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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เทศบาลตำบลจุนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

   (นายสภุชยั  ศูนย์กลาง) 
 นายกเทศมนตรีตำบลจนุ 
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คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพื่อให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ดังนั ้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที ่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื ่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นเวลา 5 ปี 
เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง  แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

เทศบาลตำบลจุน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื ่อกำหนดทิศทาง 
การบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) คงจะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจุน 
   ผู้จัดทำ 
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ส่วนที่ 1 :  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************* 

1. ด้านกายภาพ
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๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เทศบาลตำบลจุน  ตั้งอยู่  เลขที่  270  หมู่ที่  1  บ้านห้วยกั้ง  ตำบลจุน  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู่ทาง 
ทิศตะวันออกของอำเภอจุนและตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 1091  สายจุน-ปง  โดยห่างจากตัวอำเภอจุน  ประมาณ 
2 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา  50  กิโลเมตร  

มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด  129   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  80,625  ไร่ 
- พื้นที่สำหรับเพื่ออยู่อาศัย  จำนวน   4,421   ไร ่
- พื้นที่สำหรับท่ีทำกิน  จำนวน 24,447   ไร ่
- พื้นที่ป่า    จำนวน 51,757   ไร ่

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   
จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับห้วยข้าวก่ำไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยร่องดู่แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ถึงหลักเขตที่  2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1091 บริเวณพิกัด PB198380 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร จากหลักเขตที่ 2  

จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบล
ห้วยข้าวก่ำ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยร่องดู่ บริเวณพิกัด PB 217393 รวม
ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร 

จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นแบ่งเขตเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลห้วยยางขามไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนา ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำจุน บริเวณพิกัด PB 217393รวมระยะทางประมาณ 1,300 เมตร 

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับ
ตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงทาง  สาธารณะเลียบไปทางกึ่งกลางทางสาธารณะตัดผ่านถนน อบจ. พย 
3031 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงกึ่งกลางลำห้วยสร้อยแล้วเลียบไปตามลำห้วยสร้อยถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลาง 
ลำห้วยสร้อย บริเวณพิกัด PB 228393 รวมระยะทางประมาณ 1,570 เมตร 

จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับ
ตำบลห้วยยางขามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบงโดยตัดผ่านถนน อบจ.พย 4026 
แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบง แล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยบงโดยตัดผ่านถนน อบจ.พย 4026 แล้วเลียบไปตามกึ่งกลาง
ลำห้วยบง ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางลำห้วยบงบริเวณพิกัด PB 237404  รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร 

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับ
ตำบลห้วยยางขาม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามแนวสันเขา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้ งอยู่ตรงบริเวณ 
จุดบรรจบระหว่างตำบลห้วยยางขามกับตำบลฝายกวางตรงสันดอยแง้ม บริเวณพิกัด PB 287421 รวมระยะทางประมาณ 6,200 
เมตร 

ด้านตะวันออก 
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลฝายกวางไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลฝายกวางกับตำบลออยตรงสันเขาดอยม่อนยาว 
บริเวณพิกัด PB 302392 รวมระยะทางประมาณ 3,400 เมตร  

จากหลักเขตที่ 8 เป็นสันเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลออยไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลออยกับตำบลพระธาตุขิงแกงตรงลำห้วยเม่า 
บริเวณพิกัด PB 297372 รวมระยะทางประมาณ 2,570 เมตร 
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ด้านใต้ 
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุน กับตำบลพระธาตุขิงแกง 

ไปทางทิศตะวันตกถึงลำห้วยเม่าแล้วเลียบไปตามกึ่งกลางลำห้วยเม่า ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบลำห้วยเม่ากับ
ลำห้วยเคียน บริเวณพิกัด PB 246359 รวมระยะทางประมาณ 6,200 เมตร 

จากหลักเขตที่10 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบล
พระธาตุขิงแกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขาบริเวณ
พิกัด PB 243343 รวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร 

จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางลำห้วยเคียน ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกบัตำบล
พระธาตุขิงแกง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงสันเขาแล้วเลียบไปตามสันเขา ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันเขา บริเวณ
พิกัด PB 231313 รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร 

จากหลักเขตที่ 12 เป็นสันเลียบตามแนวสันเขา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลพระธาตุขิงแกง
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านดอยขุนห้วยเสียม ดอยขุนห้วยแม่ทะลาย ดอยขุนห้วยไม้แดง ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ  
จุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลพระธาตุขิงแกงกับตำบลปงตรงสันดอยขุนน้ำเม่าบริเวณพิกัด 213235 รวมระยะทางประมาณ 
9,100 เมตร 

จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทาง  
ทิศตะวันตำเฉียงใต้ผ่านดอยควงเทวดาถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุนห้วยน้ำจุน บริเวณพิกัด  PB 187180 
รวมระยะทางประมาณ 6,300 เมตร  

จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลปง ไปทาง 
ทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปงกับตำบลสันโค้งตรงสันดอยแปเมือง 
บริเวณพิกัด PB 176183 รวม ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร 

ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลจุนกับตำบล  

สันโค้งไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างตำบลสันโค้งกับตำบลดงสุวรรณตรงสันเขาปั นน้ำ
ดอยขุนห้วยทวนบริเวณพิกัด PB 173245 รวมระยะทางประมาณ 7,570 เมตร 

จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณไปทาง  
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านดอยขุนแม่นะ ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB 157300 
รวมระยะทางประมาณ 6,100 เมตร  

จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ 
ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลดงสุวรรณกับตำบลป่าซางตรงสันปันน้ำ
ดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกัด PB 156307 รวมระยะทางประมาณ 900 เมตร 

จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลดงสุวรรณ 
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันปันน้ำดอยขุนห้วยทวน บริเวณพิกั ด PB 1567310 
รวมระยะทางประมาณ 400 เมตร 

จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นเย็บตามแนวสันเขาซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลจุนกับตำบลป่าซางไปทาง 
ทิศเหนือผ่านดอยกิ่วคอลืมแล้วเลียบไปตามแนวสันเขาผ่านดอยขุนห้วยข้าวก่ำ ถึงเหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณสันดอยขุน  
ห้วยข้าวก่ำ บริเวณพิกัด PB 159340 รวมระยะทางประมาณ 3,800 เมตร 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ตำบลจุนมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาเหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยงสัตว์ และการ
เกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำลำธาร  มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ทะลาย และลำน้ำจุนของตำบลจุน 

1.3 ลักษณะภูมอิากาศ 

ตำบลจุนมีลักษณะภูมอิากาศแบบเขตร้อน  อยู่ในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  มี 3  ฤดู ประกอบด้วย 
- ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิวัดได้ 39.5

องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแน่นในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดปี

ประมาณ 1,043.9 มิลลิเมตร มีวันฝนตก 101 วัน 
- ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และ

มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 

1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินเป็นดินร่วน  การใช้ที่ดิน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัย  พื้นที่ซึ่งตัดถนนสายหลักใช้ในการประกอบพาณิชยกรรม 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง 

ตำบลจุน  มีจำนวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลจุนท้ังหมด ได้แก่ 
หมู่ที่ 1  บ้านห้วยกั้ง,  หมู่ที่ 2  บ้านจุน,  
หมู่ที่ 3  บ้านค้างหงส์,   หมู่ที่ 4  บ้านเซี๊ยะ,   
หมู่ที่ 5  บ้านดอนมูล,       หมู่ที่ 6  บ้านดอนไชย,   
หมู่ที่ 7  บ้านสร้อยศรี,   หมู่ที่ 8  บ้านจุนพัฒนา,   
หมู่ที่ 9  บ้านใหม่ดอนมูล,   หมู่ที่ 10  บ้านร่องดู่,   
หมู่ที่ 11  บ้านห้วยก้ังพัฒนา,  หมู่ที่ 12  บ้านศรีมาลัย,   
หมู่ที่ 13  บ้านค้างหงส์ใหม่,   หมู่ที่ 14  บ้านดอนไชยพัฒนา,   
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่กาญจนา,  หมู่ที่ 16  บ้านสร้อยศรีพัฒนา  และ 
หมู่ที่ 17  บ้านจุนรัชดา 

พื้นที่มีท้ังหมดจำนวน 129   ตารางกิโลเมตร 
ห่างจากที่ว่าการอำเภอจุนประมาณ     2   กิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ   50   กิโลเมตร 
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2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 13) พ.ศ.2552 มีจำนวนทั้งหมด 17 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จำนวน 
1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน จำนวน 2 เขตๆ ละ 6 คน รวมเป็น 12 คน 

3. ประชากร

    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ที่มา  :  สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ประชากรชาย 4,555 4,530 4,533 4,469 4,444 (คน) 

ประชากรหญิง 4,810 4,795 4,766 4,756 4,746 (คน) 

รวมประชากร 9,365 9,325 9,299 9,225 9,190 (คน) 

ครัวเรือน 3,735 3,776 3,807 3,835 3,845 (ครัวเรือน) 

โดยแยกรายละเอียดเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่
ที ่

บ้าน 
จำนวนประชากร (คน) จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
77 

บ้านห้วยก้ัง 
บ้านจุนหลวง 
บ้านค้างหงส ์
บ้านเซี๊ยะ 
บ้านดอนมูล 
บ้านดอนไชย 
บ้านสร้อยศร ี
บ้านจุนพัฒนา 
บ้านใหม่ดอนมลู 
บ้านร่องดู ่
บ้านห้วยก้ังพัฒนา 
บ้านศรีมาลัย 
บ้านค้างหงส์ใหม ่
บ้านดอนไชยพัฒนา 
บ้านใหม่กาญจนา 
บ้านสร้อยศรีพัฒนา 
บ้านจุนรัชดา 
ทะเบียนบ้านกลาง 

363 
231 
408 
210 
218 
259 
213 
337 
245 
258 
282 
208 
205 
274 
279 
253 
201 

- 

374 
268 
455 
199 
224 
287 
199 
328 
281 
270 
314 
190 
219 
271 
350 
282 
235 

- 

737 
499 
863 
409 
442 
546 
412 
665 
526 
528 
596 
398 
424 
545 
629 
535 
436 

- 

320 
267 
325 
176 
221 
202 
181 
285 
227 
218 
254 
167 
165 
173 
253 
208 
202 
1 

รวม 4,444 4,746 9,190 3,845 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

แยกตามช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)      หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 738 746 1,484 ต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 2,927 3,096 6,023 อายุ 18 - 60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 770 899 1,669 อายมุากกว่า 60 ปขีึ้นไป 

รวม 4,435 4,741 9,176  

ที่มา  :  สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
 

ชื่อสถานที่
ด้านการ 

ศึกษาในเขต
เทศบาล 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 
ม.
10 

ม.
11 

ม.
12 

ม.
13 

ม.
14 

ม.
15 

ม.
16 

ม.
17 

รวม 

โรงเรียน
ประถมศึกษา 

1 - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - 3 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

ที่อ่าน 
หนังสือพิมพ ์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

โรงเรียน
อนุบาล 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

 

 4.2 สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                จำนวน         2    แห่ง 
    1. รพ.สต.จุน หมู่ที่ 3 บ้านค้างหงส์ ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา   
        โทร.08-1951-3673 
    2. รพ.สต.บ้านศรมีาลยั หมู่ที่ 12 บ้านศรีมาลยั ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา   
        โทร.08-2612-3536 
  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน   จำนวน      17    แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ    99.9        
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 4.3 อาชญากรรม 

  - สถานีตำรวจ/ ตู้ยาม    จำนวน      1     แห่ง 
  - สถานีดับเพลิง     จำนวน         -     แห่ง 
  - ชุดระวังป้องกันและรักษาความสงบภายในหมู่บา้น   จำนวน      17    หมู่บ้าน 
     - สมาชิกตำรวจบ้าน    จำนวน    340 คน 
  - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• ศูนย์ อปพร. ประจำตำบลจุน   จำนวน        1  แห่ง 

• จำนวนเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงาน (พนักงานดับเพลิง)   จำนวน      2   คน 

• รถบรรทุกน้ำ    จำนวน        1   คัน 
(ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร) 

• รถกู้ภัย      จำนวน      1   คัน 

เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่ก็ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ตาม
อำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นสาธารณะ การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  

 4.4 ยาเสพติด 

เทศบาลได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดที่สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ เช่น  
การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การอบรมให้ความรู้ เป็นต้น 

     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  - ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2562) 

• ผู้มีสิทธ์ิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน   1,901   ราย 

• ผู้มีสิทธ์ิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   จำนวน      416 ราย  

• ผู้มีสิทธ์ิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน      66 ราย 
- ดำเนินการรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ) 

  เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี 1091 อำเภอจุน ถึงตำบลจุน ประมาณ 2 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทาง 
ผ่าน 2 สาย  คือ  

1. สายอำเภอจุน – อำเภอปง และ 
2. สายเชียงใหม่ – น่าน 
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  5.1.1 ถนน 
   - จำนวนถนนลูกรัง     129  สาย 
   - จำนวนถนนลาดยาง        8  สาย 
   - จำนวนถนนคอนกรีต      95  สาย 
  5.1.2 สะพาน 
   - จำนวนสะพานคอนกรีต      25  แห่ง 
   - จำนวนสะพานเหล็ก        0  แห่ง 
   - จำนวนสะพานไม ้         1  แห่ง 

5.1.3 แหล่งน้ำ 
   - จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน        2  สาย 
   - จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง     19  แห่ง/สาย 
   - จำนวนคลองชลประทาน        2  แห่ง 
   - จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ      19  แห่ง 
   - จำนวนบ่อบาดาลเอกชน        0  แห่ง 
   - จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ        6  แห่ง 
   - จำนวนบ่อน้ำตื้นเอกชน        0  แห่ง      

 5.2 การไฟฟ้า 

  - ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน  คิดเปน็ร้อยละ 100 
  - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า  คือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

     5.3 การประปา 

  - ประปาเข้าถึงทุกครัวเรือน 
  - หมู่บ้านใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านและน้ำจากระบบของการประปาส่วนภูมิภาค 

   5.4 โทรศัพท์ 

  - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายให้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB 
  - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ AIS, DTAC และ 
TRUE 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

  ในพื้นที่ตำบลจุน ไม่ค่อยมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนและกว้างขวางมากนัก ประชาชนส่วนใหญ่  
มีอาชีพหลัก คือ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา ทำสวนลำไย ทำสวนยางพารา ทำไร่
ข้าวโพด ทำไร่มันสำปะหลัง ทำไร่สับปะรด ในขณะเดียวกันครัวเรือนเกษตรกรรมจะมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกเป็น
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงวัว ควาย สุกร ปลาและไก่ อาชีพนอกภาคเกษตร ส่วนมากจะเป็นการรับจ้างในกิจกรรมหลายประเภท 
เช่น การก่อสร้าง การทำงานรับจ้างท่ัวไป  
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 6.1 การเกษตร 

  พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของตำบลจุน คือ 
- ข้าว  มีพื้นท่ีเพาะปลูก ประมาณ   15,471   ไร่ 

  - ลำไย  มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ     1,424   ไร่    
  - ยางพารา  มีพื้นท่ีเพาะปลูก ประมาณ     1,663   ไร่ 

     6.2 การประมง 

  ในเขตพื้นท่ีตำบลจุน ไม่มีการประกอบอาชีพทำการประมง 

     6.3 การปศุสัตว์ 

  ด้านการปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะเลี ้ยงไว้เพื ่อใช้แรงงานและบริโภคในครัวเรือน การเลี้ยงสัตว์เพื ่อการค้านั้น   
มีไม่มากนัก สัตว์ท่ีเลี้ยง ได้แก่ ไก่ โค เป็ด สุกร กระบือ 

     6.4 การบริการ 

  ในเขตเทศบาลตำบลจุน มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
  1. สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด (บางจาก)   
   - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ประเภท     ก 
   - ภาชนะบรรจุ    ประเภท     ถังเก็บน้ำมัน  
   - ปริมาณการเก็บรักษาน้ำมัน   จำนวน       20,000   ลิตร/ถัง 
  2. บริษัท ปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาจุน (PT)   
   - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  ประเภท     ก 
   - ภาชนะบรรจุ    ประเภท     ถังเก็บน้ำมัน 
   - ปริมาณการเก็บรักษาน้ำมัน   จำนวน      9,000   ลิตร/ถัง 

     6.5 การท่องเที่ยว 

  สถานท่ีท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีตำบลจุน   
 - แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ได้แก่   

• บ้านสวนเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน   จังหวัดพะเยา 

• สวนลุงมี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านค้างหงส์ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

• เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
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 6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 

ธุรกิจ 
ในเขต

เทศบาล 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 

ม.
10 

ม.
11 

ม.
12 

ม.
13 

ม.
14 

ม.
15 

ม.
16 

ม.
17 

รวม 

ธนาคาร
หมู่บ้าน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

โรงแรม - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ปั๊มน้ำมัน 
และก๊าซ 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 3 

โรงงาน 
อุตสาหกรรม 

- 1 3 1 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 1 1 2 18 

โรงสีข้าว - - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - - 1 5 
โรงผลิต 
น้ำดื่ม 

1 - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 5 

โรงกลึง 1 - 1 - 1 3 1 - - 1 - - - - - - - 8 
ร้านซ่อมรถ - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 

ตลาดสด - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

ท่าข้าว 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 

ที่มา  :  ข้อมูลจากกองคลัง เทศบาลตำบลจุน 

 6.8 แรงงาน 

  แรงงานในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ก่ึงเมืองกึ่งชนบท 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 

  - ประชาชนในพื้นทีน่ับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  
   - ในเขตเทศบาลตำบลจุน มศีาสนสถาน  ดังนี ้
    1. วัด    จำนวน       8 วัด 
    2. สำนักสงฆ ์  จำนวน       3    แห่ง 
    3. โบสถ ์  จำนวน      1    แห่ง 
    4. ศาลเจ้า  จำนวน        -     แห่ง  
    5. ดงชาวบ้าน  จำนวน      11   แห่ง 
    6. ป่าสุสาน  จำนวน      6   แห่ง 
 
 
 

11



 

ชื่อสถาบัน
และศาสนา 

ม. 1 ม. 2 ม.3 ม.4 ม. 5 ม. 6 ม. 7 ม. 8 ม.9 
ม.
10 

ม.
11 

ม.
12 

ม. 
13 

ม. 
14 

ม. 
15 

ม. 
16 

ม.
17 

รวม 

วัด 1 1 - - 1 - - - - 1 - 1 1 1 - 1 - 8 
สำนักสงฆ ์ 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 3 

โบสถ ์ - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 
ดงชาวบ้าน 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 11 
ป่าสุสาน 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 - 6 

     7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

  ประเพณีประจำถิ่น  ได้แก่ 
  - งานสรงน้ำพระหนักและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ช่วงเดือน เมษายน 

  งานประจำปี  ได้แก่ 
  - งานประเพณียีเ่ป็งวันลอยกระทง  ช่วงเดือน พฤศจิกายน    

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก ่
  - กลุ่มจักสาน 
  - กลุ่มทำหวาย  หมู่ที่ 2 
  - กลุ่มดนตรีพื้นเมือง  หมู่ที่ 14 

  ภาษาถิ่น  ได้แก ่
  - ภาษาสะนั้นแน้ว 

  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ได้แก่ 
  - ข้าวอินทรีย์   
  - ผ้าทอมือ หมู่ที ่14 
  - เครื่องจักสาน  
  - ชาหญ้าหวาน 
  - ข้าวเกรียบ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ำ 

