าบ้านนายอุทัย คํายันต์ เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 6 ม. 15,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

บ้านดอนสบเปอื 

53
ก่อสรา้งรางระบายน้ําบ้าน นส.วันเนาว์ถึง

รอยพระบาท
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 350 ม. 490,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง



54
ก่อสอรา้งรางระบายน้ําบ้านนายไสวถึงดง

เสื้อบ้าน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 350 ม. 490,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

55 วางท่อระบายน้ําจากหนองสักถึงลําน้ําเปอื เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 350 เมตร 200,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

บ้านปุาแดง

56
รางระบายน้ํา คสล.แบบมีฝาปดิจากพระธาตุ

ดอยแก้วถึงบ้านดาบวิสุทธิ์  ม่ังค่ัง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 200 ม. 280,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

57
รางระบายน้ําแบบมีฝาปดิจากบ้านนายสง่า  

ยสอาลัยถึงลําน้ําเปอื
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 200 ม. 280,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

58
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. แบบมีฝาปดิข้าง

บ้านนางพลอย  โนราช
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

59
ขยายท่อระบายน้ําข้างสวนนายเสถียร  ยศ

อาลัยและนางอําพร  รอ่นทอง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 5 เมตร 20,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

60
ขยายท่อระบายน้ําหน้าบ้านนายเสถียร  ยศ

อาลัย
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 5 เมตร 20,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

บ้านรชัดา 1

61
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้านนายธนกฤต  

จิตตรงถึงห้วยน้ํายอน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 200 ม. 200,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

62

ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิ คสล.จาก

บ้านนายศรวีรรณ  ฝีปากเพราะถึงบ้านนาย

ศรนีวล  ซอระสี

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 120 ม. 120,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง



63
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิบ้านนาย

ธนาธปิ  แสนแย้มถึงลําห้วยช้างตาย
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 120 ม. 120,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

64
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้านนายสุทัศน์ 

ศรวีรรณ ถึงบ้านนางสมเพยีร  พรมบุญสุข
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 280,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

65

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบมีฝาปดิจาก

บ้านนางเก๋ียง  อันชัน  ถึงบ้านนางศร ีพันทะ

ยอด

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

66
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากหน้าบ้านนายสมคิด

  ยศอาลัย  ถึงห้วยช้างตาย
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 180 เมตร 100,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

67

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.ช่วงบ้านนาง

มยุเรศ มาลารตัน์บ้านรชัดาหมู่ 11 ตัดถนน

ถึงบ้านนายประเสรฐิ รกัษบี้านรชัดา หมู่ 15

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 225,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

68
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.ช่วงบ้านนาย

สุทัศน์ ศรวีรรณถึง บ้านนางคําบาง ทาทะสุทธิ์
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 225,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

69
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.ช่วงบ้านนางเก๋ียง

 อันชัญถึงบ้านนายนพินธ์ ดาวัลย์
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

70
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.ช่วงบ้านนายแสง 

ไชยวงค์ถึง     บ้านนางศรารตัน์ พมิพ์มาศ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

71
ก่อสรา้งรางระบายน้ําคสล.ช่วงบ้านนายสม 

สุทธการ ถึงบ้านนางคําข้อน สวนสอน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 100 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง



72
ก่อสรา้งรางระบายน้ําคสล.ช่วงบ้านนายเสน่ห์

 ฝีปากเพราะ ถึงลําน้ํายอน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 500 เมตร 500,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

73

ก่อสรา้งรางระบายน้ําคสล.ช่วงสวนนายวิพล 

ฝีปากเพราะ ถึง  สวนนายเทพสําราญ ฝีปาก

เพราะ

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

74

ก่อสรา้งรางระบายน้ําคสล.ช่วงหลังบ้านนาย

สมคิด         ยศอาลัยถึงหลังสวน ร.ต.อ.สาย

ไทย วงค์ปนิตา

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

75
ก่อสรา้รางระบายน้ําคสล.ต่อจากจุดเดิมถึง

นานางเตือนใจ ฝีปากเพราะ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 300 เมตร 450,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านรชัดา 2 

76

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. จากถนนน่าน-

ทุ่งช้าง ช่วงบ้านนางศร ี ฝีปากเพราะถึงถนน

อดุลเดชจรสั

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 390 เมตร 150,000     150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

77

ก่อสรา้งรายระบายน้ําช่วงจากบ้านนาย

เหรยีญ  ตีระชิ้น  ถึงข้างบ้านนายณรงค์  ทอง

สุข

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 175  เมตร 150,000     150,000     150,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

78
วางท่อระบายน้ําพรอ้มบ่อพักและขยายไหล่

ทาง (ถนนช่วงสะพานลําน้ําเปูาถึงโรงบ่มใบยา)
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก

ยาว 120 เมตร ( ขยาย

ไหล่ถนน,วางกล่องหิน

แกเบีย้น,วางท่อระบาย

น้ําพรอ้มบ่อพัก )

400,000     400,000    400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

79
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากปัม๊น้ํามันคอสโม่ถึง

สะพานลําน้ําเปูา
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 80  เมตร 80,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง



80
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้าน ผอ.อนันต

ศักดิ์  ยศอาลัย  ถึงถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 150,000     150,000     150,000    150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

81
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้านนายอาทิตย์  

ปานจันทร ์ ถึงบ้านนายอนิหวัน  สุทธการ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 200 เมตร 100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

82
ก่อสรา้งรางระบายน้ําจากบ้านนายชัย  ซ้อน

พุฒ  ถึงบ้านนายแก้ว  สุทธการ
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 250,000    250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

83
วางท่อระบายน้ําจากบ้านนายชวน  ซ้อนพุฒ 

 ถึงบ้านนางถนอม  พรอ้มถมดิน
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 15  เมตร 50,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

84
ก่อสรา้งรางระบายน้ําช่วงบ้านนางจาร ีฝีปาก

เพราะถึงบ้านนายชวน ซ้อนพุฒิ
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 250 เมตร 500,000     500,000    500,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

85
ก่อสรา้งรางระบายน้ําช่วงข้าง รร.รชัดาฯถึง

บ้านนางบุญจือ ฝีปากเพราะ
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 50  เมตร 100,000     100,000     100,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านคันนา

86 วางท่อระบายน้ําบ้านนายฉัตรชัย ยะปัญญา เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 8 เมตร 30,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

87 ก่อสรา้งรางระบายน้ําห้วยน้ําจังแบบมีฝาปดิ เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 30 เมตร 60,000        

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

88
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิจากบ้าน

นายสมพงษ์ อนิทํา ถึงชัชวาลย์เมทัลชีท
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก ยาว 800 เมตร 400,000    400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง



บ้านน้ําคา

89
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา ช่วงจากลานกีฬาถึง

ลําห้วยยาง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 300 เมตร 300,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

90
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. ลําห้วยยาง ข้าง

ถนน ซอย 3
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 400 เมตร 400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

บ้านพูล

91
ก่อสรา้งรางระบายน้ําแบบมีฝาปดิถนนสาย

หลักของหมู่บ้านท้ังหมด
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 500 ม. 200,000    300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

92
ก่อสรา้งท่อระบายน้ํา คสล. ซอย 2  ถึงลํา

ห้วยน้ําจัง
เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ยาว 150 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ํามิให้

ท่วมขังได้
กองช่าง

ภาพรวมระดับตําบล

93

ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล.แบบมีฝาปดิ 

จากหน้าบ้านนายธนกฤต  จิตตรง - ลําน้ํา

ยอน   บ้านรชัดา ม.11 , ม.15 ต. เปอื

เพือ่ระบายน้ําให้ไหลสะดวก ย. 100 ม. 100,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําได้

สะดวก
กองช่าง

94
ก่อสรา้งรางระบายน้ํา2ข้างทางถนนสายบ้าน

คันนา ม. 2 , บ้านน้ําคา ม. 1 ตําบลพญาแก้ว

เพือ่ใช้ในการสัญจรไป-มา

สะดวก
ย. 1,000 ม. 500,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

กองช่าง

95
ปรบัปรงุซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล. ภายใน

เขตเทศบาลฯ
เพื่อให้การไหลของน้ําสะดวกขึน้

พื้นท่ีรบัผิดชอบในเขต

เทศบาลฯ
200,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

น้ําไหลสะดวก กองช่าง

รวม 95 1,620,000   2,775,000 6,372,000 9,760,000 5,189,000 



ประเภทอุโมงค์/ท่อเหลี่ยม
( พรบ.ท.ม.50(2) ม.

51(8) , พรบ.ผก.ม.

บ้านศรอีุดม

1 ก่อสรา้งท่อเหลี่ยมข้ามลําห้วยมะค่า
เพือ่ใช้ในการสัญจรสําหรบั

ภาคการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง  ยาว 4 

เมตร
250,000     200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรสามารถ

สญัจรหรอืขนถ่าย

ผลผลติทางการเกษตร

ได้สะดวก

กองช่าง

2
ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยมห้วงงิ้ว  ช่วงนานายสัง

วิท  อนิต๊ะเม้า
เพือ่ระบายน้ําให้น้ําไหลสะดวก 1 แห่ง 150,000 

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถระบายน้ําให้

ไหลสะดวกยิ่งขึ้น
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

3
ก่อสรา้งอุโมงค์ลําห้วยหินนานายสมศักดิ์  

พรมมา

เพือ่ใช้ในการสัญจรสําหรบั

ภาคการเกษตร
1 จุด 400,000 

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรสามารถ

สญัจรหรอืขนถ่าย

ผลผลติทางการเกษตร

ได้สะดวก

กองช่าง

บ้านสบกอน 3

4
ก่อสรา้งอุโมงค์ลําเหมืองใหญ่บรเิวณหน้า

บ้านนายรตัน์  อนิทํา

เพือ่ใช้ในการสัญจรสําหรบั

ภาคการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง  กว้าง 4 

เมตร  ยาว 6 เมตร
400,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรสามารถ

สญัจรหรอืขนถ่าย

ผลผลติทางการเกษตร

ได้สะดวก

กองช่าง

5
ก่อสรา้งอุโมงค์ลําเหมืองใหญ่บรเิวณหน้า

บ้านนายต๊ิบ  ใจบุญ

เพือ่ใช้ในการสัญจรสําหรบั

ภาคการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง  กว้าง 4 

เมตร  ยาว 6 เมตร
400,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรสามารถ

สญัจรหรอืขนถ่าย

ผลผลติทางการเกษตร

ได้สะดวก

กองช่าง

6
ก่อสรา้งอุโมงค์ลําเหมืองใหญ่บรเิวณหน้า

บ้านนายสุรนิทร ์ อนิทํา

เพือ่ใช้ในการสัญจรสําหรบั

ภาคการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง  กว้าง 4 

เมตร  ยาว 6 เมตร
400,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

เกษตรกรสามารถ

สญัจรหรอืขนถ่าย

ผลผลติทางการเกษตร

ได้สะดวก

กองช่าง

รวม 6 150,000     1,450,000  200,000    400,000     

ประเภทประปา
( พรบ.ท.ม.51(1) , 

พรบ.ผก.ม.16(4) )

บ้านศรอีุดม

1 ก่อสรา้งท่ีเก็บน้ําประปาภูเขาขนาดใหญ่ เพือ่ให้มีน้ําอุปโภคอย่างท่ัวถึง
 กว้าง 4 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 3 เมตร
350,000      350,000     350,000     350,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

อย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



บ้านสบกอน 1

2 ขยายเขตประปาห้วยต้ิว
เพือ่ให้มีน้ําอุปโภค-บรโิภค

อย่างพอเพยีง ในฤดูแล้ง

บ้านสบกอน ม.5 , ม.