  แหล่งน้ำท่ีใช้ในพื้นที่  ได้แก่ 
 - อ่างเก็บน้ำจุน 

  - อ่างเก็บน้ำดอนมูล 
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  - อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า 
  - อ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง 
  - อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศร ี

 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 

ประเภท 
แหล่งน้ำ 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม. 7 ม. 8 ม. 9 
ม. 
10 

ม. 
11 

ม. 
12 

ม. 
13 

ม. 
14 

ม. 
15 

ม. 
16 

ม. 
17 

รวม 

ลำน้ำ, ห้วย 4 2 4 1 3 - 1 3 2 2 23 1 2 2 3 5 4 42 

หนองและ
อื่นๆ  

(อ่างเก็บน้ำ) 
1 - - 1 2 - 2 4 2 - - 4 - - 1 - - 18 

 
     8.2 ป่าไม้ 

  - พื้นที่มีป่าไม้ล้อมรอบ 

     8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 

9. อ่ืนๆ  

  9.1 มวลชนจัดตั้ง 

  - ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  2  รุ่น      จำนวน  1,342 คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)   จำนวน    414 คน 
  - กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน    จำนวน    118 คน 
  - กรรมการพัฒนาสตรีตำบล    จำนวน      17 คน 
  - ชุด ชรบ.     จำนวน      17 หมู่บ้าน 
  - ชุด อปพร.     จำนวน      17 หมู่บ้าน 

9.2 ศักยภาพของท้องถิ่น 

- ศักยภาพของเทศบาลตำบลจุน 

 1) อัตรากำลัง 
  - ข้าราชการ/นักงานส่วนท้องถิ่น  จำนวน      31 คน 
  - ลูกจ้างประจำ    จำนวน           1 คน 
  - พนักงานจ้างภารกิจ   จำนวน         21 คน 
  - พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน          7  คน 
          2) จำนวนบุคลากร      จำนวน        77   คน 
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      - ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาลตำบลจุน จำนวน        24   คน 
      - ตำแหน่งในกองคลัง   จำนวน        9   คน 
      - ตำแหน่งในกองช่าง   จำนวน        9   คน 
      - ตำแหน่งในกองการศึกษา   จำนวน      18 คน 
      - คณะผู้บริหารท้องถิ่น   จำนวน        5 คน 
     - สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน  จำนวน         12 คน 
                  3) ระดับการศึกษาของบุคลากรในสำนักงาน 

           - ระดับประถมศึกษา   จำนวน        2   คน 
          - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน         - คน 
           - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.            จำนวน       10   คน 

         - ปวส./ปวท./อนุปรญิญา   จำนวน          7   คน       
           - ระดับปรญิญาตร ี    จำนวน        26 คน 
           - ระดับปรญิญาโท    จำนวน        15 คน 

- ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  การรวมกลุ่มของประชาชน  จำนวนกลุ่มทุกประเภทมีจำนวน  81 กลุ่มแยก แยกเป็นประเภทดังนี ้

     - กลุ่มอาชีพ    จำนวน        30 กลุ่ม 
            - กลุ่มออมทรัพย ์    จำนวน      17 กลุ่ม 
            - กลุ่มอื่น ๆ    จำนวน      17 กลุ่ม 
            - กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน   จำนวน      17 กลุ่ม 

 9.3 จุดเด่นของพ้ืนที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล 

  - มีพื้นที่ในตำบลพร้อมจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  เช่น  อ่างเก็บน้ำจุน  อ่างเก็บน้ำห้วยเม่า อ่างเก็บน้ำ
ห้วยกั้ง  อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี  อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน  หนองแหย่ง  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ 
  - มีประเพณีที่สำคญัของท้องถิ่น คือ ประเพณีงานบญุสรงน้ำพระหนกั 
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ส่วนที่ 2 : 
: ยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
3. การวิเคราะห์เพือ่พัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
********************* 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่าง

การการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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 ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ
ให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ 
ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพื ่อจัดทำร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลาย
ภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื ่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) นอกจากนี้
หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 สาระสำคัญ 

     1. สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์

ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของ
ประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความ
ยากลำบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศต้อง
นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต นอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้ง
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ความเชื ่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย  
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ 
และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภมูิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของโลกเปลีย่นแปลง
จากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่ง
กว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิ
วัตน์ท่ีเข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
โลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่า
เฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยาย
กาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทำให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี ่ยงสำหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ  เพื่อพยายามคง
บทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศ
ด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ 
สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื ่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉรยิะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรปูแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ  
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดนั
ให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สงัคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมอิากาศเปลีย่นแปลงผนัผวน
และภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิด
การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลา ยๆ 
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ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึง
มากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
สิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทย
มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 57,392 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิต
และบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 
ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ 20 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ 
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชน
ปรับตัวในการบริหารความเสี ่ยงและสร้างภูมิคุ ้มกัน  ให้ดีขึ ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  การดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกำกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบ
ของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่
ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรม
ให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขัน
ในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศ
ไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการ
ผลิตรวมต่อ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อ
ขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
คุ ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ  ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ
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โครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คน
ไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะ
ขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิต
และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า 
และที่สำคัญเงื่อนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตวัคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรปู
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่ง
ต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง 
โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี สง่ผลให้
การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน  
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็
เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสีย่งอย่าง
ชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการ
สร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชน
จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อย
หรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย  
อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดออ่นที่
จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้ งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะ
สามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได ้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
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ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  
เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนใน
ชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน  อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นท่ียอมรับร่วมกัน
และเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อน
ประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริ งจังจะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม 
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก  สามารถดำรง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทย
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู ่ดีมีสุขของประชาชน ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม  ความมั ่นคงทางพลังงานและอาหาร
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ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของ
โลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและ

กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอยา่ง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
 (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่น

ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยให้ปรับไปสูก่ารทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุม่เกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภัย 
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  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบรกิารที่เป็นฐานรายไดเ้ดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการให้บรกิาร
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
 (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
3. กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางใน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น 
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความ
สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

4. ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคต

ของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่
เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

 2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน
ในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดม
ทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

 3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอ้งตั้งแต่ระดับการจดัทำยุทธศาสตร ์การนำไปสูก่ารปฏิบัต ิและ
การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละเขตจังหวัด  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เอาไว้แล้ว 

 ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลจุน มีความสอดคล้อง
กับทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เทศบาลตำบลจุนจึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาลตำบลจุน  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียดดังนี้  
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  1.2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน
หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี ้ 

 (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 1.2.2 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี ่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่
น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลัก
สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 1.2.3 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สงัคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย - พะเยา - แพร่ – น่าน)  

   วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
   “ ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินคา้เกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ ” 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
   1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภาคลุ่มน้ำโขง
และเตรียมพร้อมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 
       1) การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ  
   GMS และ AEC  

      1.1 จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain  
      1.2 ผลักดันด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  
      1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและการเชื่อมโยงข้อมูล  
      1.4 จัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรพัฒนา เอกชน กับต่างประเทศ 
    2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน 
      2.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ใน 

 ระดับภูมิภาค 
      2.2 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
      2.3 ส่งเสริมการพัฒนา SMEs โดยการอบรมนักธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตร
ทางการค้า 
      2.4 ส่งเสริมการสนับสนุนมีการลงทุนทางภาคการเงินธนาคารในเมือง  

 ชายแดนทั้งในและต่างประเทศ 
     3) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

     3.1 สร้างความร่วมมือและความสมัพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้านการค้า  
 การลงทุน Logistics 

     3.2 กระตุ้นเอกชนให้มาลงทุนในกลุ่มจังหวัด/ประเทศเพื่อนบ้านGMS 
     3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและในประเทศ เ 
พื่อรองรับ AEC 
     3.4 บริหารจัดการกฎระเบยีบและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 3.5 ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับอุดมศึกษาและบุคลากร ภาคการผลิต 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

     1) การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 
          1.1 ส่งเสริมสินค้าคณุภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด 
          1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเศรษฐกจิหลักท่ี 

  มีการผลิตในปริมาณมาก (Mass Goods) 
1.3 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตสินคา้เกษตร โดยการปรับปรุงคณุภาพการผลิตตามหลักการ

ผลิตทีด่ีและเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัและสนับสนนุการแปรรปู/บรรจภุัณฑ์ ที่
ตอบสนองผู้บรโิภค 

          1.4 พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกจิขนาดกลาง 
  และขนาดย่อมและวิสาหกจิชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันตามแนวทาง Productivity 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และ
มูลค่าเพิม่ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
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           1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
  และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

     2) การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ 
   อุตสาหกรรมการเกษตร 

          2.1 ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้าน   
 เทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2 พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
 โดยระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน 
         2.3 สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ 
          2.4 ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการลงทุนของผู้ประกอบการ 
     3) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
         3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผูผ้ลิตสินค้า 

  เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
          3.2 สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

  เฉพาะกลุม่ (Niche Goods) 
          3.3 การส่งเสรมิให้มีศูนยต์รวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตทาง  

  การเกษตรและสินค้าการเกษตรในพ้ืนท่ี 
          3.4 เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและระบบการขนส่ง 

3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สุขภาพเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

       1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ 
          1.1 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และเชื่อมโยง 
 กิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องในจังหวัด/กลุม่จังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด 

1.2 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ในลกัษณะกลุม่ Long Stay 
กลุ่ม Ecotourism กลุม่ทอ่งเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ กลุ่ม MICE 

2) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว ทางบก ทางน้ำ ทาง
อากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS 

2.1 ส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคแม่นำ้
โขงตอนบน (GMS) 

2.2 สร้างเครือข่าย ประสานความร่วมมือ และเพิ่มสมรรถนะองค์กรของการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านฯ โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม
การตลาด 

     3) พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ และบุคลากรทางการท่องเท่ียวสู่สากล 
3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการ

แข่งขัน 
          3.2 พัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพมาตรฐานสากล 

     3.3 พัฒนามาตรฐานสินคา้และบรกิารที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วความสะอาด ความ
ปลอดภัยและประทับใจ 

          3.4 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว 
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     4) พัฒนาการประชาสัมพันธ ์และการตลาดท่องเท่ียว 
4.1 ส่งเสริมประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใน

ภูมิภาค 
4.2 พัฒนาและส่งเสริมช่องทางการจัดจำหนา่ยสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
4. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

       1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      1.1 ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น  
 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคเอกชนและนักวิชาการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการศึกษาเรยีนรู้ พัฒนา นวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 

     2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ 
      2.1 แก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวัด 

 2.2 ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนในพื้นที่ป่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหป้ระชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

     3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดย 
  ใช้เทคโนโลยี GIS, MIS 

      3.1 จัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยูอ่ย่างเป็นระบบ 
      3.2 ส่งเสริมใหม้ีการนำข้อมลูในระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ   
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4) สร้างภาคีและส่งเสริมชมุชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือขา่ยการมสี่วนร่วมของนักเรียนนักศกึษาประชาชน ชุมชน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

4.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนเตรยีมการเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ฐานในการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม เพื่อลดความสญูเสยีให้น้อยลง หรือป้องกนัประชาชนจากสาธารณภัย 

  1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 

  ได้ทำการศึกษาบริบทและศักยภาพของจังหวัดตามกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของจังหวัด ซึ่งกระบวนการดำเนินการเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา  

.  “ แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน ”  

  จังหวัดพะเยาจะเป็นแหล่งการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีมาตรฐานความปลอดภัย  และผลผลิต
ทางการเกษตรเพื่อการส่งออกที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดย
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ชุมชนในเชิงพาณิชย์ความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคมที่เข้มแข็ง 
ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 

   2. พันธกิจของจังหวัดพะเยา 

   1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเป้าหมายใหม่ เพื่อการส่งออก 
   2. เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายมูลค่าการค้า
ชายแดน  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์  
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
  6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา  

  3. เป้าประสงค์รวม 

   จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมีรายได้ 
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  การค้าชายแดน มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น  
มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน  

  4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)  

  1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด (ค่าเป้าหมาย:ร้อยละ 5) 
   2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3)  
  3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5)  
  4. ร้อยละของประชาชนท่ีมีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80)  
  5. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 5)  
  6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ค่าเป้าหมาย : 
ระดับ 5)  
  7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 10)  
  8. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนท่ี จ.พะเยา ท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80)  

  5. ประเด็นยุทธศาสตร์  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อ เพิ่มขีด 
     ความสามารถในการแข่งขัน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถี ชุมชนใน 
     แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  

   เป้าประสงค์ :  
   1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

 2. จังหวัดมีพื ้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัย มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

   3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น  
   4. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 

    ตัวชี้วัด :  
   1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด  
   (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5)  
   กลยุทธ์ :  
   1. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ 
    2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ  

 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

    4. การพัฒนาการค้า การลงทุน 
   แนวทาง :  
   1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์วิสาหกิจ/SMEs ใช้  
  เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบบูรณาการ  
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน/มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
  สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์  
   3. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา  
  (หมู่บ้านต้นแบบ,แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
   4. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวทางพระราชดำริ (ปิดทอง 
  หลังพระ) จังหวัดพะเยา  
   5. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน/มีนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า  
  สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์  
   6. เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ  
   7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศ 
    8. การพัฒนาโครงข่ายสนับสนุนการพัฒนา  
   9. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และส่งเสริมเส้นทางพืชผลทาง                    
  การเกษตรเพื่อเช่ือมโยง  
   10. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์/Otop/SMEs/พืชสมุนไพรและ  
  ผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ  
   11. ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS  
  อาเซียน และประเทศคู่ค้า  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน แนวทาง
เศรษฐกิจ สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ : 
1. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3)
กลยุทธ์ :
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร
4. การบริหารจัดการ
5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด
แนวทาง :
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่ม/ทันสมัย/ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒนาแหล่งเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน/ชาติพันธ์ุ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยู่นานและใช้จ่ายมากข้ึน
5. เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเที่ยว
6. พัฒนาเมืองสีเขียว Green & Cross Culture City
7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีทักษะในด้านต่างๆ
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูต่างๆ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
9. พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์: 
1. จังหวัดมีเส้นทางคมนาคม และการให้บริการที่เช่ือมต่อระบบโลจิสติกส์ รองรับการ

เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North – South Economic Corridor) 
2. ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. ประชาชนมีไฟฟ้า ประปา ใช้อย่างทั่วถึง
4. จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี
5. จังหวัดมีความพร้อมในการรองรับโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาเมือง
ตัวชี้วัด :
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5)
2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีไฟฟ้า และประปาใช้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 190
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาเมือง
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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   4. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
   5. วางโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
   6. ศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ 
   แนวทาง :  
   1. ศึกษาออกแบบพร้อมวางผังแม่บทให้สอดคล้องกับผังเมืองเพื่อพัฒนาเมืองและเมือง  
  ชายแดน ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัยและส่งเสริมเศรษฐกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
   2. สำรวจพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำประปาและเพิ่มระบบผลิตประปาที่ได้มาตรฐาน  
   3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน  
   4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
   เป้าประสงค์ :  
   1. ประชาชนจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ภายใต้ประชาคมอาเซียน  
   ตัวชี้วัด :  
   1. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5)  
   กลยุทธ์ :  
   1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  
   2. สร้างสังคมเอื้ออาทร ภายใต้อัตลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซียน  
   แนวทาง :  
   1. ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัยในการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
   2. ส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน  
   3. สร้างและพัฒนาบุคคลากรบริการทางด้านสุขภาพเพื่อรองรับบริการทางการแพทย์  
   4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับกลุ่ม GMS และอาเซียน  
   5. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเรื้อรัง โรคติดต่อ                    
  โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ  
   6. ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬา  
  ระดับชาติ และนานาชาติ  
   7. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ 
  และวัฒนธรรมพะเยา  
   8. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  
   9. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ี  
  เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาชีพสู่การมีนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   เป้าประสงค์ :  
   1. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษและ 
  ลดการเกิดภาวะโลกร้อน  
   ตัวชี้วัด :  
   1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
  สิ่งแวดล้อม (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)  
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   กลยุทธ์ :  
   1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่  
   2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำและระบบนิเวศ  
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
   4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  
   5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  
   แนวทาง :  
   1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสร้างความสมบูรณ์ในทุกพื้นที่  

   1.1 การฟื้นฟูสภาพป่าท่ีเสื่อมสภาพ  
   1.2 การป้องกันพ้ืนท่ีป่าไม่ให้ถูกบุกรุก  
   1.3 การจัดทำแนวเขตพ้ืนท่ีป่าให้ชัดเจน  
   1.4 ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นในทุกพื้นที่ 

    2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน้ำ  
   2.1 การสร้างฝายต้นน้ำลำธาร  
   2.2 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
   2.3 ปลูกแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน  
   2.4 น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  
   2.5 เฝ้าระวังและพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญ  

     2.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู แหล่งน้ำ และทรัพยากรสัตว์ น้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  

   3.1 การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
   3.2 ส่งเสริมการจัดการคุณภาพน้ำ  
   3.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ  
   3.4 ส่งเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่า  
   3.5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า  

   4. ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  
    4.1 การส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้น/สมุนไพร แบบผสมผสานสร้างรายได้อย่าง 
   ยั่งยืนเพื่อ ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้   

   4.2 สง่เสริมชุมชนให้เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  

   5.1 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  
    5.2 ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดย  
   เทคโนโลยี พลังงานทดแทน 

   5.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  
    5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานทดแทน  
   ของชุมชนที่มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/                    
   การอนุรักษ์พลังงาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
   เป้าประสงค์ :  
   1. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
   ตัวชี้วัด :  
   1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 10)  
   2. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80)  
   กลยุทธ์:  
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ  
   2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดภายใต้กลไกประชารัฐ  
   3. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด  
   4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  
   แนวทาง :  
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษ์สถาบันหลักของชาติ  
   2. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   4. สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ  
  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
   5. พัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  
   6. ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน  
   7. เสริมสร้างความมั่นคงภายในเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  8. เสริมสร้างประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงตามชายแดน 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       “อยูจุ่นสุขใจ   บ้านเมืองใสสะอาด   สะดวกปลอดภยั    สุขภาพอนามัยแข็งแรง   
มีแหล่งเรียนรู้    อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดี   ควบคู่เทคโนโลยี    มีอัตลักษณ์” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ (strategy) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ถนนสายชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนระบบ

เศรษฐกิจ    

  พันธกิจ   1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีและได้มาตรฐาน  
เป้าประสงค์ 1. หมู่บ้าน/ชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน ประชาชนไดร้บัความ 

สะดวก ปลอดภัยในการดำรงชีวิต  
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  ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ     

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและ

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ  

1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุน 

  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง   

  ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา :  

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  เศรษฐกิจลิขิตชมุชน 
  แนวทางการพัฒนา 2.1 พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน 

  พันธกิจ   1. พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
  เป้าประสงค์  1. หมู่บ้าน/ชุมชน มีน้ำอุปโภคบรโิภคทีเ่พียงพอต่อการดำรงชีวิต 

  ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ     

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

2.1 พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ  

เพื่อประชาชน 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายด้าน

การบริหารจัดการน้ำ 

  หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง 

  ความเชื่อมโยง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา :  