11 , ม.13  ระยะทาง 

1,000 เมตร (สองฝ่ัง)

350,000     350,000     350,000    350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําเพยีงพอต่อการ

อุปโภค-บรโิภค
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

3 ขยายเขตประปาห้วยต้ิว
เพือ่ให้มีน้ําอุปโภค-บรโิภค

อย่างพอเพยีง ในฤดูแล้ง

บ้านสบกอน ม.5 , ม.

11 , ม.13  ระยะทาง 

1,000 เมตร (สองฝ่ัง)

350,000     350,000     350,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําเพยีงพอต่อการ

อุปโภค-บรโิภค
กองช่าง

บ้านสบกอน 3

4 ขยายเขตประปาห้วยต้ิว
เพือ่ให้มีน้ําอุปโภค-บรโิภค

อย่างพอเพยีง ในฤดูแล้ง

บ้านสบกอน ม.5 , ม.

11 , ม.13  ระยะทาง 

1,000 เมตร (สองฝ่ัง)

350,000     350,000     350,000    350,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําเพยีงพอต่อการ

อุปโภค-บรโิภค
กองช่าง

บ้านหนองแดง

5 ก่อสรา้งประปาถังสูงบ้านหนองแดง เพือ่ให้มีน้ําอุปโภคอย่างท่ัวถึง จํานวน 1 แห่ง 1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

อย่างท่ัวถงึ
กองช่าง



บ้านสันทนา  

6 ปรบัปรงุระบบประปา เพือ่ให้มีน้ําอุปโภคอย่างท่ัวถึง

บรเิวณหลังโรงเรยีน

ไตรคาม ฯโดยขยาย

เขตประปา,วางระบบ

ท่อส่งน้ํา,ปรบัปรงุระบบ

สูบน้ํา-ระบบส่งน้ํา ฯลฯ

200,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

อย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านรชัดา 2 

7 ก่อสรา้งระบบประปาบ้านรชัดา เพือ่ให้มีน้ําอุปโภคอย่างท่ัวถึง จํานวน 1 แห่ง 1,000,000    1,000,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีน้ําอุปโภค

อย่างท่ัวถงึ
กองช่าง

ภาพรวมระดับตําบล

8

วางท่อประปาจากสระหมู่บ้านสู่หมู่บ้านเจดีย์

และสู่ท่ีทํากินเพือ่เป็นน้ําใช้และน้ําเพือ่

การเกษตร บ.เจดีย์ ม 3 , ม. 10 ต.เชียงกลาง

เพอืให้มีน้ําอุปโภคและน้ําใช้

ทางการเกษตรอย่างพอเพยีง
ย. 1,000 ม. 600,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําเพยีงพอต่อการ

อุปโภคและใช้ใน

การเกษตร

กองช่าง

9 ก่อสรา้งประปาผิวดิน บ.เจดีย์ ม.10
เพือ่ให้มีน้ําอุปโภคบรโิภคอย่าง

เพยีงพอ
1 แห่ง 800,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีน้ําเพยีงพอต่อการ

อุปโภคและบรโิถค
กองช่าง

รวม 9 1,750,000   2,400,000  1,400,000  2,400,000 1,900,000  

ประเภทสะพาน ( พรบ.ผก.ม.16(4) )

บ้านศรอีุดม

1 ก่อสรา้งสะพานข้ามลําห้วยมะค่า
เพือ่ใช้เชื่อมเส้นทางสัญจร

ข้ามลําน้ํา

 จํานวน 1  แห่ง  ยาว  

4 เมตร
200,000  250,000 

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนสามารถใช้

สญัจรข้ามลําน้ําได้
กองช่าง

บ้านรชัดา 2 

2
ก่อสรา้งสะพานและขยายคอสะพานน้ําเปูา

ข้างโรงเรยีนชุมชนรชัดาภิเษกมิตรภาพท่ี 115

เพือ่ใช้เชื่อมเส้นทางสัญจร

ข้ามลําน้ํา

 จํานวน 1  แห่ง  ยาว  

6  เมตร
400,000     400,000    400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนสามารถใช้

สญัจรข้ามลําน้ําได้
กองช่าง



3
ก่อสรา้งสะพานและขยายคอสะพานน้ําเปูา

ข้างปัม๊น้ํามันไปถนนน่าน-ทุ่งช้าง

เพือ่ใช้เชื่อมเส้นทางสัญจร

ข้ามลําน้ํา

 จํานวน 1  แห่ง  ยาว  

6  เมตร
400,000     400,000    400,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนสามารถใช้

สญัจรข้ามลําน้ําได้
กองช่าง

ภาพรวมระดับตําบล

4
ก่อสรา้งสะพานข้ามลําน้ํากอน บรเิวณบ้าน

สบกอน ม.13 ต.เชียงกลาง
เพือ่ให้การสัญจรสะดวก 1  แห่ง 1,000,000   

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีความสะดวกในการ

สญัจร
กองช่าง

รวม 4 1,200,000   1,050,000  800,000    800,000     

ประเภทไฟฟูา

บ้านศรอีุดม

1 ขยายไฟก่ิงตามซอยต่างๆในหมู่บ้านศรอีุดม
เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
จํานวน 15 จุด 25,000       25,000       25,000      25,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ใน

ชวิีตประจําวัน
กองช่าง

บ้านเชียงโคม

2

โครงการขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่พืน้ท่ีทํากินสวน

ปุาสายน้ําเปูา บ้านเชียงโคม หมู่ 2 ต.เชียง

กลาง

เพือ่ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง ยาว 2  ก.ม. 100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถขยายเขตไฟฟูา

สอ่งสว่างได้เพิ่มขึ้น
กองช่าง

บ้านเจดีย์ 2

3

ขยายเขตไฟฟูา/ไฟก่ิงจํานวน2ช่วง ช่วงท่ี1

จากบ้านนายสมนกึ ไพรคิ-บ้าน ร.ต. วิโรจน์ 

สอนยศ ช่วงท่ี2 จากบ้านนายธุวานนท์ หน่อ

ท้าว - บ้าน ร.ต.อ.สมเดช เทพวงค์

เพือ่ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง จํานวน 2 ช่วง 80,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถขยายเขตไฟฟูา

สอ่งสว่างได้เพิ่มขึ้น
กองช่าง

บ้านสบกอน 2

4
ติดต้ังไฟฟูาส่องสว่างรอบสวนสาธารณ

เทศบาลฯ
เพือ่ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง ยาว 200 เมตร 250,000     250,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถขยายเขตไฟฟูา

สอ่งสว่างได้เพิ่มขึ้น
กองช่าง



บ้านรชัดา 1

5
ขยายเขตไฟฟูาจากสวนนางวัฒนา จิณะแสน

 ถึงสวนนายจันทร ์ ใจปงิ

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว  200 เมตร 150,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ใน

ชวิีตประจําวัน
กองช่าง

6
ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนายวีรศักดิ์  ยศ

อาลัย  ถึงแยกหน้าปัม้น้ํามันคอสโม่

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว 300 เมตร 250,000     250,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ใน

ชวิีตประจําวัน
กองช่าง

บ้านรชัดา 2 

7 ขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่ท่ีทํากินทุ่งโต๋มเหนอื
เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว  2,000 เมตร 1,000,000     1,000,000     1,000,000    1,000,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีไฟฟูาสอ่งสว่างอย่าง

ท่ัวถงึ
กองช่าง

8
ขยายเขตไฟฟูาช่วงสวนนายอนันต์ศักดิ์ ยศ

อาลัยถึงสวนนางสมจิตร คําดี

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว 400 เมตร 240,000     240,000     240,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีไฟฟูาสอ่งสว่างอย่าง

ท่ัวถงึ
กองช่าง

บ้านคันนา

9

ขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่ท่ีทําการเกษตรภายใน

หมู่บ้านคันนา ( นาบ้านห่าง , นากลางบ้าน , 

นากลางทุ่ง-ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง )

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว 1,800 เมตร 300,000     

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ใน

ชวิีตประจําวัน
กองช่าง

10
โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะข้างลํา

เหมืองชลประทาน
เพือ่ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง ยาว 1,200 เมตร. 600,000      

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

สามารถขยายเขตไฟฟูา

สอ่งสว่างได้เพิ่มขึ้น
กองช่าง

บ้านพูล

11
ติดต้ังไฟก่ิงทุกเสาภายในหมู่บ้านท่ียังไม่มี

ไฟฟูาส่องสว่าง

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
จํานวน 4 จุด 20,000       

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ใน

ชวิีตประจําวัน
กองช่าง

12
ขยายเขตไฟฟูาเข้าสู่ศาลเจ้าพ่อพญาคํา-

พญาธร

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว 100 เมตร 200,000    

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟูาใช้ใน

ชวิีตประจําวัน
กองช่าง



ภาพรวมระดับตําบล

13
ติดต้ังไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 101 

จากทางเข้าอําเภอเชียงกลาง ถึงสี่แยกเจดีย์

เพือ่ให้มีไฟฟูาส่องสว่างอย่าง

ท่ัวถึง
ยาว 1,500 เมตร 1,500,000  

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์

60%ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามฯกําหนดไว้

มีไฟฟูาสอ่งสว่างอย่าง

ท่ัวถงึ
กองช่าง

รวม 13 1,765,000  4,065,000  1,815,000 1,425,000 

ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1
โครงการก่อสรา้งธนาคารน้ําใต้ดินจุดบรเิวณ

บ้านนายสมัคร อนิทํา บ้านสบกอน ม.5

เพือ่บรหิารจัดการน้ําไว้ใช้

ประโยชน์ด้านการเกษตร ,

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง,น้ําท่วม

และเพือ่สรา้งความม่ันคงด้าน

ทรพัยากรน้ํา

จํานวน 2  จุด  (2ข้าง

ถนน)
100,000     100,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีน้ําไว้ใช้ประโยชน์

สําหรับด้านต่างๆ

สํานกัปลดัฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(2),(4)

ท่ี

      3.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

งบประมาณ
   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์  การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนสู่การเปน็กลุ่มจังหวัดสีเขยีว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการเติบโตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาภาคเหนอื ยุทธศาตร์ ท่ี 5 อนรุักษแ์ละฟื้นฟูปาุต้นน้ํา  จัดระบบบรหิารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม  แก้ไขปญัหามลพษิหมอกควันอย่างยัง่ยนื

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนรุักษส์ิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



2 โครงการก่อสรา้งธนาคารน้ําใต้ดิน

เพือ่บรหิารจัดการน้ําไว้ใช้

ประโยชน์ด้านการเกษตร ,

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง,น้ําท่วม

และเพือ่สรา้งความม่ันคงด้าน

ทรพัยากรน้ํา

พืน้ท่ีในเขตเทศบาลฯ  300,000      300,000     300,000     300,000    300,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีน้ําไว้ใช้ประโยชน์

สําหรับด้านต่างๆ

สํานกัปลดัฯ( 

พรบ.ผก.ม.

16(2),(4)

รวม 2 300,000  400,000  400,000  300,000 300,000 

        3.2 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการแก้ไขปัญหาขยะ

เพือ่สนองนโยบายของรฐับาล 

"ประเทศไทย ไรข้ยะ โดยใช้

หลักการ 3Rs , เพือ่ให้

ประชาชนมีส่วนรว่มในการ

จัดการขยะในหมู่บ้าน , เพือ่

สรา้งแรงจูงใจให้ประชาชนคัด

แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง"

ผู้นําชุมชน อสม. 

แม่บ้าน นักเรยีน ในเขต

เทศบาล

75,000        100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

จํานวนขยะลดลง

  สาธารณสขุฯ (

 พรบ.ผก.ม.

16(18) )

2 โครงการรกัษ์ต้นไม้ รกัสิ่งแวดล้อม

เพือ่เพิม่พืน้ท่ีสีเขียว,เพือ่

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ตระหนักถึงความสําคัญของ

การรกัษาสิ่งแวดล้อม,เพือ่

เป็นการบูรณาการรว่มกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครฐั  

เอกชน  ประชาชน ในการ

รกัษาสิ่งแวดล้อม

รว่มกับหน่วยงาน

ราชการ ประชาชน และ

องค์กรภาคีเครื่อข่าย 

ฯลฯ ปลูกต้นไม้ จํานวน

 1 ครั้ง , 

ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นํา

ชุมชน  วิทยุชุมชน 

จํานวน 1 ครั้ง

10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีสิง่แวดลอ้มท่ีดขีึ้น

   สาธารณสขุฯ  

( พรบ.ผก.ม.16 

(24) )

ท่ี    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์

          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)



3
โครงการตรวจคุณภาพน้ําดิบและปรบัปรงุ

คุณภาพน้ําอุปโภค  บรโิภค

เพือ่เพิม่องค์ความรู้ให้กับ

ผู้ดูแลน้ําอุปโภค  บรโิภค , 

เพือ่ให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลน้ํา

อุปโภค บรโืภค ในหมู่บ้าน

สามารถตรวจคุณภาพน้ํา

เบือ้งต้นได้ , เพือ่นําตัวอย่าง

น้ําส่งตรวจสอบสิ่งปนเปือ้นใน

น้ํา

จัดอบรมให้ความรู้กับ

ผู้รบัผิดชอบดูแลน้ํา

อุปโภค บรโิภค จํานวน 

1 ครั้ง , จัดให้มีการ

ตรวจคุณภาพน้ํา

เบือ้งต้น จํานวน 1 ชุด

20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ลดความเสีย่งในการเกิด

โรคระบบทางเดนิอาหาร

กองสาธารณสขุ

ฯ ( พรบ.ท.ม. 

50 (9 )  พรบ.

ผก.ม.16(24)

รวม 3 105,000      130,000     130,000     130,000    130,000     

ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1 โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลเชียงกลาง

เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

ดําเนนิการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนตําบลเชียงกลาง

20 หมู่บ้านในเขต

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

 ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนฯกําหนดไว้

ประชาชนได้รับการ

คุ้มครองสทิธแิละการ

ช่วยเหลอืทางกฎหมาย

แก่ประชาชน

กองวิชาการฯ ( 

พรบ.ท.ม.

50(1),พรบ.

ผก.ม(.

16(31),mou 8

 ธ.ค. 57

รวม 1 20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดา้นการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย ์และยทุธศาสตร์ท่ี 4. ดา้นศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และสบืสานภูมิปญัญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)
   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        4.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสรมิสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์

แผนพัฒนาภาคเหนอื ยุทธศาตร์ ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชวิีตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชงินเิวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ  เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยง

โซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอย่างยัง่ยนื

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์

โครงการ



        4.2 แผนงานการศึกษา
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร

สถานศึกษา

เพือ่เป็นค่าอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการ

เรยีนการสอนรายหัว หนังสือ

เรยีน อุปกรณ์การเรยีน 

เครื่องแบบนักเรยีน ค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ

เด็กนักเรยีนสังกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตฯ 

จํานวน 3 แห่ง ( 

รองรบัการจัดสรร

งบประมาณจากกรมฯ )

1,210,000   1,210,000  930,680     930,680    930,680     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เด็กนกัเรยีนสงักัด

เทศบาลฯมีสือ่

ประกอบการเรยีนการ

สอน หนงัสอืเรยีน 

อุปกรณ์การเรยีน 

เครือ่งแบบนกัเรยีน ค่า

กิจกรรมผู้เรยีนและ

อาหารกลางวัน

กองการศึกษา  (

 พรบ.ท.ม.

16(6)(7)  

พรบ.ผก.ม.

16(9)(10 )

2 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรยีน

เพือ่ส่งเสรมิให้เด็กรู้จัก

วิเคราะห์การเรยีนรู้ด้วย

ตนเองจากประสบการณ์จรงิ

และเด็กพัฒนาความพรอ้ม

ด้านรา่งกาย  อารมณ์ สังคม

เด็กนักเรยีน สังกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในเขตฯ 

3 ศูนย์

1,210,000   1,210,000  10,000        10,000       10,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เด็กรูจ้ักคดิวิเคราะห์การ

เรยีนรูด้้วยตนเองมี

ความพร้อมด้านร่างกาย

 อารมณ์ สงัคม และ

สติปญัญา

กองการศึกษา  

(พรบ.ท.ม.16(6)

 พรบ.ผก.ม.

16(9) )

3
โครงการส่งเสรมิพัฒนาภาษาอังกฤษ/จีน แก่

เด็กและเยาวชน

เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมี

ทักษะด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและจีน และเพือ่

เตรยีมความพรอ้มด้านภาษา

เด็กและเยาวชนพืน้ท่ี

เทศบาลฯ 100 คนเข้า

รว่มกิจกรรม

200,000      150,000     200,000     200,000    200,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เด็กและเยาวชนมี

ทักษะด้านการสือ่สาร 

ด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษาจนี  และใช้เวลา

ว่างให้เปน็ประโยชน์

กองการศึกษา  

(พรบ.ท. ม.

16(6)(7) พรบ.

ผก.ม.16(9) 

(10)

รวม 3 2,620,000   2,570,000 1,140,680  1,140,680 1,140,680 

ท่ี    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์



        4.3 แผนงานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1
โครงการปูองกันและต่อต้านยาเสพติดในเขต

เทศบาลฯ

เพือ่ส่งเสรมิองค์ความรู้

เก่ียวกับยาเสพติดให้กับ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

เชียงกลาง , เพือ่บูรณาการ

งานปูองกันและต่อต้านยาเสพ

ติดรว่มกับหน่วยงานืน่ท่ี

เก่ียวข้อง

1.) รว่มกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องจัดกิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านยาเสพ

ติดในวันยาเสพติด 2.) 

สนับสนุนหน่วย

ปราบปรามยาเสพติด  

ค้นหากลุ่มผู้ติดสิ่งเสพติด

20,000        20,000       20,000       20,000      20,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ปอูงกันปญัหายาเสพติด

สาธารณสขุฯ    (

 พรบ.ท.ม.50(9)

 )

2
โครงการส่งเสรมิสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ

เพื่อสง่เสรมิให้กลุม่ผู้สงูอายุได้

ออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ และ

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุและ

ตะหนักถวึความสําคัญของการ

ออกกําลงักาย

อบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการออกกําลัง

กายให้กับผู้สูงอายุ 

จํานวน 1 ครั้ง

5,000           25,000       25,000       25,000      25,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีสขุภาพแข็งแรง

สาธารณสขุฯ   (

 พรบ.ท.ม.

50(7) , พรบ.

ผก.ม.16 

(10),(14) )

3 โครงการสุขาภิบาลอาหาร
เพือ่พัฒนาสุขาภิบาลอาหารใน

เขตเทศบาลฯ

ตรวจสอบรา้นอาหาร 

แผงลอย ตลาดสดใน

เขตเทศบาลฯ , รบัรอง

มาตรฐานให้กับ

ผู้ประกอบการท่ีผ่าน

เกณฑ์

20,000        10,000        10,000        10,000       10,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนในเขตฯไม่เปน็

โรคระบาด

สาธารณสขุฯ  ( 

พรบ.ท.ม.50(4) )

4 โครงการปูองกันควบคุมโรคระบาดหรอืติดต่อ

เพือ่ควบคุมและปูองกัน

โรคติดต่อในเขตเทศบาลตําบล

เชียงกลาง

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ 20 หมู่บ้าน
100,000      100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประชาชนในเขตฯไม่เปน็

โรคระบาด

สาธารณสขุฯ  ( 

พรบ.ท.ม.50(4) )

5 โครงการรู้ทันเอดส์กับเทศบาลตําบลเชียงกลาง
เพือ่ควบคุมและปูองกันโรค

เอดส์ในกลุ่มเยาวชน

จัดอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับโรคเอดส์ แก่

ตัวแทน เยาวชน

10,000         10,000        10,000        10,000       10,000       

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เยาวชนในเขตฯไม่ติด

เชื้อเอดสเ์พิ่มขึ้น

สาธารณสขุฯ  ( 

พรบ.ท.ม.50(4) )

รวม 5 155,000      165,000     165,000     165,000    165,000     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั



        4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1
โครงการอนุรกัษ์ประเพณีและสืบสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

เพือ่อนุรกัษ์ประเพณีและสืบ

สานประเพณีท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  ประเพณี

นมัสการพระธาตุศรปีัวแบ่ง

(วัดเจดีย์คาว) , ประเพณี

นมัสการพระธาตุดอยแก้ว  

วัดปุาแดง ,  ประเพณี

บวงสรวงศาลเจ้าพ่อพญษไมย

 , ประเพณีสู่ขวัญข้าวตําบล

เชียงกลางกลาง , ประเพณี

บ้านจุ่มเมืองเย็นวัดบ้านหนอง

แดง , ประเพณีสงกรานต์ , 

ประเพณีลอยกระทง

จัดกิจกรรมอนุรกัษ์

ประเพณีและสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

500,000      500,000     800,000     800,000    800,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ประเพณีได้รับการ

อนรุักษ์

  กองการศึกษา  

  ( พรบ.ท.ม.

50(8) พรบ.ผก.

ม.16 (11) )

2 โครงการกีฬาเพือ่สุขภาพ

เพือ่ส่งเสรมิการออกกําลังกาย

  ส่งเสรมิสุขภาพเด็ก  เยาวชน

  ประชาชน  และส่งเสรมิให้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จัดการแข่งขันกีฬา

จํานวน 5 รุ่น
100,000      100,000     100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

เด็ก เยาวชน  

ประชาชนออกกําลงั

กายอย่างสมํ่าเสมอ ใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน ์ ห่างไกลยา

เสพติด

กองการศึกษา (

 พรบ.ผก.ม.

16(14) )

3
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ผู้สูงอายุ

เพือ่เป็นการส่งเสรมิการออก

กําลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุและ

เพือ่เชื่อมความสัมพันธ์

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 100,000     100,000    100,000     

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้สงูอายุมีสขุภาพท่ี

แข็งแรง

กองการศึกษา   

 ( พรบ.ท.ม.