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  คนบนวิถีความพอเพียง 

  แนวทางการพัฒนา 3.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน 

    เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

    3.2 การส่งเสรมิอนุรักษ์ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    3.3 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
    3.4 ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน 
    3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน   

   กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกนัความมั่นคง 
    3.6 ส่งเสริมบคุลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การ 

    อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
  พันธกิจ   1. ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคณุภาพ 

    2. ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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    3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ 

    ทำนุบำรุง ศาสนา 

    4. ส่งเสรมิให้ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยูร่วมกันอย่างมี 

    ความสุขตามหลักการศาสนา  และสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์  1. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อยา่งทั่วถึงเสมอภาพ 

    และคณุภาพ 

    2. ประชาชนมีคุณภาพที่มีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
    3. อนุรักษา ทำนุบำรุงและสบืสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   

    ศาสนาและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

    4. ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

    เสมอภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ 

  ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ     

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

3.1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน

เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

1. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพทุน

ทางสังคม 

2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อพัฒนาศักยภาพ

ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 อนุรักษ์ ส่งเสริมศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม ศลิป วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชน

และท้องถิ่น 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายการ

พัฒนาองค์ความรู้ องค์กรชุมชน 

2. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายด้าน

การศึกษาทุกระดับ 

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน 1. จำนวนโครงการที่พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายด้านการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.6 ส่งเสริมบคุลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตภายใต้

การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

1. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูน

ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลดั /กองการศึกษา/กองช่าง 

  ความเชื่อมโยง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา :  

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดังลือเลื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาสนับสนุนและบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม 

    การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

    4.2 อนุรักษ์และการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการ 

    จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

    4.3 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และคณุภาพสิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรของ อปท. เพื่อการ 
    สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พันธกิจ   1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์  1. ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

4.1 พัฒนาสนับสนุนและบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว  

กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบาย

บริหารจดัการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

4.2 อนุรักษ์และการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

1. จำนวน โครงการ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

4.3 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของประชาชนมีความพงึพอใจในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรของ อปท. เพื่อการ

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหาร

จัดการดา้นมลภาวะ 

  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลดั / กองช่าง / กองการศึกษา  

  ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา :  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   

   สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  สิ่งแวดล้อมและการเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย 

  แนวทางการพัฒนา 5.1 พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้าทาง

     การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้ง  

     ด้านการตลาดอย่างมีคณุภาพและมาตรฐานในระดับสากล  

  เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพและยัง่ยืน 

    2. ประชาชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

  พันธกิจ   1. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส 
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  ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ     

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

5.1 พัฒนาองค์ความรู้ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพ่ิม

มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ศักยภาพการประกอบอาชีพ 

รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคณุภาพและ มาตรฐานในระดับ

สากล  

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบายด้าน

การเกษตร การพัฒนาอาชีพ  

 

  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลดั  

  ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา :  

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 

  แนวทางการพัฒนา 6.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ 

    เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉนัฑ์ของคนในชาติ 

    6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพ 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

    6.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
    6.4 บริหารจัดการองค์กร ตามหลกัธรรมาภิบาล 
    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของประชารัฐ 
    6.6 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหาร 

    จัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
    6.7 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงาน และพัฒนา  

    ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์  1. ประชาชน/ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    2. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิต 

    และมีประสิทธิภาพ 

    3. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจแก่ประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพ 

    การปฏิบัติงานของบุคลากร 

  พันธกิจ   1. สร้างความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนและชุมชน 

    2. การพัฒนาระบบและคณุภาพการบริการให้เกิดความรวดเร็ว 

    เสมอภาพท่ัวถึงเป็นธรรมและมปีระสิทธิภาพ 
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  ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ     

   กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

6.1 ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และเสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

1. จำนวน โครงการ ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 

2. จำนวนโครงการสร้างความปรองดอง 

6.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนา

ศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

2. จำนวนโครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

3. ร้อยละของประชาชนมีความพงึพอใจในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

6.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 1. จำนวนโครงการรองรบัปัญหาภยัธรรมชาติ 

6.4 บริหารจัดการองค์กร ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

1. จำนวน โครงการ บริหารจัดการองค์กรตามหลัก                  

ธรรมาภิบาล 

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ และการมีส่วน

ร่วมของประชารัฐ 

1. ร้อยละของประชาชนมีความพงึพอใจในภาคประชาสังคม 

6.6 พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการ

บริหารจดัการทีด่ีและมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเพื่อการบริหาร

จัดการดา้นมลภาวะ 

  หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลดั / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา  

  ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  

   : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

   : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจุน  

 นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจุน  อำเภอจนุ  จังหวัดพะเยา 
 1. นโยบายก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
 คือ เป็นองค์กรที่เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้วยระบบการบริหารจัดการ

ที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลตำบลจุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในทุกด้าน เป็น
เทศบาลที่มีระบบธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในเทศบาลภายใต้กรอบการดำเนินงานตามกฎหมาย
เทศบาล มุ่งนำพาองค์กรเทศบาลให้เกิดการบริหารงาน การอำนวยการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การรายงาน การติดตา ม
ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีการใช้ปัจจัยต่างๆ ตามศักยภาพขีดความสามารถ
ของเทศบาล ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องไม้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวเทศบาล มุ่งเผยแพร่และส่งเสริมการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมือง เรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในวงงานเทศบาลไปสู่พี่น้อง
ประชาชนเสมอด้วยความเป็นเจ้าของบ้านเมืองร่วมกัน  ประกอบด้วย 
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1) การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของผู้นำการเปลี ่ยนแปลง หรือนัก
เคลื่อนไหวทางสังคม ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2) บริหารงานโดยใช้หลักยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเพื่อสร้ างจิตสำนึกให้ผู ้นำ 
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบร่วม
ประเมิน ร่วมรับผิดชอบ 
4) การบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย มาช่วยในการพัฒนาหรือจัดการแก้ไขปัญหา 
5) พัฒนาระบบและช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการการแจ้งข้อร้องทุกข์
ร้องเรียนได้โดยง่าย 

 6) ปรับปรุงระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหม้ีความรวดเร็วโปรง่ใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

      7) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 2. นโยบายเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี 

 คือ เมืองที่มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาใน

สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง  มีจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ด้านการศึกษาดี มีเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ร่างกาย

แข็งแรง ประกอบด้วย 

 ด้านการศึกษา  ส่งเสรมิพัฒนาด้านการศึกษาในสถานศึกษาของเทศบาล  ประกอบด้วย 

 ๑) จัดให้มีการศึกษาในระดับอนุบาลแก่นักเรียนของเทศบาล 

 ๒) จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เช่น 

อาหารเสริม (นม) คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาให้ครบทุกจุด 

   ๓) เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ พัฒนาการ
สอนให้มีคุณภาพ 

 4) จัดให้มีทุนการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส  
 ด้านเศรษฐกิจ  พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ก่อให้เกิด

เศรษฐกิจชุมชน เพิ่มพูนรายได้ของประชาชน  ประกอบด้วย 

1) จัดสร้างตลาดกลางเพื่อการเกษตร ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลการเกษตร 
2) จัดสร้างศูนย์ประชุม ลานวัฒนธรรม 
3) ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ฟาร์มตัวอย่างเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเวียงลอ  
4) ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
5) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนโดยรวม เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
6) พัฒนาแหล่งเงินทุนและช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
7) ขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน  การพัฒนาระบบ
เศรษฐกจิของชุมชน 

 ด้านสวัสดิการ  สนับสนุนให้เกิดกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือจาก

องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน โดยมีเทศบาลเป็นหน่วยงานหลัก 
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 ด้านสุขภาพ  ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา รวมทั้งดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เสียสละ

เพื่อชุมชนให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 

1) จัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น การดูแลเอาใจใส่ประชาชนให้มีความสุข 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน 
2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้เกิดการจัดการสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชนบนหลักการพึ่งตนเอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทั้งทางกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและปัญญา 
3) การสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยการจัดสวัสดิการสังคม การดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เสียสละทำงานเพื่อ
ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ ผู้ป่วย คนยากจน รวมถึงเด็ก สตรี และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการ
เหลียวแลและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเป็นสุข 
4) ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมของคนในชุมชนให้ครอบครัว
เกิดความอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง น่าอยู่ มีคุณธรรม เสียสละและเมตตาปราณีเอื้ออารีต่อกัน 

  3. นโยบายเมืองเขียวขจี มีความสะอาดปราศจากมลพิษ 
  คือ เมืองที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ได้อย่าง

เป็นระบบและมีภาวะเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตที่ดีของประชากรมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการรักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ประกอบด้วย 

1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาลแบบมีส่วนร่วม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอย 
 2) สร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เ ร ี ย บ ร ้ อ ย ข อ ง

บ้านเมืองให้คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองสะอาด 

3) ส่งเสริมการสร้างวินัยที่ดีของคนในเขตเทศบาลให้ช่วยกันดูแลถนน ที่สาธารณะ ให้มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 4) รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

 5) ส่งเสริมให้คนในเขตเทศบาลมีการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

       6) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่ายหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้องกันและจัดการ ม ล พิ ษ 

เช่น การใช้น้ำจลุินทรีย์มาบำบัดน้ำเสีย 

 7) ส่งเสริมและใช้วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะพัฒนาองค์กรเทศบาลให้   

     ดำเนินงานตามแนวทางและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พลังงานทางเลือก 

พร้อมท้ังจะพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม

กับฐานะและสภาพพื้นฐานของพื้นที่ โดยยึด แนวทางประโยชน์สูง ประหยัดสุด โดยเฉพาะต่อกรณีการนำของเสียที่

เกิดจากการพัฒนานำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า จะมุ่งพัฒนาการมีพื้นท่ีโล่งพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและการ

พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเทศบาล จะรักษาลำน้ำจุนและลำน้ำทะลายเพื่อหล่อเลีย้งชีวิตในการประกอบอาชีพ จะ

นำเรื่องผังเมืองที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาปรับใช้เป็นทิศทางในการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่

บริเวณต่างๆ ครอบคลุมถึงภาคการจราจร การเดินทาง การขนส่ง การก่อสร้างอาคาร การระบายน้ำ การเกษตร

กรรม การอยู่อาศัย รวมถึงการขยายตัวของหมู่บ้าน ชุมชน 
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  4. นโยบายเมืองวัฒนธรรม รังสรรค์รักษาอัตลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

  คือ เมืองที่มีศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมสืบสานให้คงอยู่คู่เทศบาลตำบลจุนตลอดไป ประกอบด้วย 

1) ตกแต่งชุมชนหรือกำหนดให้มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นเทศบาลจุนตามจุดที่เหมาะสม 
2) ส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
3) อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ให้เป็นมรดกท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
4) พัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานประเพณี วิถีชีวิต ให้มีความแปลกใหม่ หลากหลายเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมให้สืบสานต่อไป 
5) ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และงานประเพณี เช่น วันแม่ วันพ่อ วันสงกรานต์ วันปิย
มหาราช วันข้ึนปีใหม่ งานทานสลากภัตต์ เป็นต้น 
6) อนุรักษ์วัฒนธรรมและของดีศรีเมืองจุน เช่น การตีกลองปู่จา การจ๊อย ซอ การทานข้าวใหม่ถวายหลัวผิงไฟ
พระเจ้า การสู่ขวัญควาย ฯลฯ จะนำพาองค์กรเทศบาลพร้อมพี่น้องประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นที่มีมาแต่เดิม และที่ได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้ความสำคัญ
และรักษาโบราณสถานของวัด ตลอดจนอาคารเก่าในพื้นที่รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมือง
ต่อเนื่องจากเดิม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องภูมิประวัติของเมือง โดยอยู่บนพื้นฐานความพึงพอใจของประชาชน
และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้อัตลักษณ์ประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเมืองได้ไป
เกื้อกูลหนุนส่งให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่ และประชาชนมีความรัก ความภาคภูมิใจ และมีความสุขที่ได้อยู่อาศัย
ในเทศบาลตำบลจุน 

  5. นโยบายบ้านเมืองอยู่ดีมีความปลอดภัย 
  คือ เมืองที่บ้านเมืองมีความน่าอยู่อาศัย ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและภัยพิบัติ

ต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข และปลอดภัยจากอาชญากรรม ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและ

น้ำมือมนุษย์ จะร่วมกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข จะบริหารองค์กรเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ต่างก็มีความประสงค์ให้บ้านเมืองมีความอยู่ดี 

ปลอดภัย ให้พี ่น้องประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย  มีคุณภาพชีวิตที ่ดี ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลด้านต่างๆ 

ประกอบด้วย 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขยายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พัฒนา
แหล่งน้ำ และสร้างระบบน้ำแบบท่อเพื่อการเกษตร ก่อสร้างถนนคอนกรีต และวางระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน 
ขยายระบบประปาให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง และมีตลาดกลางเพื่อการเกษตร 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน 
ชุมชน สถานท่ีราชการ ป้องกันอาชญากรรม 
3) เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น จัดเตรียมบุคลากร รถยนต์
ดับเพลิง อุปกรณ์ให้เพียงพอ            
4) กำหนดมาตรการและดำเนินการออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ผู้คนในเขตเทศบาล 
5) จัดให้มีและดูแลไฟฟ้า แสงสว่างตามถนน ซอยอย่างท่ัวถึงในทุกพื้นที่จุดเสี่ยงท่ีมีความมืด 
นโยบายที่ได้กำหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นว่า “จะพัฒนาเทศบาลตำบลจุนเป็นเมืองที่มีความ น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน 

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์พระราชทาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมด้วยการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาล” องค์กรเทศบาลตำบลจุนจะร่วมกับพี่น้องประชาชนส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทั้ง
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ทางวิชาการ และภาคปฏิบัติในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน มุ่งสร้างให้เป็นชุมชน แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้วยสภาพความเป็นจรงิ
ที่กำลังดำเนินอยู่ในมิติต่าง ๆ อันหลากหลาย และจะพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้นำชุมชน 
กลุ่มและชมรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภารกิจหน้าท่ีที่รับผิดชอบให้ดียิ่งๆ ขึ้นเพื่อให้องค์กรเทศบาลและพี่น้อง
ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจุน ได้ขับเคลื่อนนำพาหมู่บ้าน ชุมชน ให้น่าอยู่และมีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตลอดไป 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
   ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
             1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลจุนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในด้านโครงสร้างพื้นฐานเสียเป็นส่วน

ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ถนน แหล่งน้ำก็ดี ซึ่งโดยสภาพความเป็นจริงแล้วเรื่องต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
อยู่ สังเกตได้ จากการที่เทศบาลตำบลจุน ได้ออกไปจัดเทศบาลตำบลเคลื่อนที่ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบลจุน ที่ผ่านมาส่วนมาก
ความต้องการของประชาชนที่จะให้ เทศบาลตำบลจุนดำเนินการนั้น ก็คือเรื่องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นลำดับแรก 
การส่งเสริมอาชีพ สวัสดิ ์การทางสังคม การจัดการศึกษา (อุปกรณ์การเรียน การสอน) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นลำดับรองลงมาตามลำดับ 

 แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบล ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ไปมากแล้ว แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ยังจะต้อง
มีการพัฒนาต่อไปอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัด ในขณะที่โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้
งบประมาณเป็นจำนวนมากในแต่ละโครงการ นอกจากโครงการที่จะต้องก่อสร้างใหม่แล้วยังมีโครงการที่จะต้องบูรณะ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้องนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาด้วย 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ถึงแม้ว่าปัญหาในลำดับแรกของการพัฒนาเทศบาลตำบล คือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานก็ตาม แต่มิได้

หมายความว่าเทศบาลตำบลจะต้องนำเอางบประมาณไปดำเนินการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น ที ่ผ่านมาได้มีการตั้ ง
งบประมาณในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนก็ยังมีอยู่ แต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการให้การสนับสนุน
เล็กๆ น้อยๆ เสริมโครงการที่ชุมชนทำอยู่แล้ว โดยเทศบาลตำบลไม่ได้ดำเนินการเองทั้งหมด 

  ปัญหาในด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ การไม่มีอาชีพเสริมในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ปัญหาการไม่มี
ความรู้ในเรื่องการแปรรูป การตลาด การไม่มีเงินหมุนเวียน และอีกหลายปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้าน ซึ่งการพัฒนา
ที่ผ่านมาในเรื่องต่างๆ เหล่านี้จะดำเนินการโดยส่วนราชการต่างๆ  เสียเป็นส่วนใหญ่ โดยที่เทศบาลตำบลมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมมาก
นัก โครงการการส่งเสริมอาชีพที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการไว้นั ้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อย ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร อัน
เนื่องมาจากการไม่มีส่วนร่วมของประชาชน หรือเป็นโครงการที่ไม่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างแท้จริง และการ
รวมกลุ่มนั้นส่วนมากจะเน้นทางด้านเศรษฐกิจคือ เอาเงินหรือกำไรเป็นตัวตั้งในการดำเนินงาน สินค้าท่ีผลิตออกมามีปัญหาในเรื่อง
ของการตลาด การนำสินค้าไปจำหน่ายซึ่งไม่สามารถที่จะต่อสู้แข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าของเอกชนได้ แทนท่ีจะผลิตออกมาเพื่อใช้ใน
ครัวเรือน ในกลุ่มของตนเอง และประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ได้บริโภคก่อน ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายที่เหลือ จึงค่อยขยายตลาดออกไปยัง
ชุมชนอื่นเป็นการเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นไปตามหลัก “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
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อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ความต่อเนื่องของโครงการที่ผ่านมาจากการจัดทำโครงการด้านอาชีพไม่ค่อยมีความ
ต่อเนื่อง และขาดการติดตามประเมินผลโครงการทำให้การพัฒนาของกลุ่มอาชีพด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานของกลุ่ม การ
พัฒนาการผลิต ไม่มีการพัฒนาเท่าท่ีควรหรือไม่ก็ยุบเลิกไปทำให้งบประมาณสูญเปล่า 

การพัฒนาด้านสังคม 
การพัฒนาทางด้านสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา สุขภาพอนามัย สวัสดิ์การสังคม ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ทำให้คนในสังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบล
ได้ดำเนินการพัฒนาในด้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการจัดหาวัสดุเครื่องครัว เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียงของชุมชน 
ส่วนในด้านของการศึกษาก็จะเน้นการสนับสนุนในรูปการส่งเสริมอาชีพนักเรียน  การสนับสนุนทุนการศึกษา หรือการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน / สถานศึกษา เช่น ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียน , กีฬาชุมชน / หมู่บ้าน ซึ่งเรื่องเหล่านี้หมู่บ้าน / ชุมชน 
ยังมีความต้องการให้เทศบาลตำบลเข้าไปดำเนินการอยู่ สำหรับในเรื่องของการจัดสวัสดิ์การสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ การให้ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง อันมี สาเหตุมาจากเรื่องของงบประมาณที่จะต้องให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี ้ ในรูปของเงินเบี ้ยยังชีพ เงินสงเคราะห์ ซึ ่ง เทศบาลตำบลพึงจะได้รับการถ่ายโอนมาจากกรม
ประชาสงเคราะห์ (เดิม) และเทศบาลตำบลได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลกลุ่มนี้ตามศักยภาพ 