50(8)

รวม 3 600,000       600,000      1,000,000  1,000,000 1,000,000  

    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



        4.5 แผนงานงบกลาง
ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1

โครงการสนับสนุนการเสรมิสรา้งทางสังคม

ให้แก่คนพกิารหรอืทุพพลภาพ (เบีย้สําหรบัผู้

พกิาร)

เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้พกิารให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น

ผู้พกิารในเขตเทศบาลฯ 5,328,000     5,328,000    5,500,000     5,500,000    5,500,000    

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้พกิารมีคุณภาพชวิีตท่ี

ดขีึ้นไม่เปน็ภาระของ

สงัคม

กองการศึกษา  (

 พรบ.ผก. ม. 16

 )

2
โครงการสรา้งหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (

 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ )

เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ 13,384,800   13,384,800  15,000,000   15,000,000 15,000,000  

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้สงูอายุมีคุณภาพชวิีต

ท่ีดขีึ้นไม่เปน็ภาระของ

สงัคม

กองการศึกษา  (

 พรบ.ผก. ม. 16

 )

3
โครงการพัฒนาคณภาพชีวิตผู้ปุวยเอดส(์เบีย้

ผู้ปุวยเอดส)์

เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ปุวยเอดส์ให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น

ผู้ปุวยเอดส์ในเขต

เทศบาลฯ
84,000           84,000          84,000          84,000         84,000         

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้ปวุยเอดสมี์คุณภาพ

ชวิีตท่ีดขีึ้นไม่เปน็ภาระ

ของสงัคม

กองการศึกษา  (

 พรบ.ผก. ม. 16

 )

รวม 3 18,796,800   18,796,800 20,584,000  20,584,000 20,584,000  

ตัวชี้วัด

      2561   

   (บาท)

  2562   

(บาท)

      2563  

    (บาท)

      2564 

     (บาท)

      2565  

    (บาท)
(KPI)

1
โครงการอบรมอปพร. รายใหม่และทบทวน 

อปพร. รายเก่า

เพือ่ฝึกอบรม และฝึกทบทวน 

อปพร.

อปพร. (เก่า) 20 

หมู่บ้านและอปพร.ราย

ใหม่

30,000.0     30,000.0    100,000.0 30,000.0    

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

อปพร.มีความรูค้วาม

สามัคคี

   สํานกัปลดัฯ  (

 พรบ.ผก.ม.16 

(30 ) )

   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

โครงการ วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์

วัตถุประสงค์
          เปูาหมาย         

  (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5. ยุทธศาสตร์ความม่ันคงและความสงบเรยีบร้อย

        5.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

   หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสรมิสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยัง่ยนื

โครงการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง



2 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย20 หมู่บ้านในเขตฯ 150,000.0   150,000.0  150,000.0  100,000.0 100,000.0  

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ผู้ประสบสาธารณภัย

ได้รับการช่วยเหลอืใน

เบื้องต้น

   สํานกัปลดัฯ  (

 พรบ.ผก.ม.16 

(29 ) )

3 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
เพือ่ปูองกันและลดอุบัติเหตุ

ในช่วงเทศกาล

ต้ังด่านถนนสายรองช่วง

เทศกาลส่งท้ายปเีก่า

ต้อนรบัปใีหม่และช่วง

เทศกาลสงกรานต์

15,000.0     15,000.0    15,000.0    15,000.0   15,000.0    

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

ปอูงกันและลดอุบติัเหตุ

ในช่วงเทศกาล

     สํานกัปลดัฯ  

( พรบ.ท.ม.50 

(1) , พรบ.ผก.

ม.16 (30 ) )

4 ก่อสรา้งวงเวียนและหอนาฬกิา
เพือ่ความปลอดภัยและความ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

จํานวน 1  แห่ง  

บรเิวณทางแยกวู้ม

ประตูวัดคันนา

200,000.0  

ผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์60%ท่ี

คณะกรรมการติดตามฯ

กําหนดไว้

มีความปลอดภัยในชวิีต

และทรัพย์สนิ

     สํานกัปลดัฯ  

( พรบ.ท.ม.50 

(1) , พรบ.ผก.

ม.16 (30 ) )

รวม 4 195,000.0   195,000.0  365,000.0  215,000.0 145,000.0  



แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด

   2561(บาท)    2562(บาท)    2563(บาท)    2564 (บาท)    2565(บาท) (KPI)

1 ฟร ีWifi ในเขตเทศบาลต าบลเชยีงกลาง

เพื่ออ านวยความสะดวก

และให้บรกิารสาธารณะ

แก่ประชาชน

20 หมู่บา้นในเขตฯ 1,000,000     

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนเข้าถงึ

ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงดจิิทัล,

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่

2  internet  ชุมชน
เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

เครื่องคอมพวิเตอร์ 30 

เครื่อง พร้อมติดระบบ

อนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง

5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนใน

ท้องถิน่มคีวามรู้

จากการใช้

อนิเตอร์เน็ตใน

การประกอบอาชีพ

 หรอือืน่ได้ดี

กระทรวง  ICT

    ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

 แผนพัฒนาท้องถิน่ ( พ.ศ. 2561 - 2565 )
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
        เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  จังหวัดน่าน   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสรมิสร้างศักยภาพคน  และยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเปน็ธรรมลดความเหลือ่มล้ าในสังคม  , ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเพิ่มประสิทธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครัฐ

และยุทธศาสตรท่ี์ 8 ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย  และนวัตกรรม

                                                                                            รายละเอยีดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           

(ผลผลติของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ทางด้านเศรษฐกิจในลักษณะประชารัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6. ด้านการบรหิารจัดการและการบรกิาร

งบประมาณ    หน่วยงาน     

รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการบรกิาร

        1.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป



3
ส่งเสรมิการท่องเท่ียว พฒันาแหล่งท่องเท่ียว

วัดคันนา

เพื่อพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวให้รู้จักเพิ่ม

มากขึ้น ส่งเสรมิ

เศรษฐกิจและพฒันา

คุณภาพชวิีตประชาชน ,

 ส่งเสรมิรายได้ประชาชน

วัดคันนา บา้นคันนา 

โดยก่อสร้างร้าน

จ าหนา่ยผลผลติและ

ผลติภัณฑ์ชุมชน , 

ก่อสร้างสะพานไม้ไผ่ , 

ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ

 ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 

ฯลฯ

1,000,000     1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถสร้าง

แหล่งท่องเท่ียวให้

ประชาชนได้รู้จัก

เพิ่มมากขึ้น

อ., จ., กรมทรวง

วัฒนธรรม , 

กระทรวงการ

ท่องเท่ียวฯ

4
ปรับปรุงภูมิทัศนบ์รเิวณพระธาตุดอยแก้วเปน็

แหล่งท่องเท่ียว

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

พระธาตุให้เปน็แหล่ง

ท่องเท่ียว

พระธาตุดอยแก้ว  

บา้นปา่แดง โดย

ก่อสร้างปา้ย  ปลูก

ต้นไม้  ปรับปรุงท่ีจอด

รถ ฯลฯ

1,500,000     500,000      500,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มสีถานท่ีท่องเท่ียว

และสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจ

อ., จ., กรมทรวง

วัฒนธรรม , 

กระทรวงการ

ท่องเท่ียวฯ

รวม 4  โครงการ 5,000,000   3,500,000     1,500,000   500,000      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

        2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื  , ยุทธศาสตรท่ี์ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาภาคเหนอื ยุทธศาตร์ ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวและธรุกิจบรกิารต่อเนื่องให้มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชวิีตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชงินเิวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพือ่สร้างรายได้สู่ชุมชน

และเชื่อมโยงโซ่มูลค่าเพิม่การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยนื

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาการท่องเท่ียวให้เจรญิเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยนื และยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และ 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์



ตัวชี้วัด

   2561(บาท)    2562(บาท)    2563(บาท)    2564 (บาท)    2565(บาท) (KPI)

1

ก่อสร้างถนนลาดแอสฟลัท์ติกจากบา้น    ศรี

อดุม  หมู่ท่ี 1  ต าบลเชยีงกลาง  ถงึบา้นม่วง  

หมู่ท่ี 7  ต าบลพญาแก้ว

เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการสัญจรแก่

ประชาชน

ยาว 1.5 กม. 2,550,000     2,550,000   2,550,000   2,550,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนผู้สัญจร

มคีวามปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนนและมคีวาม

สะดวก

อบจ.น่าน

2

ก่อสร้างถนน คสล.จากบา้นคันนา  หมู่ท่ี 2  

ต าบลพญาแก้ว ถงึถนนสายนา่น-ทุ่งช้าง  

บา้นคันนา  หมู่ท่ี 2  ต าบลพญาแก้ว

เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการสัญจรแก่

ประชาชน

ยาว 2.3 กม. 1,000,000   1,000,000     1,000,000   336,000      336,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนผู้สัญจร

มคีวามปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนนและมคีวาม

สะดวก

อบจ.น่าน

3

ก่อสร้างถนน  แอสฟลัท์ติกจากบา้นดอนสบ

เปอื  หมู่ท่ี 7  ต าบลเปอื  ถงึบา้นสันทนา  หมู่

ท่ี 4  ต าบลเปอื

เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการสัญจรแก่

ประชาชน

ยาว 2.2 กม. 2,000,000   1,276,800    1,276,800  1,276,800  1,276,800  

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนผู้สัญจร

มคีวามปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนนและมคีวาม

สะดวก

อบจ.น่าน

4
ก่อสร้างถนนสู่ท่ีท ากินจากหอประชุมบา้น

เชยีงโคมถงึบา้นสร้อยพร้าว

เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการสัญจรแก่

ประชาชน

ยาว 4,000 เมตร  

พื้นท่ี บา้นเชยีงโคมม. 2

 ต าบลเชยีงกลาง ถงึ

บา้นสร้อยพร้าว ต าบล

พระธาตุ

    1,000,000        1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนผู้สัญจร

มคีวามปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนนและมคีวาม

สะดวก

อบจ.น่าน

5
ก่อสร้างถนน คสล.นาด้ง  บา้นนาหนนุ  ต าบล

เปอื  ถงึบา้นกลาง  ต าบลพระธาตุ

เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการสัญจรแก่

ประชาชน

ยาว 2,000 เมตร  

พื้นท่ีจากบา้นนาหนนุ 

ม. 2  ต าบลเปอืถงึ

บา้นกลาง ม. 4 ต าบล

พระธาตุ

         50,000           500,000         500,000         500,000         500,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนผู้สัญจร

มคีวามปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนนและมคีวาม

สะดวก

อบจ.น่าน

6
ก่อสร้างถนนช่วงบา้นพร้าวเลยีบคลอง

ชลประทานเข้าสู่ท่ีท ากิน

เพื่ออ านวยความสะดวก

ในการสัญจรแก่

ประชาชน

ยาว 400 เมตร          880,000         880,000         880,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนผู้สัญจร

มคีวามปลอดภัย

ในการใช้รถใช้

ถนนและมคีวาม

สะดวก

อบจ.น่าน

ท่ี
   หน่วยงาน     

รับผิดชอบหลัก

          เปา้หมาย           

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ     ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์



7 ขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่ท่ีกินสวนปา่สายน้ าเปา้
เพื่อเพิ่มแสงสว่างถนน

สัญจรสู่ท่ีท ากิน

ระยะทาง 200 เมตร 

(บา้นเชยีงโคม)
          150,000         150,000         150,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มคีวามสว่างใน

การสัญจร

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

8

ขยายเขตไฟฟา้จ านวน2ช่วง ช่วงท่ี1จากบา้น

นายสมนกึ ไพรคิ-บา้น ร.ต. วิโรจน ์สอนยศ 

ช่วงท่ี2 จากบา้นนายธุวานนท์ หนอ่ท้าว - 

บา้น ร.ต.อ.สมเดช เทพวงค์

เพื่อเพิ่มไฟฟา้ส่องสว่าง

ในการสัญจร

จ านวน 2 ช่วง (บา้น

เจดยี ์2 ม. 10)
         200,000         200,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มคีวามสว่างใน

การสัญจร

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

9
ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างรอบสวนสาธารณ

เทศบาลฯ

เพื่อขยายเขตไฟฟา้ส่อง

สว่าง

ยาว 200 เมตร (บา้น

สบกอน ม.11)
         250,000         250,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถขยายเขต

ไฟฟ้าส่องสว่างได้

เพิ่มขึ้น

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

10
ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะข้างล าเหมือง

ชลประทาน

เพื่อขยายเขตไฟฟา้ส่อง

สว่าง

ยาว 1,200 เมตร 

(บา้นคันนา)
          600,000         600,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถขยายเขต

ไฟฟ้าส่องสว่างได้

เพิ่มขึ้น

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

11 ขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่ท่ีท ากินทุ่งโต๋มเหนอื
เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ

ยาว  2,000 เมตร (บา้

นรััชดาม.15)
1,000,000     1,000,000   1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มไีฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

12
ขยายเขตไฟฟา้ช่วงสวนนายอนนัต์ศักดิ์ ยศ

อาลัยถงึสวนนางสมจติร ค าดี

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ

ยาว 400 เมตร (บา้น

รัชดาม.15)
240,000        240,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มไีฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

13
ก่อสร้างถนนช่วงบา้นพร้าวเลยีบคลอง

ชลประทานเข้าสู่ท่ีท ากิน
เพื่อให้การสัญจรสะดวก

ยาว 400 เมตร (บา้น

รัชดา ม.15)
         880,000         880,000         880,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

การสัญจรสะดวก

อ าเภอ,จังหวัด,

กรมส่งเสรมิฯ

,

กระทรวงมหาดไทย



14
ขุดลอกล าน้ ายอนจากวัดหนองแดงถงึอโุมงค์

นาดอน

เพื่อให้น้ าไหลสะดวก  ไม่

เกิดการต้ืนเขนิของล าน้ า

ยาว 700 เมตร (บา้น

หนองแดง)
200,000        

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถช่วย

ระบายน้ าให้ไหล

สะดวกได้

กรมทรัพยากรฯ , 

กรมชลประทาน

,อ.,จ.,

กระทรวงมหาดไทย

15
ปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ าเปอืบรเิวณใต้ฝายพร้อม

ท าถนนสู่ท่ีท ากิน

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

  ยาว 1,000 เมตร  ( 

บา้นนาหนนุ )
2,800,000     2,800,000   2,800,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ,

กรมส่งเสรมิฯ ,

กระทรวงมหาดไทย

16 ปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ าล้อม

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

 ยาว 1,000 เมตร ( 

บา้นาหนนุ )
2,800,000     2,800,000   2,800,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ,

กรมส่งเสรมิฯ , 

กระทรวงมหาดไทย

17 ก่อสร้างฝายคอนกรตีล าน้ าล้อม
เพื่อชะลอการไหล่บา่

ของน้ า

 ยาว 50 เมตร  (บา้น

นาหนนุ )
400,000        

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

ท่วมพื้นท่ี

การเกษตร

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ, 

กรมชลประทาน , 

กรมส่งเสรมิฯ , 

กระทรวงมหาดไทย



18
ปอ้งกันตลิ่งพงับรเิวณข้างวัดพระบาทดอนสบ

เปอื

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

ยาว 160 เมตร ( บา้น

ดอนสบเปอื )
836,000        836,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ,

กรมส่งเสรมิฯ , 

กระทรวงมหาดไทย

19 ขุดลอกหนองน้ าจุดเชื่อมต่อหนองสัก
เพื่อแก้ไขปญัหาหนอง

น้ าต้ืนเขนิ

ยาว 80 เมตร  ( บา้น

ดอนสบเปอื )
100,000        

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะถนนข้าง

สะพานน้ ากุ่มได้

กรมทรัพยากรฯ , 

กรมชลประทาน

,อ.,จ.,

กระทรวงมหาดไทย

20 ปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ าเปอื

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

ยาว 500 เมตร (บา้น

ปา่แดง)
1,000,000     1,000,000   1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ,

กรมส่งเสรมิฯ , 

กระทรวงมหาดไทย

21 ขุดสระหนองห้า

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

พื้นท่ี 2 ไร่ (บา้นรัช

ดาม.15)
800,000        800,000      800,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมทรัพยากรฯ , 

กรมชลประทาน

,อ.,จ.,

กระทรวงมหาดไทย

22 เรยีงกล่องหินแกเบี้ยนปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ ากอน

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

ตลอดแนวล าน้ ากอน 

ยาว 2,000 เมตร 

(บา้นน้ าคา)

9,000,000     9,000,000   9,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ,

กรมส่งเสรมิฯ , 

กระทรวงมหาดไทย



23 ขุดลอกหนา้ฝายคันนา
เพื่อให้น้ าไหลสะดวก  

ไม่ต้ืนเขนิ

ยาว 50 เมตร (บา้นคัน

นา)
100,000        

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ท าให้น้ าไหลสะดวก

 ไม่เกิดการต้ืนเขิน

กรมทรัพยากรฯ , 

กรมชลประทาน

,อ.,จ.,

กระทรวงมหาดไทย

24
ขยายเขตประปาต่อจากหนา้9 ร้าน ไปจน

สิ้นสุดเขตหมู่บา้นรัชาดาทิศเหนอื

เพื่อให้มีน้ าอปุโภค-

บรโิภคอยา่งพอเพยีง ใน

ฤดูแล้ง

ยาว 400 เมตร (บา้น

รัชดาม.15)
240,000        240,000      240,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ท าให้มนี้ าเพียงพอ

ต่อการอุปโภค

การประปาส่วน

ภูมภิาค

25 ขุดลอกล าน้ ายอนตลอดสาย
เพื่อให้น้ าไหลสะดวก  

ไม่ต้ืนเขนิ

ยาว 850 เมตร (บา้

หนองแดง)
500,000        500,000      500,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ท าให้น้ าไหลสะดวก

 ไม่เกิดการต้ืนเขิน

กรมทรัพยากรฯ,

กรมชลประทาน

,อ.,จ.,

กระทรวงมหาดไทย

26
เรยีงกล่องหินแกเบี้ยนเพื่อปอ้งกันตลิ่งพงั

แม่น้ านา่น

เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย

และแก้ไขปญัหาน้ ากัด

เซาะ

ยาว 500 เมตร (บา้น

หนองแดง)
600,000        600,000       600,000       

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะเข้าสูพ่ื้นท่ี

ท าการเกษตรได้

กรมเจ้าท่า,กรม

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยฯ, อ. , จ. ,

กรมทรัพยากรฯ,

กรมส่งเสรมิฯ , 

กระทรวงมหาดไทย

27 ก่อสร้างบา้นไตลื้อ
เพื่อสบืสานอนรุักษ์

ประเพณี , วัฒนธรรม

บา้นเชยีงโคม จ านวน 1

 หลัง
450,000        450,000      450,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประเพณี

,วัฒนธรรม ได้รับ

การอนุรักษ ์สบืทอด

อ าเภอ,จังหวัด,

กระทรวง

วัฒนธรรมฯ,

กระทรวงการ

ท่องเท่ียวฯ

28

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัติกส์ต้ังแต่หนา้

โรงฆา่สัตว์ถงึปา่สุสานบา้นหนองแดง  ม. 1  

ต าบลเปอื

เพื่อให้การสัญจรไป-มา

สะดวก
ยาว 5,000 เมตร 2,000,000     2,000,000   1,000,000   1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มคีวามสะดวกใน

การสัญจรไป-มา

กรมโยธาธกิาร

และผังเมอืง,

จังหวัดน่าน,กรม

ส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่



29
ก่อสร้างประปาถังสูงพร้อมระบบส่งน้ า  บา้น

หนองแดง  ม. 1 ต าบลเปอื

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ

อปุโภคบรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ประปาถังสูง และวาง

ระบบท่อส่งน้ า
1,000,000     

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคบรโิภค

อย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า,

 กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่,

กรมปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย , กรมพัฒนา

ท่ีดนิ

30

ขยายเขตไฟฟา้จากปากทางปา่สุสานถงึบา้น

หนองแดงใหม่บนนาทุ่งข่าย  บา้นหนองแดง ม.

 1  ต าบลเปอื

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง
ระยะทาง 1,000 เมตร 2,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ไฟฟ้าส่องสว่าง

ตลอดเส้นทาง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค , กรม

ส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่

31
เรยีงกล่องหินแกเบี้ยนปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ าเปอื

  บา้นดอนสบเปอื  ม.7 ต าบลเปอื

เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง
ยาว 500 เมตร 1,600,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะตลิง่ได้

กรมเจ้าท่า , กรม

ทรัพยากรน้ า , 

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่

32

ก่อสร้างถังประปาพร้อมเครื่องสูบน้ าบรเิวณ

ปา่ในหมู่บา้นจากล าน้ ายอนสู่ท่ีท าการเกษตร 

 บา้นรัชดา 2 ม. 15 ต าบลเปอื

เพื่อให้มีน้ าอปุโภคและ

ใช้ส าหรับการเกษตร

อยา่งพอเพยีง

จ านวน 1 แห่ง 1,000,000   1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคและน้ าใช้

ทางการเกษตร

อย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า,

 กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่,

กรมปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย , กรมพัฒนา

ท่ีดนิ

33

ขยายเขตประปาเข้าสู่หมู่บา้นจากช่วงสาม

แยกปอ้มต ารวจถงึบา้นนายสมรวย  ผ่านร้าน

นา่นนครโฮมเซนต์เตอร์  บา้นรัชดา 2 ม. 15 

ต าบลเปอื

เพื่อให้มีน้ าอปุโภค-

บรโิภคอยา่งพอเพยีง
ยาว 500 เมตร 250,000      250,000        

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคบรโิภค

อย่างเพียงพอ

 การประปาส่วน

ภูมภิาค

34

ขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่ท่ีท าการเกษตรภายใน

หมู่บา้นคันนา ( นาบา้นห่าง , นากลางบา้น , 

นากลางทุ่ง-ถนนสายนา่น-ทุ่งช้าง )  บา้นคัน

นา ม.2 ต าบลพญาแก้ว

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ

ยาว 1,800 เมตร ( 

บา้นคันนา )
300,000              300,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มไีฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค



35
ขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่ศาลเจ้าพอ่พญาค า-

พญาธร  บา้นพลู ม. 3  ต าบลพญาแก้ว

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ

ยาว 100 เมตร ( บา้น

พลู )
200,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มไีฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

36 ก่อสร้างประปา ( ขนาดใหญ่ )

เพื่อให้มีน้ าอปุโภคและ

ใช้ส าหรับการเกษตร

อยา่งพอเพยีง

จ านวน 1 แห่ง พื้นท่ี

บา้นพลู , บา้นคันนา , 

บา้นน้ าคา

1,500,000     

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าเพียงพอต่อ

การอุปโภคและใช้

ในการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ า,

 กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่,

กรมปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย , กรมพัฒนา

ท่ีดนิ

37
ติดต้ังไฟส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 101 

จากทางเข้าอ าเภอเชยีงกลาง ถงึสี่แยกเจดยี์

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ

ยาว 1,500 เมตร ( 

บา้นคันนา -บา้นเจดยี ์)
1,500,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มไีฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค , กรมทาง

หลวง

38
ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างเข้าสู่ท่ีท ากินบา้นน้ า

คา , บา้นคันนา , บา้นพลู

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ
จ านวน 6 แห่ง 600,000       

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มไีฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างท่ัวถงึ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค

39
เรยีงกล่องหินแกเบี้ยนปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ า

กอนจากฝายคาวถงึปา่ช้าบา้นน้ าคา

เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

ยาว 4,000 เมตร พื้นท่ี

 บา้นพลู, บา้นคันนา , 

บา้นน้ าคา

2,000,000   2,000,000   2,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะตลิง่ได้

กรมเจ้าท่า , กรม

ทรัพยากรน้ า , 

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่

40
วางกล่องหินแกเบี้ยน/ปอ้งกันตลิ่งพงัล า

น้ าเปอืถงึล าน้ านา่น

เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

ยาว 3,000 เมตร พื้นท่ี

 บา้นนาหนนุถงึบา้น

หนองแดง

1,000,000   1,000,000   1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะตลิง่ได้

กรมเจ้าท่า , กรม

ทรัพยากรน้ า , 

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่

41 เรยีงกล่องหินแกเบี้ยนปอ้งกันตลิ่งพงัล าน้ านา่น
เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

ยาว 2,500 เมตร 

พื้นท่ีจากสะพานล าน้ า

นา่นบา้นสบกอน ม. 13

 - ม. 5

1,500,000     1,500,000   1,500,000   1,500,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะตลิง่ได้

กรมเจ้าท่า , กรม

ทรัพยากรน้ า , 

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่



42
เรยีงกล่องหินแกเบี้ยนจากสะพานล าน้ ากอน

ถงึนานายสนทิ  มาไกล

เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ

ตลิ่ง

ยาว 500 เมตร พื้นท่ี 

บา้นเจดยี ์ม.3,10
500,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถปอ้งกันน้ า

กัดเซาะตลิง่ได้

กรมเจ้าท่า , กรม

ทรัพยากรน้ า , 

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่

43 ก่อสร้างสถานขีนส่งผู้โดยสารอ าเภอเชยีงกลาง
เพื่อความปลอดภัยและ

เปน็ระเบยีบฯ

บา้นเจดยี ์ม. 10  

จ านวน 1 แห่ง
2,500,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มคีวามปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

กรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิน่ , 

กรมการขนส่งทาง

บก

44 ก่อสร้างปา้ยอ าเภอเชยีงกลาง

เพื่อความสวยงามและ

เปน็การบง่บอกว่าเปน็

เขตพื้นท่ีอ าเภอเชยีง

กลางส าหรับผู้ท่ีสัญจร

ไป-มา

สามแยกบา้นคันนา ม.

 2 จ านวน 1 ปา้ย
300,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

เกิดความสวยงาม

อ าเภอเชียงกลาง ,

 กรมการปกครอง

 , 

กระทรวงมหาดไทย

45
ก่อสร้างอนสุรณ์สถานประวัติศาสตร์เจ้าพอ่

พญาไมย
เพื่อเปน็สถานท่ีท่องเท่ียว

บรเิวณศาลเจ้าพอ่พญา

ไมย
500,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มสีถานท่ีท่องเท่ียว

เพิ่มมากขึ้น

กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและการ

กีฬา , กระทรวง

วัฒนธรรม

46
ก่อสร้างประปาหมู่บา้น  บา้นน้ าคา  หมู่ท่ี 1  

ต าบลพญาแก้ว

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ

อปุโภคบรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ประปาถังสูง และวาง

ระบบท่อส่งน้ า
3,600,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคบรโิภค

อย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า

47

ขุดลอกหนา้ฝายคันนาพร้อมก่อสร้างฝายกัก

เก็บน้ า(ล าน้ ากอน)  บา้นคันนา  หมู่ท่ี 2  

ต าบลพญาแก้ว

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 9,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า

48
ก่อสร้างอา่งเก็บน้ าห้วยน้ าคา บรเิวณปา่ชุมชน

  บา้นพลู  หมู่ท่ี 3  ต าบลพญาแก้ว

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

พื้นท่ี 5 ไร่ 9,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน



49

ก่อสร้างล าเหมือง คสล.สายเหมืองสุม จาก

ฝายข้อมือเหล็กบา้นดู่ ม.4 - บา้นงิ้ว ม.9 ต.

เชยีงกลาง

เพื่อล าเลยีงน้ าใน

การเกษตรอยา่งท่ัวถงึ
ยาว 1.5 กม.     1,500,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีการเกษตรท่ี

อยูท้่ายล าเหมอืงมี

น้ าอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า,

กรมพัฒนาท่ีดนิ,

กรมชลประทาน

50

ก่อสร้างถังประปา(แบบถังสูง)พร้อมวางระบบ

ส่งน้ าภายในหมู่บา้นศรอีดุม  หมู่ท่ี 1  ต าบล

เชยีงกลาง

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ

อปุโภคบรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ประปาถังสูง และวาง

ระบบท่อส่งน้ า
    3,600,000

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคบรโิภค

อย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า,

กรมปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย,กรมการ

ปกครอง

51

ก่อสร้างล าเหมือง คสล.สายนาดง(หนองเก่า)

จากนานางอมัพร    เทพอนิทร์ - นานายสาย 

เมอืงเล็น

เพื่อล าเลยีงน้ าใน

การเกษตรอยา่งท่ัวถงึ
ยาว 400 ม. 1,200,000  

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีการเกษตรท่ี

อยูท้่ายล าเหมอืงมี

น้ าอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ

52

ก่อสร้างพนงัปอ้งกันตลิ่งพงั วางกล่องกาเบี้ยน

 2 ฝ่ังล าน้ ากอน บรเิวณบา้นเชยีงโคมหมู่ท่ี 2 

 ,  บา้นศรอีดุม  หมู่ท่ี  1  ต าบลเชยีงกลาง  

และบา้นคันนา  หมู่ท่ี 2  ต าบลพญาแก้ว

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของพื้นท่ี

การเกษตร 2 ฝ่ังน้ ากอน

ยาวข้างละ 500 ม. 20,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมทรัพยากรน้ า

53

ก่อสร้างพนงัปอ้งกันตลิ่งพงั แบบอฒัจรรยบ์ริ

เวณสะพานสายรุ้งสองข้างล าน้ ากอน  บา้น

เชยีงโคม  หมู่ท่ี 2  ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของพื้นท่ี

การเกษตร 2 ฝ่ังน้ ากอน

ยาวข้างละ 500 ม. 6,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมทรัพยากรน้ า

54
ก่อสร้างเสรมิคันฝายน้ าล้น(ฝายคาว) บา้นศรี

อดุม  หมู่ท่ี 1  ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

สูง 1 ม. 6,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมชลประทาน

55

ขุดลอกคลองระบายน้ าจากสระน้ าหนองโค้ง -

 แม่น้ านา่น   บา้นสบกอน  หมู่ท่ี 5  ต าบล

เชยีงลกาง

เพื่อให้การล าเลยีงน้ า

สะดวกขึ้น
ยาว 1 กม. 5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า



56

ขุดสระกักเก็บน้ า เพื่อใช้ในการเกษตรและ

อาหารชุมชน บา้นงิ้ว  หมู่ท่ี 9  ต าบลเชยีง

กลาง

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

พื้นท่ี 15 ไร่ ลกึ 3 ม. 2,000,000   2,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ

57
ก่อสร้างล าเหมือง คสล.สายทุ่งงิ้ว จ านวน 6 

สาย  บา้นงิ้ว  ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อล าเลยีงน้ าใน

การเกษตรอยา่งท่ัวถงึ
ยาวรวม 2 กม. 3,000,000   3,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีการเกษตรท่ี

อยูท้่ายล าเหมอืงมี

น้ าอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า

58

วางกล่องหินกาเบี้ยนจากสวนนายสนทิ มา

ไกล-สะพานข้ามล าน้ ากอน  บา้นเจดยี ์หมู่ 

10 ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของพื้นท่ี

การเกษตร 2 ฝ่ังน้ ากอน

ยาว 1 กม. 20,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมทรัพยากรน้ า

59
ก่อสร้างล าเหมือง คสล.เหมืองทุ่งคุ้ม  บา้น

เจดยี ์หมู่ 10 ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อล าเลยีงน้ าใน

การเกษตรอยา่งท่ัวถงึ
ยาวตลอดสาย 5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีการเกษตรท่ี

อยูท้่ายล าเหมอืงมี

น้ าอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ

60
ขุดลอกล าเหมืองร้องค่า  ตลอดสาย บา้นเจดยี์

 หมู่ 10 ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อให้การล าเลยีงน้ า

สะดวกขึ้น
ยาวตลอดสาย 2,000,000   2,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า

61

เรยีงกล่องหินกาเบี้ยนปอ้งกันตลิ่งพงัจาก

สะพานข้ามแม่น้ านา่น - ดอนสบกอน บา้น

สบกอน หมู่ท่ี 13  ต าบลเชยีงกลาง

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของพื้นท่ี

การเกษตร 2 ฝ่ังน้ ากอน

ยาว 1 กม. 5,000,000   5,000,000   5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมเจ้าท่า

62
สูบน้ า(เครื่องสูบน้ า)จากแม่น้ านา่นด้วย

พลังงานไฟฟา้เพื่อใช้ในการเกษตร

เพื่อสูบน้ าเข้าพื้นท่ีทาง

การเกษตรในฤดูแล้ง
จ านวน 1 เครื่อง 12,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีการเกษตรมี

น้ าใช้ในฤดูแล้ง

อย่างเพียงพอทุก

รายในเขตบรกิาร

กรมชลประทาน



63
ขุดลอกสระน้ าหนองแดง  หมู่ท่ี 1 ต าบลเปอื  

จ านวน 1 สระ

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 4,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน

64
ขุดลอกสระน้ าหนองแดง หมูท่ี 1 ต าบลเปอื 

จ านวน 1 สระ

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 4,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า