อีกประการหนึ่ง ในเรื่องศูนย์การบริการแก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มต่างๆ ในสังคม หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมี ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ด้อยโอกาสที่มีอยูใ่นเรื่องของสุขภาพอนามัยนั้น เทศบาลตำบลมีส่วนร่วมเข้าไปดำเนินการหรือจดัทำ
โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่บ้าง อาทิ การป้องกันโรค เช่น การฉี ดยากำจัดยุง การรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ การแก้ไขปัญหาเสพติด เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
รวมทั้งการจัดทำโครงการไม่ต่อเนื่อง 

ด้านการเมือง  การบริหาร 
การพัฒนาในด้านการเมืองการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง

ของการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน มากกว่าที่จะนำไปพัฒนาในเรื่ องของการฝึกอบรม การให้ความรู้ในเรื่อง
ของการเมือง การปกครอง และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านนี้มีจำ นวนมาก
พอสมควร เมื่อเทียบกับการพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เ ช่น 
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในด้าน การเมือง ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการบริหารงานการเมืองท้องถิ่น ยังไม่รู้ว่าการมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองนั้นประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร จึงทำให้การพัฒนาที่ผ่านมาเกิดจากผู้มีผลประโยชน์เพียงไม่กี่คน การ
พัฒนาในด้านการเมือง การบริหารนั้นควรที่จะมีการพัฒนาคนเป็นลำดับแรก โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้าง
จิตสำนึกให้แก่ประชาชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง
ท้องถิ่น รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานบริหารงานขององค์กร 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดทำโครงการพัฒนาในด้านนี ้ของเทศบาลตำบล ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี ่ยวกับการฟื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การขุดลอกลำน้ำที่ตื้นเขิน การวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม การปลูกป่าก็มีบ้างเล็กน้อย 
และโครงการในเรื่องของการฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ เป็นต้น 

ที่ผ่านมา ปัญหาสำคัญของเทศบาลตำบลในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องขยะโดยเฉพาะเรื่องการ
ต้องการถังขยะพร้อมฝาปิดทุกหลังคาเรือนซึ่งทำให้สถานที่ที่จะต้องนำไปทิ้งขยะไม่เพียงพอต่อการกำจัดขยะของ เทศบาลตำบล 
ดังนั้นสิ่งที่พอจะกระทำได้ในตอนนี้ก็คือการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของ
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การที่จะต้องมีสถานที่เพื่อกำจัดขยะของชุมชน และวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีพร้อมทั้ง จะต้องจัดเตรียมจัดหาพื้นที่ไว้เพื่อ
เป็นที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบล โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอนและมีการประชาสัมพันธ์อยา่ง
ต่อเนื่อง ก่อนที่จะลงมือทำการก่อสร้างควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อดี ข้อเสียของการดำเนินงานด้วย 
  จากข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลจุนจะมีปัญหาใน
เรื่องงบประมาณซึ่งจะต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เทศบาลตำบลจุนไม่สามารถดำเนินการเองได้ ดังนั้นในกรอบนโยบายของ
เทศบาลตำบล จึงได้บรรจุเอาเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในกรอบนโยบายด้วย โดยจะร่วมลงมือกับเทศบาลตำบลที่ใกล้เคียง
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรจุเป้าหมายต่อไป 

 2. ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   1. ปัญหาการคมนาคมในหมู่บา้น เพื่อการเกษตรกรรมไม่สะดวก 
   2. การขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง 
   3. ครัวเรือนยังขาดน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค 

 4. สถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เขตอุทยานแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ซึ่งยากต่อการดำเนินโครงการ 

   5. การติดตั้งโทรศัพท์ (โทรศัพท์บ้านและสาธารณะ) ยังไม่เพียงพอ 
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

   การเกษตร 
   1. ปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิและไมม่ีที่ทำกินเพียงพอ 
   2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำในขณะที่ต้นทุนในการผลติสูง 
   3. การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ท้ังในเชิงอุตสาหกรรมครัวเรือน  
  พาณิชย์และการตลาดยังขาดการเช่ือมโยง 
   4. การทำการเกษตรในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำปริมาณน้ำไม่เพียงพอ 
   5. เมล็ดพันธ์ุ ก่ิงพันธุ์ ไม่มีคณุภาพ 
   6. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตำ่ 
     7. ขาดเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทำกิน 
   การส่งเสริมการลงทุน 
   1. เงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนการประกอบการไม่เพยีงพอ 
   2. การไม่มีงานทำหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
   3. ขาดด้านเงินทุน 

  การพาณิชย์ 
   1. ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ 
  สินค้าผลิตภัณฑ ์
   2. การจำหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนยงัไม่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอ 
   3. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
   4. ต้นทนุการผลติสูง 
   การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
   1. แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
   2. ไม่มีศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวท่ีครบวงจร 
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  3. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชำรุด 
  4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่องและเป็นการเผยแพร่ 

  ข้อมูลในเชิงรับ (ตั้งรับอยู่ ณ ท่ีทำการ) 
  5. ระบบบริการข้อมูลยังขาดความจูงใจและเช่ือมโยงไปสู่การท่องเที่ยวในสถานท่ีอื่นๆ  
  การวางแผน 
  1. บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติใหม่ๆ ของกิจการที่ 

  ได้รับการถ่ายโอน 
  2. บุคลากรยังขาดความชำนาญในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ปัญหาด้านสังคม 
  การศึกษา 
  1. โอกาสทางการศึกษาของเด็กไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสื่อการเรียนการสอนครู/ 

  อาจารย์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2. เครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ทันสมัย และเอื้อให้นักเรียน 

  นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองหรือริเริ่มแนวคิดใหม่ 
  3. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่เพียงพอ เช่น ห้องสมุด  

  ประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 
  4. เด็กนักเรียนบางกลุ่มยังขาดเงินทุนด้านการศึกษา 
  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. มีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรเผยแพร่ทางศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังเชิงปริมาณ  

  คุณภาพและงบประมาณ รวมทั้งการทำนุบำรุงยังไม่เป็นระบบ 
  2. ประชาชน เยาวชนขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่เห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม 

  ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3. ไม่มีศูนย์เรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสำหรับการศึกษาท้ังใน  

 และนอกระบบ 
  สุขภาพอนามัย 
  1. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการป้องกันโรค 
  2. ประชาชน เยาวชน ให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพน้อย 
  3. ขาดอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 
  4. สถานพยาบาลยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  5. สถานพยาบาลหรือสาธารณสุขอยู่ห่างไกล 
  สวัสดิการสังคม 
  1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ยังไม่ได้รับความดูแล  

  ช่วยเหลือท่ัวถึง 
  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  1. การเกิดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและวาตภัยทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผล 

  ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎร 
  2. เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  

  และความปลอดภัยของประชาชนล้าสมัย และไม่เพียงพอ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 
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  3. บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ในการป้องกันบรรเทาระงับสาธารณภัย 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. ข้าราชการและประชาชนยังมีความตระหนักและจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการ 

  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบน้อย 
  การคุ้มครองผู้บริโภค 
  1. ประชาชนยังขาดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
  2. ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า 
  3. ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องการบริโภคและบริโภค 
  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  1. ขาดความต่อเนื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  2. ยาเสพติดยังไม่หมดไปจากพ้ืนท่ี 
 ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
  1. ประชาชนยังให้ความสนใจในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต่ำ 
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
  3. เครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานมากและมีจำนวนไม่เพียงพอกับความ 

  ต้องการใช้งาน 
  4. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น 
 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ตื้นเขิน  
  2. การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และไม่มีสถานท่ีกำจัดขยะ 
  3. ประชาชนยังขาดสติสำนึกในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. การใช้สารเคมีในการเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำ 

 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
  เทศบาลตำบลจุน ได้ดำเนินการแก้ปัญหาของประชาชนโดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจปัญหา

ความต้องการของประชาชนทุกๆ ปี เพื่อให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่มาก
ที่สุด ที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาโดยงบประมาณจากหลากหลายที่มาด้วยกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้
เกิดการพัฒนาท่ีรวดเร็วและการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โดยมุ่งเน้นแนวทางดังนี ้

  1. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จนั้น
ต้องเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง เป็นการพัฒนาที่ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีงาม เข้มแข็งพอท่ีจะชว่ยเหลือผู้อื่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 

  2. ภูมิปัญหาท้องถิ่น (Local wisdom) การพัฒนาที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องติดยึดอยู่กับตำราหรือ
ทฤษฏีการพัฒนาแบบตะวันตกที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ดังนั ้น การศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางที่นักบริหารการพัฒนาพึงให้ความสำคัญเป็นความจำเป็นที่ผู้นำองค์กรท้องถิ่นต้อง
รู้เท่าทัน มองเห็นโลกทั้งใบ แต่ต้องเข้าใจท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง เพื่อออกแบบการพัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพ “ภูมิสังคม” ของท้องถิ่นนัน้ๆ  

  3. ความเสมอภาค (Equity) เป็นหัวใจสำคัญของสังคมประชาธิปไตยที่ให้ความเคารพในศักดิ์ศรี
ของความเท่าเทียมกัน กระบวนทัศน์ในการพัฒนาก็เช่นเดียวกัน ประชาชนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสจาก
การพัฒนา นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอ
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ภาค ไม่ใช่กำหนดมาจากพรรคพวกหัวคะแนนหรือฐานคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ก็ต้องคำนึงถึง
โครงสร้างของการกระจายรายได้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตด้วย 

4. การกระจายอำนาจ (Empowerment) สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการกระจายอำนาจท้ัง
ในระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ด้วยความเป็นโลกแห่งการสื่อสารไรพรมแดน การกระจายอำนาจจึงเป็นแนวคิดสำคัญ
สำหรับการพัฒนาทุกระดับ ภายใต้หลักการที่ว่าไม่มีผู้ปกครองใดท่ีเข้าใจใกล้ชิด และเข้าถึงประชาชนและการแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับ
ผู ้ปกครองที ่มาจากประชาชนด้วยกันเอง การบริหารการพัฒนายุคใหม่จึงต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Participation) เพื่อให้การพัฒนาและการแก้ปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและวิธีการ
พัฒนานั้นต้องเป็นแบบจากล่างข้ึนบน (Bottom Up) ไม่ใช่แบบบนลงล่าง ( Top down Management) เหมือนอย่างในอดีต 

5. ความคุ้มค่า (Pruductivity) หมายถึงการพัฒนาต่าง ๆ นั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบ
ทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้รับกลับมา ในภาคเอกชนนั้นมักจะเน้นการบริหารที่มีประสิทธิภาพ( Efficiency) คือ ทำถูกวิธี (Do 
thing Right) เพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด ได้กำไรสูงสุด แต่ในภาครัฐหรือองค์กรท้องถิ่นที่ม ี

ประโยชน์สาธารณะ (public Benefit) เป็นเป้าหมายนั้นควรเน้นการบริหารที่มีประสิทธิผล (Effective) คือ ทำถูกเรื่อง (Do right 
Thing) โดยมุ่งที่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นโครงการพัฒนาบางอย่างอาจไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ถ้ามีความคุ้มค่าในเชิง
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนก็อาจดำเนินการได้ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคตท้องถิ่น ด้านเทคนิค Swot Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  ของเทศบาลตำบลจุน  ในขั้นตอนของการทำ 
Swot เป็นข้ันตอนท่ีสำคัญที่สุดในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลจุน ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูล
ที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมแบบ Swot Analysis เป็นการสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ของเทศบาลตำบลจุน รวมทั้งทำให้มองเห็นสถานะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ดำเนินงานซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเลือกดำเนินกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

จุดแข็ง (Strengths : S)  
1. มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนท่ีเชื่อมโยงติดต่อกันหลายพื้นท่ีได้อย่างท่ัวถึงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านสังคม ยังมีการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นชุนชุมชนบทท่ีอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก มีความเอื้อเฟื้อถ้อยทีถ้อย

อาศัยต่อกันซึ่งมีต้นทุนทางสังคมศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตแบบพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองมายาวนาน 

3. ตำบลจุนมีพระหนักเป็นท่ีเคารพบูชาสักการะซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
4. มีสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและมีการสร้างเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 
5. ความมีน้ำใจของประชาชนในชุมชนและอยู่กันอย่างพ่ีอย่างน้องจึงทำให้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่
6. ผู ้บริหารท้องถิ ่นมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ ่นมีภาวะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง ( Transformational

Leadership) โดยเน้นการทำงานเชิงรุกการบูรณาการ การทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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  จุดอ่อน (Weakesses : W) 
1. การบริหารจัดการขยะประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะ 
2. ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลจุนยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
3. การบูรณาการการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและหน่วยงานอื่นยังไม่มีความเช่ือมโยงกัน

อย่างเต็มศักยภาพ 
4. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ยังไม่เป็นระบบและไม่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม 
5. องค์กรชุมชนยังไม่ยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
6. เด็กและเยาวชนขาดความตระหนักในเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทำให้

เกิดปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด 
  โอกาส (Opportunities : O) 
  1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเมืองและการบริหารจัดการและกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้อำนาจท้องถิ่นในการการบริหารจัดการองค์กรปกครอง ในการดำเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  2. ตำบลจุนมีต้นทุนทางสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา มีต้นทุนทางสังคมที่สูงควรแก่การ
อนุรักษ ์
  3. มีสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ ์

  อุปสรรค (Threats : T) 
  1. เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรไม่ตรงตามกำหนดเวลา และลดจำนวนลงทุกปี ทำให้การพัฒนาในท้องถิ่น 
มีอุปสรรค 

2. มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาล แผงมาในรูปแบบเงินอุดหนุน เช่น ค่าอาหารเสริมนม 
ค่าอาหารกลางวัน นำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล 

3. ศูนย์รวมอำนาจการตัดสินใจ ระเบียบ ข้อบังคับยังมาจากส่วนกลางเป็นผู้กำหนด ทำให้ในการบริการ
สาธารณะขาดความคล่องตัว 

4. แหล่งที่มาของงบประมาณจากส่วนกลาง ในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ยังไม่มีความชัดเจน  
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ส่วนที่ 3 : 
: การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 3 :  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ถนนสายชีวิต 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เศรษฐกิจลิขิตชุมชน 
1. พัฒนาแหล่งน้ำ และบรหิารจดัการน้ำ เพื่อประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  คนบนวิถีความพอเพียง 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น
4. ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน
5. ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปา้หมายเพื่อสร้างหลักประกันความมัน่คง
6. ส่งเสรมิบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. ส่งเสรมิและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดังลือเลื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนับสนนุการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สิ่งแวดล้อมและการเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย 
1. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสนิค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบ

อาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 
1. ปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
6. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสรมิสนับสนุนการบรูณาการ การทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ถนนสายชีวิต 

1. บริการชุมชนและสังคม

2. การเศรษฐกิจ

1.1 เคหะและชุมชน 

2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง/ 
กองการศึกษา 

กองช่าง 

เทศบาล 
ตำบลจุน 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เศรษฐกิจลิขติชุมชน 

1. บริการชุมชนและสังคม

2. การเศรษฐกิจ

1.1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 การเกษตร 

สำนักปลดั 

กองช่าง 
สำนักปลดั 

เทศบาล 
ตำบลจุน 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
คนบนวิถ ี

ความพอเพียง 

1. บริหารทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

3. การดำเนินงานอ่ืน

1.1 บริหารงานท่ัวไป 

2.1 การศึกษา 
2.2 เคหะและชุมชน 
2.3 การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
2.4 สาธารณสุข 
2.5 สังคมสงเคราะห ์
2.6 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.1 งบกลาง 

สำนักปลดั 

กองการศึกษา 
กองช่าง/กองการศึกษา 

กองช่าง/กองการศึกษา 

สำนักปลดั 

สำนักปลัด/กองการศึกษา 

สำนักปลดั 

สำนักปลดั 

เทศบาล 
ตำบลจุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดังลือเลื่อง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

1. บริการชุมชนและสังคม 1.1 การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ กองการศึกษา 
เทศบาล 
ตำบลจุน 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สิ่งแวดล้อมและ

การเกษตร 
แหล่งอาหารปลอดภยั 

1. บริหารทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

3. การเศรษฐกิจ

1.1 การรักษาความสงบภายใน 

2.1 เคหะและชุมชน 

3.1 การเกษตร 

สำนักปลดั 

สำนักปลดั 

สำนักปลดั 

เทศบาล 
ตำบลจุน 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ร่วมมือร่วมใจ 

บริหารจดัการทีด่ ี

1. บริหารทั่วไป

2. บริการชุมชนและสังคม

3. การเศรษฐกิจ

1.1 บริหารงานท่ัวไป 
1.2 การรักษาความสงบภายใน 

2.1 เคหะและชุมชน 
2.2 การศึกษา 
2.3 สาธารณสุข 
2.4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

สำนักปลัด/กองคลัง 

สำนักปลัด 

กองช่าง 
กองการศึกษา 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

กองช่าง 

เทศบาล 
ตำบลจุน 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 1สำนัก/3กอง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

54



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

    (แบบ ผ.01) 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำ นวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ที่  1
: ถนนสายชีวิต
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

0 
1 

0 
500,000 

0 
31 

0 
9,054,000 

13 
38 

2,565,000 
11,048,300 

21 
80 

3,587,000 
25,056,200 

18 
69 

5,555,000 
32,234,200 

52 
219 

11,707,000 
77,892,700 

รวม 1 500,000 31 9,054,000 51 13,613,300 101 28,643,200 87 37,789,200 271 89,599,700 
2. ยุทธศาสตร์ที่  2

: เศรษฐกิจลขิิตชุมชน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
2.3 แผนงานการเกษตร 

6 

0 

0 

345,000 

0 

0 

6 

0 

0 

370,000 

0 

0 

6 

1 

0 

370,000 

100,000 

0 

6 

20 

1 

370,000 

8,239,000 

500,000 

6 

21 

1 

370,000 

8,740,000 

500,000 

30 

42 

2 

1,825,000 

17,079,000 

1,000,000 
รวม 6 345,000 6 370,000 7 470,000 27 9,109,000 28 9,610,000 74 19,904,000 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3
: คนบนวิถีความพอเพียง
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2 
18 
3 

520,000 
3,760,000 

30,000 

2 
20 
3 

520,000 
4,010,000 

30,000 

2 
25 
3 

520,000 
6,234,900 

30,000 

2 
24 
3 

520,000 
6,640,000 

30,000 

2 
24 
3 

520,000 
6,740,000 

30,000 

10 
111 
15 

2,600,000 
27,384,900 

150,000 

56



ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.5 แผนงานสาธารณสุข 
3.6 สังคมสงเคราะห ์
3.7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.8 งบกลาง 

15 

5 
4 
5 
5 

507,000 

325,000 
620,000 
265,000 

18,570,000 

16 

6 
4 
5 
5 

557,000 

665,000 
620,000 
265,000 

24,310,000 

22 

6 
4 
5 
5 

1,067,000 

665,000 
620,000 
265,000 

25,700,000 

23 

6 
4 
6 
5 

1,187,000 

665,000 
620,000 
285,000 

26,930,000 

23 

6 
4 
6 
5 

1,207,000 

665,000 
620,000 
285,000 

28,120,000 

99 

29 
20 
27 
25 

4,525,000 

2,985,000 
3,100,000 
1,365,000 

123,630,000 

รวม 57 24,597,000 61 30,977,000 72 35,101,900 73 36,877,000 73 38,187,000 336 165,739,900 

4. ยุทธศาสตร์ที่  4
: ดังลือเลื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
4.1 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2 3,300,000 2 3,300,000 4 3,670,000 4 3,520,000 4 3,520,000 16 17,310,000 