65
ก่อสร้างพนงัปอังกันตลิ่งพงัพร้อมวางกล่องกา

เบี้ยน  บา้นนาหนนุ  หมู่ท่ี 2  ต าบลเปอื

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของพื้นท่ี

การเกษตร 2 ฝ่ังน้ าเปอื

ยาว 1. กม. 16,000,000 

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมเจ้าท่า

66
วางกล่องหินกาเบี้ยนล าน้ าเปอื บรเิวณบา้น

นาหนนุ  หมู่ท่ี 2  ต าบลเปอื

เพื่อปอ้งกันการ

พงัทลายของพื้นท่ี

การเกษตร 2 ฝ่ังน้ าเปอื

ยาว 1.5 กม. 30,000,000 

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

พื้นท่ีทาง

การเกษตรท่ีติดล า

น้ ากอนในฤดูน้ า

หลากไม่พังทลาย

กรมทรัพยากรน้ า

67 ก่อสร้างอโุมงค์บรเิวณคอสะพานข้ามล าน้ าเปอื
เพื่อปอ้งกันคอสะพาน

ทรุด
จ านวน 1 จุด 500,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

สามารถสัญจรได้

อย่างปลอดภัย
กรมทรัพยากรน้ า

68
ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ประจ าหมู่บา้นนา

หนนุพร้อมวางระบบส่งน้ า

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ

อปุโภคบรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ประปาถังสูง และวาง

ระบบท่อส่งน้ า
3,600,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคบรโิภค

อย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ

69
ก่อสร้างฝายน้ าล้นก้ันล าน้ าเปอืบรเิวณล าห้วย

โก๊ะ บา้นกลาง ม.4 ต.พระธาตุ ( บา้นสันทนา )

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

สูง 2.5 ม. 4,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน/

กรมทรัพยากรน้ า



70
ก่อสร้างฝายน้ าล้นก้ันล าน้ าเปอืบรเิวณล าห้วย

โก๊ะ บา้นกลาง ม.4 ต.พระธาตุ ( บา้นวังว้า )

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

สูง 2.5 ม. 4,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน/

กรมทรัพยากรน้ า

71
ขุดลอกอา่งห้วยโปง่ บา้นดอนสบเปอื  หมู่ท่ี 7

  ต าบลเปอื

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 7 เมตร 4,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน/

กรมทรัพยากรน้ า

72

ขุดลอกหน้าฝายทุ่งว้าล่างบรเิวณนานายอุดม จติ

ตรง ล าน้ าเปอื พร้อมสร้างพนังปอ้งกันตลิ่งพงัวาง

กล่องกาเบีย้น  ยาว  200 เมตร    บา้นปา่แดง 

หมู่ท่ี 8  ต าบลเปอื

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมทรัพยากรน้ า

73
ขุดลอกสระน้ าบา้นปา่แดง(กลุ่มผู้สูงอาย)ุ  

หมู่ท่ี 8  ต าบลเปอื  ลกึ 6 เมตร

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ

74
ก่อสร้างถังประปา(แบบถังสูง)พร้อมวางระบบ

ส่งน้ า  บา้นรัชดา  หมู่ท่ี 11  ต าบลเปอื

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ

อปุโภคบรโิภคอยา่ง

เพยีงพอ

ประปาถังสูง และวาง

ระบบท่อส่งน้ า
3,600,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ทุกครัวเรอืนมนี้ า

อุปโภคบรโิภค

อย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ

75

ขุดลอกสระน้ าบา้นรัชดา ม.15 พร้อมปรับภูมิทัศน์

 เทลาน คสล.รอบสระ และก่อสร้างรั้ว บา้นรัชดา 

 หมู่ท่ี 15  ต าบลเปอื  พืน้ท่ี 1.5  ไร่

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 3,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ,

กรมทรัพยากรน้ า

76
ขุดลอกสระหนองห้า บา้นรัชดา ม.15 ต.เปอื 

 พื้นท่ี 1.5 ไร่

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

การท าการเกษตรในฤดู

แล้ง

ลกึ 3 เมตร 5,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

มนี้ าใช้เพื่อ

การเกษตรในฤดู

แล้งอย่างเพียงพอ

กรมพัฒนาท่ีดนิ,

กรมทรัพยากรน้ า



77
ขยายเขตไฟฟา้จากสวนนางวัฒนา จณิะแสน 

ถงึสวนนายจันทร์  ใจปงิ

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ
ยาว  200 เมตร 150,000        

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้

ในชวิีตประจ าวัน
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

78
ขยายเขตไฟฟา้จากบา้นนายวีรศักดิ์  ยศอาลัย  

ถงึแยกหน้าปัม้น้ ามันคอสโม่

เพื่อให้มีไฟฟา้ส่องสว่าง

อยา่งท่ัวถงึ
ยาว 300 เมตร 250,000      250,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้

ในชวิีตประจ าวัน
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

79 ก่อสร้างประปาถังสูงบา้นหนองแดง
เพื่อให้มีน้ าอปุโภคอยา่ง

ท่ัวถงึ
จ านวน 1 แห่ง 1,000,000     

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคอย่างท่ัวถึง

 การประปาส่วน

ภูมิภาค , กรม

ทรัพยากรบาดาล

80 ปรับปรุงระบบประปา
เพื่อให้มีน้ าอปุโภคอยา่ง

ท่ัวถงึ

บรเิวณหลังโรงเรยีนไตร

คาม ฯโดยขยายเขต

ประปา,วางระบบท่อส่งน้ า

,ปรับปรุงระบบสูบน้ า-

ระบบส่งน้ า ฯลฯ

200,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคอย่างท่ัวถึง

 การประปาส่วน

ภูมิภาค , กรม

ทรัพยากรบาดาล

81 ก่อสร้างระบบประปาบา้นรัชดา
เพื่อให้มีน้ าอปุโภคอยา่ง

ท่ัวถงึ
จ านวน 1 แห่ง 1,000,000   1,000,000   

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประชาชนมีน้ า

อุปโภคอย่างท่ัวถึง

 การประปาส่วน

ภูมิภาค , กรม

ทรัพยากรบาดาล

รวม 81  โครงการ 214,000,000     37,752,800    46,802,800   40,212,800   20,362,800   



ตัวชี้วัด

   2561(บาท)    2562(บาท)    2563(บาท)    2564 (บาท)    2565(บาท) (KPI)

1 การส่งเสรมิมวยไทยต้านภัยยาเสพติด

เพื่อส่งเสรมิการใช้เวลา

ว่างให้เปน็ประโยชนแ์ละ

ปอ้งกันปญัหายาเสพติด

ในกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงในเขตอ าเภอ

เชยีงกลาง
100,000      100,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ลดปญัาหสังคมใน

ด้านยาเสพติดและ

มกี าลังกายท่ี

สมบรูณ์แข็งแรง

อบจ.น่าน ร่วมกับ

ชมรมก านัน

ผู้ใหญ่บา้นอ.เชียง

กลาง

2
การจัดการแข่งขันกีฬา "ฟตุซอลเชยีง

กลางคัพ"

เพื่อส่งเสรมิการเล่น

กีฬาฟตุซอล

กลุ่มเยาวชน หรอื

ประชาชนท่ัวไป
160,000      160,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ผู้เข้าร่วมแข่งขันมี

สุขภาพท่ีดี

สมบรูณ์แข็งแรง

อบจ.น่าน ร่วมกับ

อ าเภอเชียงกลาง

3 ก่อสร้างบา้นไตลื้อ
เพื่อสบืสานอนรุักษ์

ประเพณี , วัฒนธรรม

บา้นเชยีงโคม จ านวน 1

 หลัง
450,000        450,000      450,000      

ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์60%

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ติดตามก าหนดไว้

ประเพณี

,วัฒนธรรม ได้รับ

การอนุรักษ ์สบืทอด

อ าเภอ,จังหวัด,

กระทรวง

วัฒนธรรมฯ,

กระทรวงการ

ท่องเท่ียวฯ

รวม 3  โครงการ 260,000  450,000    450,000   450,000   260,000  

    ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

   หน่วยงาน     

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์

        4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย           

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ และยุทธศาสตร์ท่ี 4. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และสืบสานภมิูปญัญาท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการเสรมิสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาภาคเหนอื ยุทธศาตร์ ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชวิีตและแก้ไขปญัหาความยากจน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุม่จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 2  ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเท่ียวเชงินเิวศ  ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ  เพื่อสรา้งรายได้สูชุ่มชนและเชือ่มโยง

โซ่มูลค่าเพิม่การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยนื

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม



แบบ ผ. 03

   2561    

(บาท)

   2562    

(บาท)

   2563    

(บาท)

   2564    

(บาท)

   2565    

(บาท)

บริหารงานทัว่ไป คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน โต๊ะท างาน ( ผู้บริหาร ) จ านวน 5 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 79,500 ส านักปลัดฯ

โต๊ะพับหน้าเมลามนีสีขาวขาเหล็กพับได้  ขนาดกวา้ง  45 ซม.  ยาว  150 

ซม.  สูง 75  ซม.  จ านวน   30  ตัว   ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด )
48,000 ส านักปลัดฯ

ตูเ้หล็กบานเลือ่นทบึ ขนาด 3 ฟุต  จ านวน 1 ตู ้  ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
6,000 ส านักปลัดฯ

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก  ขนาด 3 ฟุต  จ านวน 1 ตู ้  ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
7,000 ส านักปลัดฯ

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 1 ตู ้  ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
7,400 ส านักปลัดฯ

เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร  จ านวน 1 เคร่ือง  ( รายละเอยีดตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธนัวาคม 2561  หน้า 21 ขอ้  10.10  ( 10.10.1) คุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป  หน้า 73 ขอ้ 10.10  )

13,000 ส านักปลัดฯ

เกา้อี้ ( หอ้งประชมุสภาฯ )  จ านวน 25 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 62,500 ส านักปลัดฯ

ตูส้าขาโทรศัพท ์3 สายนอก ภายใน 8 หมายเลข พร้อมอุปกรณ์ประกอบ    

  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด )
250,000 ส านักปลัดฯ

                                                                                            บัญชคีรุภัณฑ์

หมวด ประเภท

1.) โครงการจดัซื้อครุภัณฑส์ านักปลัดเทศบาลฯ  ( พรบ.ท.ม.67(6) และนโยบายผู้บริหารฯขอ้ 6 )

 แผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

        เทศบาลต าบลเชยีงกลาง  อ าเภอเชยีงกลาง  จังหวัดนา่น   

ท่ี แผนงาน            เปา้หมาย      (ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

   หน่วยงาน     

รบัผิดชอบหลัก



ครุภัรฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึพร้อมติดตัง้ถงุหมกึพมิพ ์(Ink Tank 

Printer )  จ านวน 1 เคร่ือง  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่

15 มนีาคม  2562  หน้า 18 ขอ้ 50 )

7,900 ส านักปลัดฯ

ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวทิยุ
ไมคไ์ร้สาย 1 ชดุ ประกอบด้วยไมค ์4 ตัว  และอุปกรณ์ประกอบ   ( ตาม

เกณฑร์าคาทอ้งตลาด )
16,000 ส านักปลัดฯ

184,800 62,500 250,000

บริหารงานทัว่ไป

คา่ครุภัณฑ์

ทีด่ินและ

สิง่กอ่สร้าง

ครุภัณฑส์ านักงาน โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 4,000 กองวชิาการฯ

เกา้อี้ท างาน ขาเหล็ก  สวงิหลัง    จ านวน 3 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
7,000 7,000 7,000 3,500 กองวชิาการฯ