รวม 2 3,300,000 2 3,300,000 4 3,670,000 4 3,520,000 4 3,520,000 16 17,310,000 
5. ยุทธศาสตร์ที่  5

: สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
แหล่งอาหารปลอดภัย 

5.1 แผนงานการเกษตร 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

14 
2 

2 

575,000 
70,000 

200,000 

14 
2 

2 

525,000 
70,000 

200,000 

15 
2 

2 

575,000 
70,000 

220,000 

15 
2 

2 

575,000 
70,000 

220,000 

15 
2 

2 

575,000 
70,000 

220,000 

73 
10 

10 

2,825,000 
350,000 

1,060,000 

รวม 18 845,000 18 795,000 19 865,000 19 865,000 19 865,000 93 4,235,000 
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ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์ที่  6 
   : ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
6.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.4 แผนงานการศึกษา 
6.5 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
6.6 แผนงานสาธารณสุข 
6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
 

 
 
0 
0 
 

10 
1 
3 
 
1 
1 
 

 
 
0 
0 
 

1,500,000 
100,000 
180,000 

 
20,000 
20,000 

 
 
2 
1 
 

11 
1 
5 
 
1 
1 
 

 
 

800,000 
200,000 

 
1,710,000 
150,000 
240,000 

 
50,000 
5,000 

 
 
2 
1 
 

12 
3 
7 
 
1 
1 
 

 
 

800,000 
200,000 

 
1,730,000 
245,000 
580,000 

 
50,000 
5,000 

 
 
2 
1 
 

12 
3 
6 
 
1 
1 
 

 
 

450,000 
200,000 

 
1,730,000 
245,000 
540,000 

 
50,000 
5,000 

 
 
2 
1 
 

12 
3 
6 
 
1 
1 
 

 
 

450,000 
200,000 

 
1,730,000 
245,000 
540,000 

 
50,000 
5,000 

 
 
8 
4 
 

57 
11 
27 
 
5 
5 
 

 
 

2,500,000 
800,000 

 
8,400,000 
985,000 

2,080,000 
 

220,000 
25,000 

รวม 16 1,805,000 22 3,155,000 27 3,610,000 26 3,220,000 26 3,220,000 117 15,010,000 

รวมท้ังสิ้น 100 31,392,000 140 47,651,000 180 57,330,200 250 82,234,200 237 93,191,200 907 311,798,600 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

    (แบบ ผ.02) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ถนนสายชีวิต 

60



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ :  3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :   1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี :  1. ถนนสายชีวิต

1.1 แผนงาน :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลจุน 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบล
จุนให้มีความ

สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์   
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบล

จุน 

100,000 1 แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/
โรงเรียน
อนุบาล

เทศบาลตำบล
จุนมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
กองการศึกษา 

2 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลจุน 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคาร

สำนักงาน
เทศบาลตำบล
จุนให้มีความ

สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคาร

สำนักงาน
เทศบาลตำบล

จุน 

100,000 1 แห่ง บริเวณอาคาร
สำนักงาน

เทศบาลตำบล
จุนมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณอาคารศูนย์ อปพร. 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคาร

ศูนย์ อปพร. ให้
มีความสวยงาม 

เพื่อปรับ 
ภูมิทัศน์ 

บริเวณอาคาร
ศูนย์ อปพร. 

65,000 1 แห่ง บริเวณอาคาร
ศูนย์ อปพร. มี
ความสวยงาม 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบสระเก็บน้ำหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ให้มีความสวย 

งาม เป็นสถานท่ี
พักผ่อน 

ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์รอบ
สระเก็บน้ำ
หมู่บ้าน 

300,000 1 แห่ง บริเวณโดย 
รอบสระเก็บ
น้ำหมู่บ้านมี
ความสวยงาม 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมสายดับ 
เลียบลำน้ำจุนถึงบ้าน     
นายเสริม  ปาวี หมู่ที่ 12 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ   

ยาวประมาณ 
700 เมตร 

252,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(ภายในหมู่บ้าน) จุดบ้าน
นายสมศักดิ์  ไชยสถาน – 
บ้านนายพลเทพ  คำคง     
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

ยาวประมาณ 
170 เมตร 

65,000 65,000 65,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(ภายในหมู่บ้าน) จุดบ้าน
นายสมคดิ  ศรีวิชัย – บ้าน
นายณรงค์  ตะ๊จักร หมู่ที่ 4 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ  

ยาวประมาณ 
210 เมตร 

78,000 78,000 78,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(ภายในหมู่บ้าน) จุดวดั 
ดงฝาย – เขตอนุรักษ์  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ       

ยาวประมาณ 
1,500 เมตร 

  180,000 180,000 180,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(การเกษตร) จดุห้วยเสียม 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ                  

ยาวประมาณ 
2,000 เมตร 

  250,000 250,000 250,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(การเกษตร) สายห้วยยาง
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ                    

ยาวประมาณ 
1,300 เมตร 

  154,000 154,000 154,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(การเกษตร) สายร่องดู่   
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ              

ยาวประมาณ 
1,200 เมตร 

  140,000 140,000 140,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(การเกษตร) สายห้วยกั้ง
แล้ง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ                       

ยาวประมาณ 
1,900 เมตร 

  220,000 220,000 220,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(การเกษตร) อ่างห้วยเม่า
หมู่ที่ 15 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ                   

ยาวประมาณ 
3,600 เมตร 

  420,000 420,000 420,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง (ทางหลวง)  
จุดสหกรณ์การเกษตรจุน – 
เทศบาลตำบลจุน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง               

ยาวประมาณ 
1,700 เมตร เสา
ดวงโคม 50 ต้น 

  800,000   1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ติดตั้งโคมส่องสว่าง (ใน
หมู่บ้าน) เขตพื้นท่ีตำบลจุน 
(17 หมู่บ้าน) 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมตดิตั้ง
โคมส่องสวา่ง 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน 

  500,000 500,000 500,000 17 หมู่บ้าน ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า               
สายทุ่งป่าคา หมู่ที่ 2                 
โดยเริ่มจากบา้น                   
นางแสงคล้าย  ขัติยศ 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ความยาว 

1,000 เมตร 

    350,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง สายสำนักสงฆ์              
ภูเกิดแก้ว หมู่ที่ 1 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง               

ยาวประมาณ 
800 เมตร 

    250,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 64



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ที่ 15 จุดบ้าน        
นายบุญทรง  โปทาจุ่ม 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ความยาว 100 

เมตร 

  30,000   1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
(การเกษตร) จดุบ้านนาย
เพียร  จินดารัตน์ – บ้าน
นายอดุลย์  คงมณี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง                

ยาวประมาณ 
500 เมตร 

   98,000 98,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่
พื้นที่การเกษตร สายป่า
สุสานถึงบ่อขยะ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ความยาว 400 

เมตร 

   140,000  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ สายบา้น                     
นายสงกรานต์  กิจพิทักษ์ 
ถึง สะพาน คสล. หมู่ที่ 9 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ความยาว 250 

เมตร 

   87,500  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน 
สายบ้านนายธงชัย  มิ่งแก้ว 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า      100,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ ไปยังสระเก็บน้ำ
ห้วยโป่งนก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า     700,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
แรงสูง สายขึ้นอ่างเก็บน้ำ
ห้วยสร้อยศรี หมู่ที่ 12 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ขยายเขต
ไฟฟ้าสำหรับ

ครัวเรือน 

    800,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สู่การเกษตร สายขึ้น 
อ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่
พื้นท่ีการเกษตร 
ระยะทาง 1,500 ม. 

   570,000  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนสายการเกษตร สาย
สระห้วยโป่งนก หมู่ที่ 14 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง  
400 ม. 

  150,000   1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายดับพร้อม
โคมไฟส่องสว่าง ซอยบ้าน
นายสวัสดิ์ ไชยเสน ถึงบ้าน
นายสิรธยี์ ศูนย์กลาง 
 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สายดับ  

ยาว 150 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

  
 
 
 
 
  

 60,000  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สู่การเกษตรสายดงร่องต่
วง ถึงห้วยน้ำเค็มบ้าน
สร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 

1,500 เมตร 

    570,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ สายดับและ 
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง จาก
บ้านนายเล็ก เจรญิพิพัทธ์ 
ถึงป่าสุสาน หมู่ที่ 16 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 400 

เมตรพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง 

   140,000  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะ สายดับและ 
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ซอย 1 
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 80 
เมตรพร้อม

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

  28,000   1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนการเกษตร  
สายสระห้วยโป่งนก  
หมู่ที่ 14 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาวประมาณ 
400 เมตร 

   150,000  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
แรงสูง สายดงร่องต่วง 
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบ
ขยายเขตไฟฟ้า
สำหรับครัวเรือน  

 

    800,000 1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 67



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
สายดับและโคมไฟฟ้า 
ส่องสว่าง ถนนสาย 
ดงร่องต่วงถึงห้วยน้ำเค็ม 
เริ่มจากบา้นนายอภิชิต 
หล้าเชียงของ หมู่ที่ 16 
หมู่ที่ 16 

เพื่อให้บริการ
ไฟฟ้าแก่
ประชาชน 
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 

680 เมตรพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า

ส่องสว่าง 

   238,000  1 แห่ง ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช้ 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง, 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 

รวม 33  โครงการ   0 0 2,565,000 3,587,000 5,555,000    
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  1.2 แผนงาน :  อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 17  
ถึงวัดจุนหลวง 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง5.00ม. ยาว 
384 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 
1,944 ตร.ม. (รวม
พื้นที่ทางเช่ือม) 

 1,151,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4.5 
ม.ยาว 145 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 652.50 

ตร.ม. 

 386,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 1 หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม.

ยาว 152 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อย

กว่า 608 ตร.ม. 

 360,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 13  
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. 

ยาว 149 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อย

กว่า 447 ตร.ม. 

 256,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนนฉาบ
ผิว Slurry Seal Type 2
ซอย 5 สายฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

งานฉาบผิว 
Slurry Seal 

Type 2 ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 
660 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,640 

ตร.ม. 

 300,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 13 (ซอย
หลัง รพ.สต.จุน บ้านค้าง
หงส์) หมู่ที่ 3  
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 12 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 48 

ตร.ม. 

 27,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายสง่า 
ดวงบุปผา ถึงบ้านนายแก้ว 
หวลอารมณ์ หมู่ที่ 6 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 26 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 78 

ตร.ม. 

 44,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายเปลี่ยน 
ศรีธนะ ถึงบ้านนายสนิท 
ต่อมคำ หมู่ที่ 11  

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. 

ยาว 117 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อย

กว่า 351 ตร.ม. 

 201,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 12   

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม. 
ยาว 79 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 237 

ตร.ม. 

 135,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอยปา่สสุาน ถึง
ถนนคอนกรีตเดมิ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. 

ยาว 158 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนผิว
จราจรไม่น้อย

กว่า 632 ตร.ม. 

 362,000    1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการเสรมิไหล่ถนนสอง
ข้างทางบ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

กว้างประมาณ 
0.60 เมตร 

ยาวประมาณ 
899 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

    560,000 1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เลียบลำน้ำจุนถึงบ้าน
นายเสริม  ปาวี หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 280 ม. 

 

   620,000  1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล. สายปากทางหมู่บา้น 
ถึงวัดดงฝาย หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ขยายไหล่ทาง 
คสล. พื้นที่

ประมาณ 1,200 
เมตร 

 

    660,000 1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุงถนนสู่
พื้นที่การเกษตร สายนา
นายบุญธรรม  โกติแพง ถึง
นานายอินทอง  ศูนย์กลาง 
หมู่ที่ 17 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพ้ืนท่ี
การเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ปรับปรุงถนนสู่
พื้นที่การเกษตร 

ความยาว 
1,000 เมตร 

   350,000  1 แห่ง การลำเลียง
ผลผลติ

ทางการเกษตร
เป็นไปอย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายบุญสม  
สุกันทอง หมู่ที่ 17 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 60 ม. 

   132,000  1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จุดท่ี 1 เริ่มจากบ้านนายหวัน  
ลาภยศ ถึงบ้านนายสมบูรณ์  
ชัยมานะ หมู่ท่ี 15 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 72 ม. 

  118,000   1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จดุที่ 2 เริ่มจากบ้าน
นายสงวน  ระวิสิทธ์ิ ถึง
บ้านนายกฤษณ์  พลังฤทธิ์ 
หมู่ที่ 15 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 62 ม. 

  102,000   1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนายสวัสดิ์  ไชยเสน 
ถึงบ้านนายประดิษฐ์   
หวลอารมณ์  หมู่ท่ี 15 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 68 ม. 

  93,500   1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 2 – ซอย 7 
เริ่มจากบา้น น.ส.สุพัตรา  
ประมวลวงศ์ ถึงบ้าน               
นายสงกรานต์  กิจพิทักษ์ 
หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 122 ม. 

  210,000   1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหมู่ที่ 5 เช่ือม 
หมู่ที่ 17 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 957 ม. 

  1,580,000   1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายเปียง  
พระวิสัตย์ ถึงบ้านนาย
สุวรรณ วันนู หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 125 ม. 

  240,000   1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายเปลี่ยน  
ศรีธนะ – บ้านนายสนิท  
ต่อมคำ หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 285 ม. 

  216,000 
(120 ม.) 

297,000 
(165 ม.) 

 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายห้วยเสียม       
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิตจาก
พื้นที่การเกษตรได้

สะดวก 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,500 ม. 

  400,000 400,000 400,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการงานบำรุงรักษา
ทางภายในพื้นที่ตำบลจุน 

เพื่อบำรุงรักษา
ทางภายในพื้นที่

ตำบลจุนให้
สามารถใช้งาน
ได้ดดีังเดิมหรือ 
ดีขึ้นกว่าเดิม 

ซ่อมสร้างทาง
ลูกรังเคพซีล, แอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต, 

คอนกรีต,              
งานเสริมผิว, ฉาบผิว
สเลอรี่ซีล, พาราส
เตอรี่ซีล, งานบำรุง 

รักษาทางเชือ่ม, งาน
ระบบระบายน้ำ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 17 หมู่บ้าน มีถนนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายสุสาน หมู่ที่10 – 
อ่างเก็บน้ำห้วยกั้ง หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพ้ืนท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  350,000 350,000 350,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

26 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายบวกมะปิน – 
สระโป่งนก หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพ้ืนท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายห้วยจำ หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพ้ืนท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

75



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายทะลาย – ห้วย
โป่งนก หมู่ที่ 14 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพ้ืนท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  250,000 250,000 250,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมบำรุงถนน 
สายห้วยกั้ง หมู่ที่ 11 – 
สายทุ่งจุน หมู่ที่ 14 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพื้นท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 
 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  300,000 300,000 300,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายห้วยเม่า  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพื้นท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 
 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

  500,000 500,000 500,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง สายห้วยแก่น  
หมู่ที่ 15 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต

จากพื้นท่ี
การเกษตรได้

สะดวก 
 

ซ่อมบำรุงถนน
ลูกรัง ขนาด

กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

  300,000 300,000 300,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

76



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสำนักสงฆ์                
ภูเกิดแก้ว ถึงบ้านนายปั๋น  
มาเรียน หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 100 ม. 

   240,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายสุวิทย์  
คุณารูป – บ้านนายสุทน  
หอมนาน หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 298 ม. 

   268,000 268,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 2 หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 59 ม. 

   167,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายสมบูรณ์  
สุกันทอง – บ้านนาย                
ณัฐพงศ์  สุกันทอง หมู่ที่ 7 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 298 ม. 

   106,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายจั๋น  
พระวิสัตย์ – สุดซอย               
หมู่ที่ 7 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 174 ม. 

    313,200 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

77



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายซอย 1 บ้านนาย
สมศักดิ์ – บ้านนายประทิน  
อินทอง หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 60 ม. 

   108,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายร่องดู่ เริม่
จากนานางกิ่ง  เจิมเฉลมิ 
เชื่อมตำบลห้วยข้าวก่ำ  
หมู่ที่ 1  

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
ลูกรังบดอัด 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

   350,000  1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายห้วยกั้งแล้ง 
– สวนนายเขียว  อ้อยบุญ 
หมู่ที่ 10  

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

    350,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายจั๋น  
พระวิสัตย์ – สะพานลำ              
น้ำจุน หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90 ม. 

    198,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ลำเหมืองลาว หมู่ที่ 16 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
ลูกรังบดอัด 

กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

   200,000  1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

 

78



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายป่าสุสาน ถึง
นานายศรีวรรณ   เตชะ
หัสดิน หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล.                      

ยาวประมาณ 
200 เมตร 

    550,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการซ่องมแซมถนน
ด้วยหินคลุก ซอย 5 จาก
บ้านนายธงชัย  มิ้งแก้ว ถึง
ถนนสายร่องก่อ หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ด้วยหินคลุก 

  100,000   1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายเลียบลำน้ำจุน 
หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 470 ม. 

   329,000 329,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายปี๋  
สะสาง หมู่ที่ 17 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 650 ม. 

   390,000 390,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังไปสู่พื้นที่การเกษตร 
สายเหมืองหลวง หมู่ที่ 13 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนน
ลูกรัง 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

    180,000 1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

 

  

 

79



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร 
สายห้วยน้ำจำ – ห้วยเคียน 
หมู่ที่ 9 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนน
ลูกรังระยะทาง 
2,000 เมตร 

   100,000  1 แห่ง มีถนนใช้
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนางคำใส  
สะสาง ถึงดงหอ หมู่ที่ 8 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 70 ม. 

  115,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สายข้าง
โรงเรียนบ้านดอนมลู จาก
ท่อเหลี่ยม คสล. ถึงถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 6 

เพื่อใช้สัญจร-
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวก 

ซ่อมสร้างถนน
ลูกรัง 

    300,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

50 โครงการขยายถนนลูกรัง 
สายหลังบ้านนางปัน 
 โสดน่าน ถึงบ้านนาย
สมบูรณ์ ไชยมงคล หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ขยายถนนลูกรัง
กว้าง 3 ม.  
ยาว 370 ม. 

   30,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายสำนักสงฆ ์
ภูเกิดแก้ว ถึงบ้าน 
นายอินทร์ ต๊ะผัด หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้านและสู่
พื้นที่การเกษตร 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 240 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

960 ตร.ม. 

  360,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

80



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายป่าสุสานบ้าน
ค้างหงษ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 320 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

1,280 ตร.ม. 
 

  768,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 115 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

575 ตร.ม. 
 

   345,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 47 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

188 ตร.ม. 
 

   113,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 4  
(สายบ้านนายนิกร  สะสาง 
ถึงลำเหมือง) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 186 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

558 ตร.ม. 
 

  335,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

81



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางชิม 
คุณารูป ถึงบ้านนายสาธิต 
กันทา หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 156 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

624 ตร.ม. 
 

    375,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตรอกซอย 4 หมู่ที่ 5 
(สายบ้านนายจวน  
หวลอารมณ์ ถึงบ้านนายปี๋ 
หวลอารมณ์) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

450 ตร.ม. 
 

  270,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตรอกซอย 2 หมู่ที่ 5 
(สายบ้านนางบัวคำ 
สมบูรณ์จันทร์ ถึงบ้านนาย
สอง หวลอารมณ์) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 300 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

900 ตร.ม. 
 

   540,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 6 
(สายบ้านนางเสวียน หวล
อารมณ์ ถึงบ้านนายชุม 
พระวิสัตย์) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

60 ตร.ม. 
 