ตูเ้กบ็เอกสาร(ตูเ้หล็กแบบ 2 บาน)  จ านวน 3 ตู ้ ( รายละเอยีดตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธนัวาคม 2561  หน้า 22 ขอ้  10.16  ( 10.16.1) คุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป  หน้า 74 ขอ้ 10.16  )

5,500 5,500 5,500 กองวชิาการฯ

โทรศัพทส์ านักงาน / โทรศัพทแ์บบไร้สาย  จ านวน 2 เคร่ือง   ( ตามเกณฑ์

ราคาทอ้งตลาด )
3,000 1,500 กองวชิาการฯ

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง แบบติดผนัง ( ระบบ inverter ) ขนาด 

12,000 บทียูี ( รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐาน

งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561  หน้า 21 ขอ้  10.8.4 

 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  หน้า 73 ขอ้ 10.8 )

24,200 กองวชิาการฯ

พัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จ านวน 1 เคร่ือง  ขนาด 16 นิ้ว ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
2,000 กองวชิาการฯ

2.) โครงการจดัซื้อครุภัณฑก์องวชิาการและแผนงาน ( พรบ.ท.ม.67(6)และนโยบายผู้บริหารฯขอ้ 6 )

รวม



ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์ จ านวน 3 เคร่ือง  ประกอบด้วย 1.)  เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  

หรือชนิด LED ขาวด า  ชนิด Network แบบที ่ 1 ( 28 หน้า/นาท ี) จ านวน 2 

เคร่ือง  2.) เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมกึ พร้อมติดตัง้ถงัหมกึ       

 ( ink Tank Printer )  จ านวน 1 เคร่ือง  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

ณ. วันที ่15  มนีาคม  2562  หน้า 15 ขอ้ 45 , หน้า 18 ขอ้ 50 )

8,900 8,000 8,900 กองวชิาการฯ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 

19 นิ้ว )  จ านวน 1 ชดุ  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่

15  มนีาคม  2562  หน้า 3 ขอ้ 7 )

17,000 กองวชิาการฯ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย  แบบที ่2  จ านวน 1 ชดุ ( รายละเอยีดตามบัญชี

เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ี

พ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม 2562  หน้า 1 ขอ้ 2 )

350,000 กองวชิาการฯ

ตูส้ าหรับติดตัง้เคร่ืองแมข่า่ยชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่2  

จ านวน 1 ตู ้ ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15  มนีาคม 

 2562  หน้า 2 ขอ้ 4 )

740,000 กองวชิาการฯ

แผงวงจรเคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย  ชนิด Blade  ส าหรับตู ้

Enclosure/Chassis  แบบที ่2  จ านวน  1 ชดุ  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 

2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562  หน้า 3 ขอ้ 6 )

500,000 กองวชิาการฯ

เคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA จ านวน 4  เคร่ือง ( รายละเอยีดตาม

บัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15  มนีาคม  2562  หน้า 22 ขอ้ 61 )

2,500 2,500 2,500 2,500 กองวชิาการฯ

อุปกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จ านวน 2 เคร่ือง 

  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562  หน้า 21

 ขอ้ 58 )

1,400 กองวชิาการฯ



ครุภัณฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

กล้องถา่ยรูป/กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล ความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 24

 ล้านพกิเซล  จ านวน 1 ตัว  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด )
37,390 กองวชิาการฯ

1,652,690 41,200 37,500 25,900

บริหารงานทัว่ไป
คา่ครุภัณฑ์

ทีด่ินและ
ครุภัณฑส์ านักงาน เกา้อี้ท างาน ขาเหล็ก  สวงิหลัง จ านวน 2 ตัว  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 2,500 กองคลัง

พัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จ านวน 2 เคร่ือง  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 2,000 กองคลัง

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บทียูี       

  ( รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561  หน้า 21 ขอ้  10.8.3  คุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป  หน้า 73 ขอ้ 10.8 )

28,000 กองคลัง

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 ( จอแสดงภาพขนาด

ไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว )  จ านวน 1  เคร่ือง  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 

2562 ณ. วันที ่15  มนีาคม  2562  หน้า 4 ขอ้ 9 )

30,000 กองคลัง

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL IN ONE  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง    

   ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15  มนีาคม 2562  หน้า 5 

ขอ้ 10 )

17,000 กองคลัง

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  หรือชนิก LED ขาวด า  ( 18 หน้า/นาท ี) จ านวน 1 

เคร่ือง  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15  มนีาคม  2562 

 หน้า 16 ขอ้ 44 )

2,600 กองคลัง

2,600 75,000 4,500

สาธารณสุข คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน
พัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จ านวน 1 เคร่ือง  ขนาด 16 นิ้ว ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
2,000 กองสาธารณสุขฯ

พัดลมดูดอากาศ  จ านวน 1 ชดุ  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 1,800 กองสาธารณสุขฯ

4.) โครงการจดัซื้อครุภัณฑก์องสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ( พรบ.ท.ม.67(6)และนโยบายผู้บริหารฯขอ้ 6 )

3.) โครงการจดัซื้อครุภัณฑก์องคลัง ( พรบ.ท.ม.67(6)และนโยบายผู้บริหารฯขอ้ 6 )

รวม

รวม



เกา้อี้ท างาน ขาเหล็ก  สวงิหลัง  จ านวน 3 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด ) จ านวน 3  ตัว ( เกณฑร์าคาทอ้งตลาด )
7,500 กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑก์ารเกษตร

เคร่ืองพน่หมอกควัน  จ านวน 1 เคร่ือง  รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธนัวาคม 2561  หน้า 3 ขอ้  2.4 ) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  หน้า 37 

ขอ้ 2.4

59,000 กองสาธารณสุขฯ

เคร่ืองพน่ละอองฝอยละเอยีด(ULV)  จ านวน 1 เคร่ือง ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
70,000 กองสาธารณสุขฯ

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เครืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมติดตัง้ถงัหมกึพมิพ ์ (In Tank Printer)  จ านวน

 1 เคร่ือง ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562 

 หน้า 16 ขอ้ 42 )

4,300 กองสาธารณสุขฯ

จดัซื้อกล้องวงจรปดิ   จ านวน 1 ชดุ   (กล้องสีอนิฟาเรด จ านวน 8 ตัว   

ความละเอยีด 2 ล้านพกิเซล  ฮาร์ดดิส 2 TB สาย RG6/168 Power Line 

WCP074 200 เมตร )  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด )

14,900 กองสาธารณสุขฯ

159,500

การศึกษา

คา่ครุภัณฑ์

ทีด่ินและ

สิง่กอ่สร้าง

ครุภัณฑส์ านักงาน โต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 3 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด ) 5,970 กองการศึกษา

ตูเ้หล็กบานเลือ่นกระจก  ขนาด 3 ฟุต  จ านวน 1 ตู ้  ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
7,000 กองการศึกษา

เกา้อี้ท างาน   ขาเหล็ก  สวงิหลัง  จ านวน 4 ตัว   ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
10,000 กองการศึกษา

ครุภัณฑก์ารเกษตร
เคร่ืองสูบน้ า(ปัม๊น้ า)  ขนาด 150 W  จ านวน 1 เคร่ือง  ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
5,790 กองการศึกษา

ครุภัณฑโ์ฆษณาและ

เผยแพร่

กล้องถา่ยรูป ความละเอยีดไมน่้อยกวา่ 20 ล้านพกิเซล  จ านวน 1 ตัว       

     ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด )
19,300 กองการศึกษา

5.) โครงการจดัซื้อครุภัณฑก์องการศึกษา ( พรบ.ท.ม.67(6)และนโยบายผู้บริหารฯขอ้ 6 )

รวม



เคร่ืองโทรทัศน์แอลอดีี (LED TV) แบบ Smart TV  จ านวน 1 เคร่ือง            

   ( รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561  หน้า 9 ขอ้  5.5  (5.5.1) คุณลักษณะ

เฉพาะสังเขป  หน้า 56 ขอ้ 5.5 )

9,500 กองการศึกษา

ครุภัณฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 120 ซซี ี แบบเกยีร์ธรรมดา  จ านวน 1 คัน           

   ( รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561  หน้า 15 ขอ้  8.8 ( 8.8.3 )  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  หน้า 67 ขอ้ 8.8 )

56,000 กองการศึกษา

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ ์ จ านวน 3 เคร่ือง  ประกอบด้วย เคร่ืองพมิพ ์Multifunction ชนิด

เลเซอร์  หรือ LED สี  จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อม

ติดตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(iIn Tank Printer )  จ านวน 2 เคร่ือง ( รายละเอยีดตาม

บัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562  หน้า 19 ขอ้ 52 , 

หน้า 16 ขอ้ 42 )

23,600 กองการศึกษา

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL IN ONE  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง    

    ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15  มนีาคม 2562 

 หน้า 5 ขอ้ 10 )

34,000 กองการศึกษา

จดัซื้อและติดตัง้กล้องวงจรปดิ  จ านวน 3 ชดุ   (กล้องสีอนิฟาเรด จ านวน 

8 ตัว   ความละเอยีด 2 ล้านพกิเซล  ฮาร์ดดิส 2 TB สาย RG6/168 

Power Line WCP074 200 เมตร )  ( ตามเกณฑร์าคาทอ้งตลาด )

60,000 30,000 กองการศึกษา

150,070 111,090

อุตสาหกรรมและการโยธา คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑส์ านักงาน
เกา้อี้ท างาน   ขาเหล็ก  สวงิหลัง  จ านวน 2  ตัว  ( ตามเกณฑร์าคา

ทอ้งตลาด )
5,000 กองชา่ง

รวม

6.) โครงการจดัซื้อครุภัณฑก์องชา่ง( พรบ.ท.ม.67(6)และนโยบายผู้บริหารฯขอ้ 6 )



ครุภัณฑง์านบา้นงานครัว

เคร่ืองตัดหญา้  แบบขอ้แขง็ จ านวน 2 เคร่ือง ( รายละเอยีดตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ

ธนัวาคม 2561  หน้า 10 ขอ้  6.5 (6.5.1) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  

หน้า 58 ขอ้ 6.5 )

19,000 กองชา่ง

ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 ( จอแสดงภาพขนาด

ไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว )  จ านวน 1  เคร่ือง  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 

2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562  หน้า 4 ขอ้ 9 )

30,000 กองชา่ง

อุปกรณ์อา่นบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) จ านวน 3 เคร่ือง 

  ( รายละเอยีดตามบัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพวิเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562  หน้า 21

 ขอ้ 58 )

2,100 กองชา่ง

เคร่ืองส ารองไฟฟา้  ขนาด 800 VA จ านวน 1  เคร่ือง  ( รายละเอยีดตาม

บัญชเีกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ณ. วันที ่15 มนีาคม  2562  หน้า 22 ขอ้ 61 )

2,500 กองชา่ง

ครุภัณฑย์านพาหนะและ

ขนส่ง

รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซซี ี แบบเกยีร์ธรรมดา  จ านวน 2 คัน           

  ( รายละเอยีดตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2561  หน้า 15 ขอ้  8.8 ( 8.8.1 )  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  หน้า 67 ขอ้ 8.8 )

40,800 40,800 กองชา่ง

99,400 40,800

2,600 1,912,490 517,170 148,590 316,700รวม 6 โครงการ 

รวม
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