   108,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

82



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 หมู่ที่ 6 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 25 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

75 ตร.ม. 

  45,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนายสมบูรณ์ 
สุกันทอง ถึงบ้าน 
นายนัฐพงษ์ สุกันทอง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 60 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

240 ตร.ม. 
 

  144,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้าน 
นายธนิตย์พล หวลอารมณ์ 
ถึงบ้านนางละมัย ฤทธิชัย 
(เช่ือมถนนเดิม) หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 190 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

760 ตร.ม. 
 

   456,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงฉาบผิว 
ถนน Slurry Seal Type II 
ซอย 1 (เริ่มจากปากซอย 1 
ถึงบ้านนายธนิตย์พล  
หวลอารมณ์) หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 

ปรับปรุงฉาบผิว
ถนน Slurry 
Seal Type II 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 360 ม.  

 

   165,000  1 แห่ง ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

83



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 4 (ถนนเช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
และหมู่ที่ 16) 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
6 ม. ยาว 370 ม. 

หนา 0.15 ม. หรอืมี
พื้นผิวจราจรไม่นอ้ย
กว่า 2,220 ตร.ม. 

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 110 ม. 

หนา 0.15 ม. หรอืมี
พื้นผิวจราจรไม่นอ้ย

กว่า 440 ตร.ม. 

    1,596,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางสุพัตรา 
ประมวลวงศ์ ถึงประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

600 ตร.ม. 

    360,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 393 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

1,179 ตร.ม. 

   708,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7/3 หมู่ที่ 12 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 20 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

60 ตร.ม. 

  36,000   1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

84



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 7/5 หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 

ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

240 ตร.ม. 

   144,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ตรอกแสงแก้ว  
หมู่ที่ 15 
 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคมใน

หมู่บ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นผวิ
จราจรไม่นอ้ยกว่า 

960 ตร.ม. 

   210,000  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10 (สายนา
นายพุธ คำเรือง ถึงนานาย
ธนพล เจิมเฉลิม หมู่ที่ 10) 

เพื่อพัฒนา
เส้นทางการ

คมนาคมในพ้ืนท่ี 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 

0.15 ม. หรือ 
มีพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
1,800 ตร.ม.  

    969,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 17 (สายหมู่ 17 
(หลังบ้านนายชยณัฐ) เช่ือม
ถึงเขตหมู่ที่ 5) 

เพื่อใช้สัญจร 
ลำเลียงผลผลิต

จากพ้ืนท่ี
การเกษตรได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 278 ม. หนา 

0.15 ม. หรือ 
มีพื้นผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า  
834 ตร.ม. 

 

  300,000 157,800  1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

 

85



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายทุ่งคือ  
หมู่ที่ 12 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
หินคลุก  

กว้าง 3 ม.  
ยาว 400 ม. 

   164,000  1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

72 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกในหมู่บ้าน สาย
บ้านนางดาย พระวสิัตย์ 
ถึงบ้านนายสมบรูณ์  
เงินก้อน หมู่ที่ 14 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
หินคลุก  

กว้าง 3 ม.  
ยาว 700 ม. 

   285,600  1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

73 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกสายห้วยม่วงเขยีว 
หมู่ที่ 12 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
หินคลุก  

กว้าง 3 ม.  
ยาว 200 ม. 

   82,000  1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

 

กองช่าง 

 

86



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 เช่ือมถึง
สะพานป่าสุสานศรีมาลัย
หมู่ที่ 12 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม.  
ยาว 78 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ 
มีพื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 234 
ตร.ม. 

   140,400  1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

75 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายห้วยออนเช่ือม
ต่อถนนสร้อยศรี หมู่ที่ 7 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม.  

ยาว 410 ม. 
หนา 0.15 ม. 

หรือ 
มีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า
1,640 ตร.ม. 

    984,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

76 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 2 เช่ือมถึง
สะพานป่าสุสานศรีมาลัย
หมู่ที่ 12 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม.  
ยาว 78 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ 
มีพื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 234 
ตร.ม. 

   140,400  1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

87



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 14 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 3 ม.  
ยาว 30 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ 
มีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 90

ตร.ม. 

  54,000   1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

78 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้านนายนิต  
งามนอก ถึงลำห้วยจุน  
หมู่ที่ 16 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนน 
คสล. กว้าง 4 ม.  
ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,200 

ตร.ม. 

    720,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

79 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ถนน คสล. สายบ้านนาย
รอด ไชยราษฎร หมู่ที่ 16 

เพื่อความให้มี
สภาพใช้งานได้

ทุกฤดูกาล 

ซ่อมแซมถนน 
คสล. กว้าง 4 ม. 

ยาว 10 ม. 

  24,000   1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสะดวกใน
การลำเลียง

ผลผลิตทางการ
เกษตร  

กองช่าง 

 

88



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 
 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
สู่การเกษตร สะพานข้าม
คลองห้วยสร้อย หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวก
ในการคมนาคม

และสะดวก 
ในการลำเลียง
ผลผลิตทางการ

เกษตร 

ก่อสร้างสะพาน
ขนาดกว้าง 6 ม.  

ยาว 12 ม.  
 

    1,450,000 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

การคมนาคมและ
สะดวกในการ
ลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร  

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 4  

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 
114 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ขนาด 
ø 0.30 ม. จำนวน 

13 ท่อน 

 267,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 3 จากบ้าน
นางเพ็ญศรี  พุ่มศรีอินทร์ ต่อ
จากระบบระบายน้ำเดิม ถึง
ลำห้วยจุน  

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้าง 
รางระบายน้ำ คสล.

รูปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 40 
ม. พร้อมฝาปิด คสล. 

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ขนาด

ปากกว้าง 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 10 
ม. พร้อมฝาปิด คสล. 
ช่วงที่ 3 วางท่อระบาย
น้ำ คสล.ขนาด ø 0.40 
ม. จำนวน 13 ท่อน 

 163,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

89



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 5 จากบ้าน
นายแอ ธงสัตย์ ถึงลำ
เหมืองลาว หมู่ที่ 7  

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.40 ม.  
ยาว 123 ม. และ

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 5 ม. 
หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อย
กว่า 20 ตร.ม. 

 288,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ จากบา้น 
นางเขียว เจิมเฉลิม ถึง 
ลำห้วยกั้ง หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.40 ม.  
ยาว 83 ม. 

 

 184,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

90



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ จากปากซอย 8 
ถึงศาลาเอนกประสงค์ หมู่
ที่ 1 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.40 ม.  
ยาว 168 ม. 
พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ คสล.
ขนาด ø 0.30 ม. 
จำนวน 6 ท่อน 

 378,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 8 จากบ้าน
นางสาลณิี แสงแก้ว ถึงลำ
เหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 89 ม. 

 

 198,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

91



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.  
ยาว 206 ม. 

 458,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 170 ม. 

 378,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ท่ี 7 
สายบ้านนายทวีชัย ใจกว้าง 
ถึงบ้านนางนวย ธะนะ 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 

0.40 ม.  
ยาว 76 ม. 

 169,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

92



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 1 ต่อจาก
ท่อระบายน้ำเดิมถึงลำห้วย
จุน หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 46 ม. 

 102,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 9 (ต่อจาก
รางระบายนำ้เดมิถึงเหมือง
สาธารณะ) หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 119 ม. 

 264,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 9 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 75.5 ม. 

 168,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

93



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ (สายหน้าบ้าน
นายสักรพี ใจเย็น) หมู่ที่ 
16 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 6.5 ม. 

  14,000   1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 16 
(สายบ้านนางเหมย ปันคำ 
ถึงบ้านนายรอด ไชย
ราษฎร) 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 109 ม. 

 242,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำพร้อมวางท่อ 
บริเวณรอบศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม
วางท่อความ
ยาว 90 เมตร 

   150,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

94



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 9 เริ่มจาก
บ้านนายคำปัน  คุณารูป 
หมู่ที่ 13 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.

รูปตัวยู ความยาว 
250 เมตร 

    525,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ รพ.สต.ศรีมาลัย 
หมู่ที่ 12 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

-งานวางท่อ คสล. 
ชั้น 3 ขนาด 

0.40 ม. จำนวน 
7 ท่อน 

-ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 15 ม. 

 52,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 10 
หมู่ที่ 14 (จากบ้าน 
นางรอง ครอบครอง ถึง
บ้านนายก๋วน พระวิสตัย์) 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 140 ม. 

 311,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ จากปากซอย 5 
ถึงบ้านนายยงยุทธ ขัติยศ  
หมู่ที่ 15 
 
 

เพื่อก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด คสล. 

ขนาดปากกว้าง 
0.40 ม. ลึก

เฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 199 ม. 

 443,000    1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายสมบญุ  สุกันทอง – 
นางไว  คุณารูป หมู่ที่ 7 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ความ
ยาว 99 เมตร 

   208,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. ซอย 4 
หมู่ที่ 9 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ความ
ยาว 265 เมตร 

   556,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. จดุบ้าน
นางศรีไว  พระวสิัตย์ ถึง
บ้านนายหลั่น  ไชยศริิ                 
หมู่ที่ 14 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ความ
ยาว 280 เมตร 

   588,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นางปัน  ถาวรวงศ์ ถึงบ้าน
นายสง่า  ดวงบุปผา หมู่ 6 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ความ
ยาว 231 เมตร 

   485,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายหน  พระวิสตัย์ – บ้าน
นายหลั่น  ไชยศริิ หมู่ที่ 14 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

250 ม. 

  190,000 190,000 190,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายซอย
บ้านนายสมบูรณ์  ชัย
มานะ หมู่ที่ 15  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

300 ม. 

  230,000 230,000 230,000 1 แห่ง ประชาชนมี
ถนนใช้สัญจร
ไปมาได้อย่าง

สะดวก 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายกฤษณะ  พลังฤทธ์ิ – 
บ้านนายทา  ประมวลวงศ์ 
หมู่ที่ 15 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

300 ม. 

  230,000 230,000 230,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

107 ปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม
ประตเูปิด-ปิดอ่างเก็บน้ำ 
ในเขตพื้นท่ีตำบลจุน 

เพื่อปรับปรุง
แก้ไขซ่อมแซม

ประตเูปิด-ปิดน้ำ
ของอ่างเก็บน้ำ

ในเขตพื้นท่ี
ตำบลจุนท่ีชำรดุ 

เสียหายให้
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ปรับปรุงแก้ไข
ซ่อมแซมประตู
เปิด-ปิดน้ำของ
อ่างเก็บน้ำใน
เขตพื้นท่ีตำบล

จุนท่ีชำรุด 
เสียหาย 

  400,000 400,000 400,000 1 แห่ง ปรับปรุงแก้ไข
ซ่อมแซมประตู
เปิด-ปิดน้ำของ
อ่างเก็บน้ำใน
เขตพื้นท่ีตำบล

จุนท่ีชำรุด 
เสียหายให้

สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายสมบรูณ์  ศรีธนะ – 
บ้านนายพจน์  สิรโิชติชัย 
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

110 ม. 

   250,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นางเพ็ญ  อุ่นเรือน – บ้าน
นางบัวหอม  คันธิ หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

75 ม. 

    170,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายศรีจันทร์  อินชมพู – 
ลำน้ำจุน หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

100 ม. 

    230,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

111 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายไฝ  ไชยมงคล – ลำ
ห้วยร่องดู่ หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

100 ม. 

    230,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

112 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายเลื่อน  คำเหม็ง – บ้าน
นายศรีคำ  ไชยมงคล                    
หมู่ที่ 11 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

180 ม. 

    414,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายพัก  วงสาคำ –  
บ้านนายประดิษฐ์  ก้อคำ                 
หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

100 ม. 

    230,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล.  
สายซอย 1 หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

80 ม. 

   184,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายสำราญ  สุใจยา – 
บ้านนางนภัสร  ศรีวงศ์  
หมู่ที่ 14 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

95 ม. 

    218,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายอรัญชัย  สุใจยา – 
บ้านนายอนันต์  แก้ววันดี 
หมู่ที่ 14 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

95 ม. 

    218,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายสมคดิ  สุกันทอง – 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

40 ม. 

    92,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

100



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายวีรยุทธ  กล้วยแพะ 
หมู่ที่ 15 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

95 ม. 

    218,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายพลอย  คำมลูลวงศ์ – 
ลำเหมือง หมู่ที่ 15 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

90 ม. 

    207,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายรอด  สะสาง – บ้าน
นายณรงค์ หมู่ที่ 17  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

80 ม. 

    184,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. (ไม่มฝีา) 
สายร่องน้ำจันสี หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งน้ำเข้าสู่
พื้นที่ทำนา 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู และวาง

ท่อลอดกลม 
ความยาวรวม 

200 เมตร 

    460,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

101



  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. จดุบ้าน
นายประลอง  รุ่งเรือง ถึง
บ้านนางคำปัน  ตันกุล  
หมู่ที่ 17  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

94 ม. 

    250,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. จดุบ้าน
นายณัฐพันธ์  ขัติยศ – 
บ้านนางเพ็ญ  อุ่นเรือน    
หมู่ที่ 3  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

235 ม. 

   270,000 270,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  
 เขตทางหลวง หมายเลข 
1091 สายบ้านนายจำเริญ 
ศรีธนะ– บ้านนางอารีย์  ทา
เกิด  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

วางท่อลอดกลม 
คสล. dia 1.00 
เมตร พร้อมบ่อ
พัก ความยาว

ประมาณ  
80 เมตร 

    500,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

125 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ สายบ้าน              
นางกงทอง  ศรีธนะ – 
บ้านนางแสงทอง  ฟ้าแลบ 
หมู่ที่ 3  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

288 ม. 

   330,000 330,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

102



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

126 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. สายบ้าน
นายธิติโชติ  เวียงลอ – 
บ้านนายบรรดล  ชัยวุฒิ 
หมู่ที่ 3  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

265 ม. 

   305,000 305,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล.  
สายซอย 4 หมู่ที่ 15  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

130 ม. 

   150,000 150,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู                 
ซอย 11 หมู่ที่ 3  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

132 ม. 

   307,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล.                   
สายซอย 1 บ้านนายสอง  
หวลอารมณ์ – ลำห้วยจุน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

200 ม. 

    459,000 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

103



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 5  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

119 ม. 

   280,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล.                   
ซอย 4 หมู่ที่ 9 
 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

310 ม. 

   237,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ คสล. ซอย 9 
หมู่ที่ 12  

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้ท่วมขัง

ถนน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ 

750 ม. 

    475,600 1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน 
บ้านค้างหงส์ หมู่ที่ 3  

เพื่อให ้
ประชาชนมี

สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน 

วางท่อระบบ
น้ำประปาภายใน
หมู่บ้านให้ทั่วถึง 

ทุกซอยและเชือ่มตอ่
ระบบน้ำจากประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่13  
มาใช้ในหมู่บ้าน 

   550,000  1 แห่ง สามารถ
ระบายน้ำไดด้ี

ยิ่งข้ึนและ
ป้องกันน้ำท่วม

ขัง 

กองช่าง 

104



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ถนนสาย
การเกษตร สายสันม่วงชุม 
หมู่ที่ 16  

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

งานวางท่อ
ขนาด 0.60 ม.

ยาว 59 ม. 

  190,000   1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 1 สายบ้าน
นางเขียว แก้วเขียว ถึงบ้าน
นางสารณิี แสงแก้ว หมู่ที่1 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิดขนาด 

0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

160 ม. 

    384,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีน้ำ

ท่วมขัง 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 9 ถึง 
บ้านนางขันแก้ว ไชยมงคล 
หมู่ที่1 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

320 ม. 

    768,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีน้ำ

ท่วมขัง 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ บ้านนางเกีย๋งคำ 
พุทธวงศ์ ถึงบ้านนายพัตร 
ขัติยะ หมู่ที่ 1 
 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

160 ม. 

    384,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีน้ำ

ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

138 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ สายแยกบ้าน
นายอภิสิทธ์ิ ไชยมงคล  
ถึงบ้านนางปัน โสตน่าน 
(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1  

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด ขนาด 

0.40x0.40 ม. ยาว

ประมาณ 150 ม. 

   360,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 3 
(สายบ้านนายอิน คณุารูป 
ถึงบ้านนางบัวหอม คันธิ)  

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด ขนาด 

0.40x0.40 ม. ยาว

ประมาณ 176 ม. 

    430,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 3 
(จากอาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้านถึงบ้านนางนวล 
ไชยมงคล)  

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด ขนาด 

0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 131 ม. 

   320,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ที่ 3  

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.
รูปตัวยู พร้อม 
ฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. 
ยาวประมาณ  

94 ม. 

   226,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 1 เช่ือม
รางเดิม เริ่มจากบ้าน 
นางชอน วิชาเหล็ก ถึงบ้าน
นายธนิตย์พล หวลอารมณ์ 
หมู่ที่ 7 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 140 ม. 

   336,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ เริ่มจากบ้าน
นายแอ เทพคำ ถึงท่อ
ระบายน้ำ ถนน อบจ. 
หมู่ที่ 7 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 170 ม. 

    408,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 9 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 280 ม. 

    672,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 2 เช่ือม
ซอย 4 หมู่ที่ 9 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 71 ม. 

   168,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ เริ่มจากสะพาน
ข้ามลำน้ำทะลายทิศตะวันตก 
(เลียบถนน อบจ.) ถึงรางน้ำ
เดิม (ทางแยกเข้า รพ.สต. 
ม.12) หมู่ท่ี 12 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 160 ม. 

   384,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 7 (ทางเข้า 
รพ.สต.ศรีมาลัย) เริ่มจาก
ท่อเหลี่ยมถึงสะพานข้าม
ลำน้ำ หมู่ที่ 12 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.40ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.40-

0.50 ม. ยาว 245 
ม. 

    612,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ที่ 15 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.40ม. ลึก

เฉลี่ย 0.40ม.  
ยาว 110 ม. 

   264,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

149 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ตรอกแสงแก้ว 
ถึงลำห้วยจุน หมู่ที่ 15 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.40ม.  

ลึกเฉลี่ย 0.40ม. 
ยาว 130 ม. 

   312,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

108



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ เริ่มจากสะพาน
ข้ามลำน้ำทะลายทิศตะวันตก 
(เลียบถนน อบจ.) ถึงรางน้ำ
เดิม (ทางแยกเข้า รพ.สต. 
ม.12) หมู่ท่ี 12 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 160 ม. 

   384,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 (สามแยก
บ้านนางขันแก่ว ไชยมงคล 
ถึงปากซอย 9 หมู่ท่ี 1) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 310 ม. 

    705,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 3 (สายบ้าน
นายใจ จันทร์นวล ถึงบ้าน
นางเพ็ญศรี พุ่มศรีอินทร์  
หมู่ท่ี 3) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 

ลึกเฉลี่ย 0.60-
0.80 ม.ยาว 62 ม. 

   384,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 14 (จาก
บ้านนายปัน ไชยมงคล ถึง
บ้านนายมูล ติวิยัง หมู่ท่ี 14) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 108 ม. 

   245,700  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 14 (จาก
บ้านนางหมาย พระวิสัตย์ ถึง
รางเดิม หมู่ท่ี 14) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40x0.40 ม. ยาว
ประมาณ 83 ม. 

  188,800   1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

155 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 15 (จาก
ปากซอย 8 บ้านนายตั๋น 
อ้อยบำรุง ถึงรางระบายน้ำ
เดิม หมู่ท่ี 15) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 124 ม. 

   282,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 15 (ซอย 9 
จากบ้านนายเสาร์ หวล
อารมณ์ ถึงเหมืองสาธารณะ 
หมู่ท่ี 15) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 173 ม. 

   393,600  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

157 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ หมู่ท่ี 16 (ซอย 8 
บ้านนายแปง จอมวุฒิ ถึง
บ้านนางหมาย อินต๊ะขันธ์ 
หมู่ท่ี 16) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 108 ม. 

   245,700  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 

110



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

158 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ สายข้างวัดดอย
ไชย ฝั่งทิศใต้ เชื่อมราง
ระบายน้ำเดิม หมู่ท่ี 14 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 126 ม. 

    302,400 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ท่ี 14 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 95 ม. 

   228,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

160 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ ซอย 9 หมู่ท่ี 14 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 115 ม. 

   276,000  1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ เริ่มจากสะพาน
ข้ามลำเหมืองลาว บ้านนาย
นพ หวลอารมณ์ ถึงปากซอย 
5 บ้านนายบุญรอด พันธ์วงศ์ 
หมู่ท่ี 16 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 123 ม. 

    295,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ (ฝั่งขวา) สายบ้าน
นางนันท์นภัส สมบูรณ์จันทร์ 
ถึงบ้านนายเสน่ห์ พระวิสัตย์ 
(ฝั่งซ้าย) จากบ้านนายจันทร์ 
หวลอารมณ์ถึงบ้านนายนวล  
หวลอารมณ์ หมู่ท่ี 16 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 120 ม. 

    288,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ จากสามแยก 
บ้านนางแก้ว หวลอารมณ์ ถึง
บ้านนายดวงพิศ จอมวุฒิ  
หมู่ท่ี 16 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 395 ม. 

    948,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ จากลำเหมืองลาว 
ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสร้อยศรี 

หมู่ท่ี 16 (ฝั่งซ้ายและขวา) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40-0.80 ม. 

ยาว 240 ม. 

    720,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มี
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำ เริ่มจากโรงเรียน
บ้านสร้อยศรี ถึงบ้านนาย 
คำปัน ปะระชัย หมู่ท่ี 16 
(ฝั่งซ้ายและขวา) 

มีทางระบายน้ำ
ที่สามารถ

ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังถนนได้ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ยาว 450 ม. 

    1,080,000 1 แห่ง การระบายน้ำ
เป็นไปด้วย

ความสะดวก
รวดเร็ว ไม่มีน้ำ

ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให ้
ประชาชนมี

สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หอถังสูงขนาด 

10 ม.3 

   450,000  1 แห่ง มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

167 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให ้
ประชาชนมี

สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน 

ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 1 บ่อ 
พร้อมระบบท่ี

เกี่ยวข้อง 

    500,000 1 บ่อ มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

168 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาในพ้ืนท่ีตำบลจุน 
 

เพื่อให ้
ประชาชนมี

สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างระบบ
กรองน้ำพร้อม

ก่อสร้างถังน้ำใส 
และระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง จำนวน  

1 ระบบ   
หมู่ที่ 1-17 

   2,000,000 2,000,000 1 แห่ง มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้างประตูน้ำ 
(เปิด-ปิด) ฝายร่องหูด               
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
น้ำ 

ก่อสร้าง
ประตูน้ำ                
(เปิด-ปิด)                

ฝายร่องหูด 

   200,000  1 แห่ง พัฒนาฝายร่อง
หูดให้มีประต ู
น้ำ (เปิด-ปิด) 
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างสถานเีติม
น้ำประปาสะอาดเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อให ้
ประชาชนมี

สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างสถานี
เติมน้ำประปา

สะอาด 

   300,000  1 แห่ง มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171 โครงการปรับปรุง 
ฝายแบ่งน้ำ ลำห้วยจุน  
หมู่ที่ 17 

เพื่อปรับปรุง
ฝายแบ่งน้ำ 

ก่อสร้างกำแพง 
กั้นแบ่งน้ำ  
สูง 1.5 ม.  
ยาว 30 ม. 

 370,000    1 แห่ง มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

172 โครงการปรับปรุงตลิ่ง 
ลำห้วยข่อย บ้านจุนพัฒนา 
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุง
ตลิ่งลำห้วยข่อย 

ก่อสร้างอาคาร
ป้องกันตลิ่งแบบตา
ข่ายเสริมกำลังดิน 
ช่วงที่ 1 ยาว 20 
ม. สูง 3 ม. ช่วงที่ 
2 ขนาดยาว 20 ม. 

สูง 3 ม. 

 429,000    1 แห่ง มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. ข้ามห้วยถ่อน จุดนา
นายทอง แก่นเมือง หมู่ท่ี 15 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 1.50x1.50 

ม. ยาว 6 ม. 
(แบบสองช่องทาง) 

 234,000    1 แห่ง สามารถระบาย
น้ำได้ดียิ่งขึ้น

และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. (ถนนสายร่องต่วง) 
ข้ามห้วยสร้อยแล้ง จุดสวน
นายก่วน ปิจเจริญ หมู่ท่ี 16 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 1.50x1.50 

ม. ยาว 6 ม. 
(แบบสองช่องทาง) 

 234,000    1 แห่ง สามารถระบาย
น้ำได้ดียิ่งขึ้น

และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. เขตพื้นที่
ตำบลจุน 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล. 

เขตพื้นท่ี 
ตำบลจุน 

  300,000   1 แห่ง สามารถระบาย
น้ำได้ดียิ่งขึ้น

และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
ข้ามลำเหมือง ซอย 2  
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 1.50x1.50 

ม. ยาว 6 ม. 
(แบบสองช่องทาง) 

  240,000   1 แห่ง สามารถระบาย
น้ำได้ดียิ่งขึ้น

และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
คสล. จดุบ้านนายพลเทพ  
คำคง 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 2.10x2.10 
ม. ยาวประมาณ 

270 ม. 

  900,000 900,000 900,000 1 แห่ง สามารถระบาย
น้ำได้ดียิ่งขึ้น

และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

178 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม 
บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 (ลำห้วย
เหมืองง่า หมู่ที่ 4) 

เพื่อระบายน้ำ
ไม่ให้น้ำท่วมขัง 

ก่อสร้าง 
ท่อเหลี่ยม คสล.  
ชนิดสามช่องทาง
ขนาด 1.80x1.80 
ม. ยาว 6.00 ม. 

   335,000  1 แห่ง สามารถระบาย
น้ำได้ดียิ่งขึ้น

และป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 178  โครงการ   500,000 9,054,000 11,048,300 25,056,200 32,234,200    
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

เศรษฐกิจลิขิตชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  

 2. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 2. เศรษฐกิจลขิิตชุมชน 

  2.1 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจุน 
 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรตีำบลจุน

ให้มีความรู้
ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง 
หมู่บ้าน ชุมชนและ

ตำบลจุน 

กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบลจุน 

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มพัฒนา
สตรตีำบล
จุนไดร้ับ
การอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
ให้ดีขึ้น 

กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบลจุนไดร้ับการ
อบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพให้ดียิ่งข้ึน  

สำนักปลดั 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม่
อาชีพตำบลจุน 
 

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่อาชีพ

ต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
ตำบลจุน 

2. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ  
ในพื้นที่ตำบลจุน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 5 กลุ่ม ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ได้รับการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์มี
มูลค่าเพิม่มากข้ึน  

สำนักปลดั 

 

117



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ศิลปวัฒนธรรม OTOP และ
ของดีอำเภอจุน (อุดหนุน 
ที่ทำการปกครองอำเภอจุน) 
 

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอำเภอจุน 

เงินอุดหนุนที่ทำ
การปกครองอำเภอ
จุน ตามโครงการ
สนับสนุนการจัด

งานศิลปวัฒนธรรม 

OTOP และของดี
อำเภอจุน  

35,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมีส่วนร่วม
อนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรมที่ด ี

สำนักปลดั 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการตลาดกลาง
สินค้าทางการเกษตร 
 

เพื่อการบริหาร
จัดการตลาดกลาง

สินค้าทาง
การเกษตร 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาศักยภาพ

สินค้าทาง
การเกษตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 กลุ่ม การบริหารจัดการ
ตลาดกลางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภณัฑ์ OTOP ตำบลจุน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าผลติภณัฑ์ 

OTOP 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในพื้นที่

ตำบลจุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 5 กลุ่ม ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ได้รับการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์มี
มูลค่าเพิม่มากข้ึน 

สำนักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การฝึกอาชีพเสริมให้แก่กลุ่ม
อาชีพ 
 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการฝึก
อาชีพเสริม สร้าง
รายได้ในครัวเรือน 

ส่งเสริมสนับสนุน
การฝึกอาชีพเสริม
ให้แก่กลุ่มอาชีพใน
เขตพื้นท่ีตำบลจุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 17 
หมู่บ้าน 

กลุ่มอาชีพต่างๆ 
มีรายได้เสรมิ
สามารถเลีย้ง
ครอบครัวได ้

สำนักปลดั 

รวม 6  โครงการ   345,000 370,000 370,000 370,000 370,000    
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2.2 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อผันน้ำจาก
เหมืองส่งน้ำอ่างจุนไปยัง
เหมืองส่งน้ำห้วยสีโว้ หมู่ที่ 1 

เพื่อวางท่อส่งน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร 

วางท่อส่งน้ำ ขนาด 
0.60 ม. ยาว 36 

ม. พร้อมบ่อพักน้ำ 
ขนาด 1 x 1 ม. 

   35,000 36,000 1 แห่ง พื้นที่ทำนามีน้ำใช้
เพาะปลูกท่ัวถึง 

ทุกแปลง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกลำห้วย 
ฝายม่วงคำ หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกฝายที่ตื้น
เขินให้กักเก็บน้ำได้

ความจุเท่าเดิม 

ขุดลอกลำห้วย 
ฝายม่วงคำ 

   100,000 100,000 1 แห่ง มีปริมาณน้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตร

พอเพียงตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ฝาย , ทำนบกั้นน้ำในเขต
พื้นที่ตำบลจุน 

เพื่อซ่อมแซมฝาย
ทำนบกั้นน้ำให้ใช้
งานได้เป็นปกต ิ

ซ่อมแซมฝาย
ทำนบกั้นน้ำ 

   200,000 200,000 1 แห่ง มีปริมาณน้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตร

พอเพียงตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

ขุดลอก  
ลึกเฉลีย่ 1-1.5 ม. 

   124,000 124,000 1 แห่ง สระสาธารณะประ 
โยชน์ไมต่ื้นเขินจาก
วัชพืชและขยะต่างๆ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดห้วยกั้ง-
ห้วยกัวะ หมู่ที่ 1 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 
กักเกบ็น้ำไว้ใช้ใน 

ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง 
10 ม. สันฝายสูง 

1.50 ม. 

   500,000 500,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. จดุนานายพัฒน์ 
ธรรมขันธ์ (ลำเหมือง) หมู่ที่ 3 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
7 ม. สันฝายสูง 

1.00 ม. 

   245,000 245,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล.  จุดนานายสมาน  
งามนอก (ลำเหมือง) หมู่ที่ 3 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
7 ม. สันฝายสูง 

1.00 ม. 

   455,000 455,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดนา 
นายนิกร สะสาง (ลำเหมือง)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
7 ม. สันฝายสูง 

2.00 ม. 

   455,000 455,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดนา 
นางดอกไม้ ธนะปัต (ห้วยแม่
ทะลาย) หมู่ที่ 6 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
8 ม. สันฝายสูง 

1.50 ม. 

   400,000 400,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดห้วยข่อย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
10 ม. สันฝายสูง 

1.50 ม. 

   500,000 500,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดห้วยเดื่อ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
14 ม. สันฝายสูง 

2.00 ม. 

   770,000 770,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดร่องจันสี 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
10 ม. สันฝายสูง 

1.50 ม. 

   500,000 500,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดสวน 
นายสนั่น ปาวี หมู่ที่ 12 
 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 
กักเก็บน้ำใช้ใน 

ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
18 ม. สันฝายสูง 

1.50 ม. 

   900,000 900,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดนา 
นายเหนี่ยน พระวิสัตย์ (ห้วย
แม่ทะลาย) หมู่ที่ 14 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 
กักเก็บน้ำใช้ใน 

ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
15 ม. สันฝายสูง 

2.00 ม. 

   975,000 975,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดห้วย
ถ่อน หมู่ที่ 15 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 
กักเก็บน้ำใช้ใน 

ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
8 ม. สันฝายสูง 

1.50 ม. 

   400,000 400,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. (มข.2527) จุดนา 
นายเจรญิ ตันกุล หมู่ที่ 17 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 
กักเก็บน้ำใช้ใน 

ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
คสล. ขนาดกว้าง  
6 ม. สันฝายสูง 

1.00 ม. 

   400,000 400,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

17 โครงการพัฒนาอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำหน้าฝาย  
(ข้าง ศพด.) หมู่ที่ 7 

เพื่อขุดลอกลำน้ำ 
ตื้นเขิน 

งานขุดดินด้วย
เครื่องจักร 
ประมาณ  

10,000 ลบ.ม. 

   340,000 340,000 1 แห่ง อนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ 

กองช่าง 

18 โครงการพัฒนาอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปางป่าห้า 
หมู่ที่ 14 

เพื่อขุดลอกลำน้ำ 
ตื้นเขิน 

งานขุดดินด้วย
เครื่องจักร 
ประมาณ  

10,000 ลบ.ม. 

   340,000 340,000 1 แห่ง อนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ 

กองช่าง 

19 โครงการพัฒนาอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 15 

เพื่อขุดลอกลำน้ำ 
ตื้นเขิน 

งานขุดดินด้วย
เครื่องจักร 
ประมาณ  

10,000 ลบ.ม. 

   340,000 340,000 1 แห่ง อนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ 
จุดสวนนายอ่อง ศรีวิชัย  
(ลำห้วยจุน) หมู่ที่ 4 

เพื่อทดน้ำไว้ใช้ 
สำหรับการเกษตร 
กักเก็บน้ำใช้ใน 

ฤดูแล้ง 

ก่อสร้างทำนบกั้น
น้ำ ขนาดกว้าง  

11 ม. สันฝายสูง  
2 ม. 

   260,000 260,000 1 แห่ง เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้
ในการทำเกษตร 

กรรมในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยแม่ทะลาย (มข.2527) 
จุดหลังวัดศรีมาลัย หมู่ที่ 12 

เพื่อกักเก็บน้ำ 
ไว้ใช้ในการอุปโภค–
บริโภค การส่งเสรมิ

การเกษตร และ
เลี้ยงสตัว์  

ก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น  

ขนาดกว้าง 10 ม. 
สันฝายสูง 1.50 ม. 

    
 

500,000 1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค–

บริโภค การส่งเสริม
การเกษตร และเลี้ยง

สัตว ์ 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมทำนบกั้น
น้ำ สายลำเหมืองลาว หมู่ที่ 
16 

เพื่อกักเก็บน้ำ
ป้องกันปัญหาภัย

แล้ง 

ซ่อมแซมทำนบ 
กั้นน้ำ พร้อม

ประตูน้ำ 

  100,000   1 แห่ง สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งป ี

 

กองช่าง 

รวม 22  โครงการ   0 0 100,000 8,239,000 8,740,000    
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2.3 แผนงาน : การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง 
ศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นจุด 
ศูนย์กลางการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน 

ในชุมชน 

ก่อสร้าง 
ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณะในเขต
พื้นที่ตำบลจุน 

   500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนในชุมชน
ได้มีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั 

รวม 1  โครงการ   0 0 0 500,000 500,000    
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

คนบนวิถีความพอเพียง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  2. พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม  

 3. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 3. คนบนวิถีความพอเพียง 

3.1 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างให้
เหมือนเดมิ 

 

บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการบำรุงรักษา
และปรับปรุงให้ใช้งาน
ได้ตามปกติหรือดีขึ้น 

สำนักปลดั 

รวม 1  โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
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  3.2 แผนงาน : การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างให้
เหมือนเดมิ 

บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการบำรุงรักษา
และปรับปรุงให้ใช้

งานได้ตามปกติหรือ
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจุน 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจุนให้มี

มาตรฐาน 

ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร

ประกอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

ตำบลจุน 

 150,000 150,000 150,000 150,000 100 
เปอร์เซ็นต ์

ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน

การสอน 

กอง
การศึกษา 

3 ค่าใช้จ่ายในการต่อเตมิ
หลังคาอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

ต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

  90,900   1 แห่ง อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมาตรฐาน

และมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

4 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
อาคาร กั้นห้องเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
กั้นห้องเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้
มาตรฐาน 

กั้นห้องเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  104,000   1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐานและ

เพียงพอต่อจำนวน
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

รวม 4  โครงการ   20,000 170,000 364,900 170,000 170,000    
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  3.3 แผนงาน : เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างให้
เหมือนเดมิ 

บำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ได้รับการบำรุงรักษา
และปรับปรุงให้ใช้งาน
ได้ตามปกติหรือดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ ์

เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
การติดตั้งครั้งแรก 

ในอาคารหรือสถานท่ี
ราชการ 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
การติดตั้งครั้งแรก 

ในอาคารหรือ
สถานท่ีราชการ 

พร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลัง 
การก่อสร้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการ

ติดตั้งครั้งแรก 
ในอาคารหรือสถานท่ี

ราชการ 

กองช่าง 

3 ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ ์

เพื่อติดตั้งระบบ
ประปาและอุปกรณ์ 
ซ่ึงเป็นการติดตั้งครั้ง

แรก 
ในอาคารหรือสถานท่ี

ราชการ 

ติดตั้งระบบประปา
และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็น
การติดตั้งครั้งแรก 

ในอาคารหรือ
สถานท่ีราชการ 

พร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลัง 
การก่อสร้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง มีการติดตั้งระบบประปา
และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการ

ติดตั้งครั้งแรก 
ในอาคารหรือสถานท่ี

ราชการ 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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  3.4 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ในพื้นที่ตำบลจุน 

เพื่อปรับปรุง 
สนามกีฬาในพ้ืนท่ี
ให้เหมาะสมและ
พร้อมใช้งานอยู่

ตลอดเวลา 
 

ปรับปรุงสนามกีฬา
ในพื้นที่ตำบลจุน 

  200,000 200,000 200,000 ปีละ  
1 แห่ง 

สนามกีฬาในพ้ืนท่ีไดร้ับ
การปรับปรุงให้

เหมาะสมและพร้อม 
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

 

กองช่าง,
กอง

การศึกษา 

รวม 1  โครงการ   0 0 200,000 200,000 200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 4. สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  2. พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม  

 3. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 3. คนบนวิถีความพอเพียง 

  3.5 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธี ราชพิธี 
และงานพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึง 

ความจงรักภักดีและ
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

 
 

จัดกิจกรรม
โครงการ งานรัฐพิธี 
ราชพิธีและงานพิธี

ต่างๆ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชน 
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

สำนักปลดั 

รวม 1  โครงการ   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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  3.6 แผนงาน : การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ English For Kids 
is Fun 
 
 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก

ปฐมวัยมีพื้นฐาน
และทักษะการ

สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ให้เด็กปฐมวัยมี

พื้นฐานและทักษะ
การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 

 100,000 220,000 220,000 220,000 100 
เปอร์เซ็นต ์

เด็กปฐมวัยไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มีพื้นฐาน

และทักษะการ
สื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการคณิตคดิสนุก 
 
 

1. เพื่อให้เด็กมี
ทัศนะคติที่ดีต่อการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

2. เพื่อให้เด็กมี
ทักษะพื้นฐานในการ

ใช้การคำนวณ
คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจำวันและ
ศึกษาต่อในระดับ 

สูงขึ้นต่อไป 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

ตำบลจุน ระดับชั้น
อนุบาล 1-3  

  200,000 200,000 200,000 88 คน 1. เด็กมีทัศนะคต ิ
ที่ดีต่อการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์
2. เด็กไดเ้รียนรู้

คณิตศาสตร์และมี
ทักษะพื้นฐานเพื่อใช้

ในชีวิตประจำวัน
และศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นตอ่ไป 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการเสรมิสร้างอัจฉริยะ
และพัฒนานิสยัรักการอ่าน
ของประชาชน 
 

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนานิสัย 
รักการอ่าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40 คน  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมการศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการเด็กปฐมวัย 
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กมีความกล้า
แสดงออก มั่นใจ 
กล้าคิด กลา้ทำ มี
ความคิดสร้างสรรค ์
2. เพื่อส่งเสรมิให้
เด็กมีทักษะทาง

วิชาการ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้

เด็กได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ  

1. นักเรียน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจุน 
2. เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลจุน 
3. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

  30,000 30,000 30,000 147 คน 1. เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มีความ
กล้าแสดงออก 

มั่นใจ กล้าคิด กล้า
ทำ มีความคิด
สร้างสรรค ์

2. เด็กมีทักษะทาง
วิชาการไดร้ับการ

ส่งเสริมเข้าประกวด 
3. เด็กไดม้ีโอกาส

แสดงความสามารถ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการพ่อแม่ห่วงใย เลี้ยงดู
ลูกรัก ห่างไกลโรค 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวยั ด้าน
โภชนาการและการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจ
แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง

และผูดู้แลเด็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 คน  ผู้ปกครองและ 
ผดด. มีความรูค้วาม

เข้าใจการเลี้ยงด ู
เด็กปฐมวัยและ 
การป้องกันโรค 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพค่าย
เยาวชนต้นกล้า สร้างค่านิยม 
12 ประการ 
 

เพื่อเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่เด็ก

และเยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50 คน เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน กล้าคดิ 
กล้าแสดงออก และ
มีขวัญกำลังใจที่ด ี
ในการดำเนินชีวิต 

จัดกิจกรรม
โครงการวันเด็ก

แห่งชาติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,000 คน เด็กได้รับความ
สนุกสนาน

เพลิดเพลิน กล้าคดิ 
กล้าแสดงออก 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(8.1) โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 
(8.2) ค่ากิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

(8.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

(8.4) ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

(8.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมดุโรงเรียน 

 

1. เพื่อส่งเสรมิการ
พัฒนาจัดการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิการ
ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสตูรสถาน 
ศึกษา 

3. เพื่อให้เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ  

5 หมู่ ในแต่ละวัน 

1. สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการ

สอนให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลจุนและ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจุน 
2. สนับสนุนค่า 

ใช้จ่ายในการปรับ 
ปรุงและพัฒนา
หลักสตูรสถาน 

ศึกษา 

  1,600,000 1,700,000 1,800,000 100 
เปอร์เซ็นต ์

1. เด็กทุกคนไดร้ับ
การส่งเสริมการ 

ศึกษา 
2. สถานศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรสถาน 

ศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 

3. เด็กทุกคนไดร้ับ
อาหารกลางวัน

ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 (8.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

(8.7) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

(8.8) ค่าหนังสือเรียน 

(8.9)ค่าอุปกรณ์การเรียน 

(8.10) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลจุน 

(8.11) ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน 

(8.12) โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
จุน 

(8.13) โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรยีน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลจุน 

 3. สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลจุน
และโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล
ตำบลจุน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
(9.1) สำหรับโรงเรียนสังกดั
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในเขตพื้นท่ีตำบลจุน 

(9.2) สำหรับโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจุน 

(9.3) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลจุน 

เพื่อให้เด็กได้บริโภค
อาหารเสริม (นม) 
และมสีุขภาพท่ีด ี

จัดอาหารเสริม 
(นม) สำหรับ

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

ตำบลจุน 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 100 
เปอร์เซ็นต ์

เด็กทุกคนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 

ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

10 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

(10.1) โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 

(10.2) โรงเรียนบ้านจุน 

(10.3) โรงเรียนบ้านดอนมลู 

(10.4) โรงเรียนบ้านสร้อยศร ี

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่ครบ 
5 หมู่ ในแต่ละวัน 
100 เปอร์เซ็นต ์

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรยีน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100 
เปอร์เซ็นต ์

เด็กทุกคนได้รับ
อาหารกลางวัน

ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี 

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจดั
การศึกษา 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการดำเนินการ 

100,000 100,000 180,000 180,000 180,000 100 คน  เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาที่
เหมาะสมและอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตำบลจุนใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน 

จัดหาหรือบริการ
สื่อการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับบริการทาง
การศึกษาท่ีด ี

กอง
การศึกษา 

13 โครงการส่งเสริมการศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียนและ
วันหยุดราชการ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้

ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

เกิดการเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต้นกล้าดนตรสีากลเยาวชน
ตำบลจุน 

 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมที่มี
ประโยชนส์่งเสริม
การเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

จัดกิจกรรม
โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 

ต้นกล้าดนตรสีากล
เยาวชนตำบลจุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 50 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

เกิดการเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจดัซื้อจัดหาเครื่อง
เล่นสนามส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย  

มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

จัดหาเครื่องเล่น
สนามส่งเสริม
พัฒนาการ 

   500,000 500,000 1 ชุด เด็กได้ออกกำลังกาย
และมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการหนูน้อยฟันสวย 

ยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลจุน 

 

เพื่อเสรมิสร้าง
สุขภาพอนามัยทีด่ี 
และการดูแลช่อง
ปากให้แก่เด็ก

ปฐมวัย 

จัดกิจกรรม
โครงการหนูน้อย

ฟันสวยยิ้มใส 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและมีการ

ดูแลสุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลจุน 

 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40 คน เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกล

ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบจัดตามกลุ่มสนใจ
โดยการสอนเสรมิพิเศษ สาย
สามัญหรือวิชาชีพระยะสั้น 

เพื่อส่งเสริมนิสยัรัก
การเรยีนรู้และ

ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการสรรสร้างนวัตกรรม
การศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย 

จัดหานวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ี

หลากหลาย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 100 คน เด็กมีพัฒนาการ 
ครบทุกด้านสมวัย 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
เด็กปฐมวัย 

 

เพื่อจัดการเรียน 
การสอนส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 คน เด็กได้รับการเรยีนรู้ 
พัฒนาการครบ 

ทุกด้าน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการเพิม่ศักยภาพ
บุคลากร เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ อบรม 

ศึกษาดูงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 คน บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

22 โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะทางภาษา 
ต่างประเทศ  
เพื่อการสื่อสาร 
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

จัดกิจกรรม
โครงการทักษะ

ภาษาต่างประเทศ
มุ่งสู่ประชาคม

อาเซียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน เด็กได้รับการ
ส่งเสริมมีทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสาร

เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศึกษา 

รวม 22  โครงการ   3,740,000 3,840,000 5,870,000 6,470,000 6,570,000    
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3.7 แผนงาน : สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
การบริการด้านสาธารณสุข 
 
 

เพื่ออุดหนุน
อาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน
แต่ละหมู่บ้านในการ
ดำเนินงานพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน
ประจำหมู่บ้านใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการในเขต

เทศบาลตำบลจุน 
17 หมู่บ้าน ในด้าน
การส่งเสริม ควบคมุ 
ป้องกันโรคในเขต

เทศบาล  
 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน

แต่ละหมู่บ้าน 

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 17 หมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพ 
ในงานพัฒนา
สาธารณสุขมูล

ฐานประจำ
หมู่บ้านในการจัด

กิจกรรม/
โครงการในเขต

เทศบาลตำบลจุน 
17 หมู่บ้าน ใน
ด้านการส่งเสริม 
ควบคุม ป้องกัน

โรคในเขต
เทศบาลตำบลจุน
ความต้องการของ

ประชาชน 

สำนักปลดั 

2 เงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 
 

เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้านในโครงการ
พระราชดำริด้าน

สาธารณสุข 
 

อุดหนุน
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

 340,000 340,000 340,000 340,000 17 หมู่บ้าน ส่งเสริม ควบคุม 
ป้องกันโรค 

ในเขตเทศบาล 

สำนักปลดั 

 

139



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อควบคุมและป้อง 
กันโรคไขเ้ลือดออก  
เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลจุน 

17 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอัตราการ
เจ็บป่วยดว้ย

โรค
ไข้เลือดออก

ในพื้นที่ 
ไม่เกิน 

ร้อยละ 50 

ลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที ่ประชาชน
ในพื้นที่มีความรู้

ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลดั 

4 โครงการวันเอดสโ์ลก 
 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้เกี่ยวกับ 

โรคเอดส ์

จัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 80 คน ลดอัตราการป่วย
ด้วยการสร้างความ

เข้าใจ 

สำนักปลดั 

5 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาลตำบล
จุน เพื่อควบคุม

ประชากรสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ี 

สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลตำบล
จุน 17 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อัตราการรับ
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้าอยา่งน้อย 
80% ของ

สุนัขทั้งหมด 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
ป้องกันการเกิดใน

พื้นที ่

สำนักปลดั 

6 โครงการจดัซื้อยาและ
เวชภัณฑส์ำหรบัในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
จุนและในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลจุน 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาอาการ

เจ็บป่วยและระงับ
โรคตดิต่อ 

จัดกิจกรรม
โครงการจดัซื้อ

เวชภัณฑ ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง เด็กได้รับบริการ
สาธารณสุขท่ีดีอย่าง

ถูกวิธี 

กอง
การศึกษา 

รวม 6  โครงการ   325,000 665,000 665,000 655,000 655,000    
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3.8 แผนงาน : สังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุใน
ตำบลจุนใหด้ีขึ้น 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ตำบลจุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 170 คน ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
ตำบลจุนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 

2 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ยากจนหรือด้อยโอกาสเพื่อ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 
(รถรับ-ส่งนักเรยีน) 

เพื่อให้เด็กยากจน
หรือมีโอกาสเข้าถึง

บริการทางการ 
ศึกษาและสามารถ
เดินทางไปกลบั
สถานศึกษาด้วย
ความปลอดภัย 

จัดบริการรถรับ-ส่ง 
สำหรับเด็กยากจน
หรือด้อยโอกาส
เดินทางไปกลบั
จากบ้านถึงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กด้วย
ความปลอดภัย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 100 
เปอร์เซ็นต ์

เด็กยากจนหรือด้อย
โอกาสเดินทางไป

กลับจากบ้านถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้วย

ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอาย ุ

1. เพื่ออบรมให้
ความรู้ ฝึกทักษะ 
และส่งเสรมิการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแก่
อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อช่วยเหลือ
ดูแลฟื้นฟูผูสู้งอายุท่ี
ดูแลตนเองไมไ่ด้ 
และขาดผู้ดูแลใน
ครอบครัวและชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

อาสาสมัครที่สมัคร
ใจในการดูแล

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ตำบลจุน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 170 คน 1. อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายไุด้รับความรู้
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเพิ่มมากข้ึน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการให้การสงเคราะห์แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในตำบลจุน 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 
 

ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้้อยโอกาส
ในพื้นที่ตำบลจุน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 30 คน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส มีขวัญ

กำลังใจ 

สำนักปลดั 

รวม 4  โครงการ   620,000 620,000 620,000 620,000 620,000    
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3.9 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมความรักและ
ความอบอุ่นในครอบครัว 
 

1. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง

เด็กกับพ่อแม่ 
2. เพื่อลดปัญหา

ความขัดแย้งภายใน
ครอบครัว 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 
ในพื้นที่ตำบลจุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 50 คน เกิดความสัมพันธ์ 
อันดีภายใน
ครอบครัว 

สำนักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในการ
จัดทำแผนชุมชน 

2. เพื่อสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน 

ประชาชน 
ทุกครัวเรือน 

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
ตำบลจุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 17 
หมู่บ้าน 

มีข้อมูลพื้นฐาน 
ที่ถูกต้อง เป็นจริง 
มาใช้ในการวาง 

แผนพัฒนาตำบลจุน 

สำนักปลดั 

3 โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อน้อมนำ 
แนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติใช้ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการ 

น้อมนำแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปฏิบัติใช้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนสามารถ
นำแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

สำนักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็งตำบลจุน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตำบลจุน 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เพื่อ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต

ตำบลจุน 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 17 
หมู่บ้าน 

ประชาชนในเขต
ตำบลจุนมีความ
เข้มแข็ง พ่ึงพา

ตนเองไดต้ามหลัก
ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั 
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3.9 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรวมพลังสตรไีทย 
ร่วมสร้างสังคมไทยให้
เข้มแข็ง ภายใต้วันสตรสีากล 

เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้

ความสามารถ ของ
กลุ่มพัฒนาสตรี

ตำบลจุนในการร่วม
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

กลุ่มพัฒนา 
สตรตีำบลจุน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 240 คน กลุ่มพัฒนาสตรี
ตำบลจุนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการ

พัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

6 โครงการสองวัยสายใยรัก เพื่อให้เกิดความรัก
และความเข้าใจใน
การดูแลซึ่งกันและ
กันระหว่างผูสู้งอายุ

กับเด็ก 

ผู้สูงอายุและเด็ก 
ในพื้นที่ตำบลจุน 

   20,000 20,000 50 คน เด็กและผูสู้งอายุมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อ

กัน ช่วยเหลือเกื้อกูล 

สำนักปลดั 

รวม 6  โครงการ   265,000 265,000 265,000 285,000 285,000    
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3.10 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน 
ประชาชนและบุคลากร
เทศบาล 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ทักษะในการเล่น
กีฬาและมสีุขภาพ

แข็งแรง 
 

จัดกิจกรรม
โครงการจดัส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

ประเภทต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 ครั้ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายที่ด ี

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
การทั้ง 4 ด้าน 

ให้กับเด็กปฐมวัย 
 

จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120 คน เด็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลจุนมี

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกกำลัง
กายหรือเล่นกีฬา 
เพื่อสร้างสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลจุน 

  40,000 40,000 40,000 153 คน ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลจุนมี

กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย ออกกำลัง
กายหรือเล่นกีฬา 
เพื่อสร้างสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเด็กไทยไม่จมน้ำ 
 
 

เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุจาก

การจมน้ำเสียชีวิตของ
นักเรียน และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน
สุขภาพแข็งแรงด้วย
การออกกำลังกาย 

ว่ายน้ำ 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล

ตำบลจุน ระดับชั้น
อนุบาล 1-3 

  10,000 10,000 10,000 88 คน ป้องกันและลดปัญหา
อุบัติเหตุจากการ
จมน้ำเสียชีวิตของ

นักเรียน และนักเรียน
ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุนใหมี้สุขภาพ
แข็งแรงด้วยการออก

กำลังกายว่ายน้ำ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
ตำบลจุน-พระธาตฯุ สัมพันธ์  
 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการเล่น

กีฬาและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

อุดหนุนโรงเรียน
จัดการแข่งขันกีฬา 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง นักเรียนมีทักษะใน
การเล่นกีฬาและมี
สุขภาพร่ากายที่ด ี

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ สรงน้ำพระหนัก 
และรดน้ำดำหัวผูสู้งอายุ 
 
 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักใน
คุณค่าของผูสู้งอายุ
และส่งเสรมิ อนุรักษ์

ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
โครงการประเพณี
สรงน้ำพระหนัก
และรดน้ำดำหัว

ผู้สูงอาย ุ

117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 1,000 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตระหนัก
ในคุณค่าผูสู้งอายุ

และส่งเสรมิ อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการวันเข้าพรรษา 
 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนเห็น
คุณค่าและร่วมสืบ

สานประเพณ ี

จัดกิจกรรม
โครงการวัน
เข้าพรรษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปเห็น
คุณค่าและร่วมสืบ

สานประเพณ ี

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกรักษ์ดนตรไีทย สาน
สายใยชุมชนตำบลจุน 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในพ้ืนท่ี

ตำบลจุนเห็น
ความสำคญัและ

คุณค่าของการเล่น
ดนตรไีทย และร่วม
อนุรักษ์ สืบสาน

ดนตรไีทยให้คงอยู ่

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูก
รักษ์ดนตรไีทย 

สานสายใยชุมชน
ตำบลจุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 36 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตระหนัก
ในคุณค่าผูสู้งอายุ

และส่งเสรมิ อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการสืบสานประเพณ ี
ยี่เป็ง 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 

และประชาชนท่ัวไป 
เห็นคุณค่าและร่วม
อนุรักษ์ สืบสาน 
เผยแพร่ศิลป 

วัฒนธรรมขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีท่ี

ดีงามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
โครงการสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง 

  50,000 70,000 90,000 1,000 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตระหนัก
ในคุณค่าผูสู้งอายุ

และส่งเสรมิ อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
เฉลิมพระเกียรติ (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยก้ัง) 
 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
เด็กมีความภาค 

ภูมิใจในความเป็น
ไทยและไดเ้รียนรู้
ประวัติพุทธศาสนา 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วย
กั้งตามโครงการ 
เข้าค่ายพุทธบุตร
เฉลิมพระเกียรต ิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เด็กมีความ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและมีความ

รับผิดชอบ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
(อุดหนุนโรงเรยีนบ้านจุน) 
 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
เด็กมีความภาค 

ภูมิใจในความเป็น
ไทยและไดเ้รียนรู้
ประวัติพุทธศาสนา 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านจุน
ตามโครงการเข้า
ค่ายพุทธบุตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เด็กมีความ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและมีความ

รับผิดชอบ 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการฝึกอบรมศลีธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรม (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านดอนมลู) 

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้
เด็กมีความภาค 

ภูมิใจในความเป็น
ไทยและไดเ้รียนรู้
ประวัติพุทธศาสนา 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านดอน
มูลตามโครงการ
ฝึกอบรมศลีธรรม 

คุณธรรม จรยิธรรม 

40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เด็กมีความ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและมีความ

รับผิดชอบ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการปฏิบัติตนตามวิถี
พุทธ วิถีธรรม (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านสร้อยศรี) 
 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนนำ

หลักธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

เงินอุดหนุน
โรงเรียนบ้านสร้อย
ศรีตามโครงการ
ปฏิบัติตนตามวิถี
พุทธ วิถีธรรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เด็กมีความรู้คู่
คุณธรรม 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกาย  

มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

สร้างสนามเด็กเล่น   200,000 200,000 200,000 1 แห่ง เด็กได้ออกกำลังกาย  
และมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

กอง 
การศึกษา 

15 โครงการก่อสร้างหอ
พระพุทธรูปในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเข้าแถว

ก่อนเข้าช้ัน 

สร้างหอ
พระพุทธรูป 

  20,000 20,000 20,000 1 แห่ง เด็กเล็กมี
พระพุทธรูป 

จัดกิจกรรมเข้าแถว 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการธรรมร้อยใจสายใย
ชุมชนตำบลจุน 
 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรม
โครงการธรรมร้อย
ใจสายใยชุมชน

ตำบลจุน 

 40,000 40,000 40,000 40,000 100 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจใน
หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการลานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นศูนย์รวม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การแสดงออก 

ด้านดนตรี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   100,000 100,000 1 ครั้ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม

อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ประวัติศาสตร์ตำบลจุน 
 
 

เพื่อศึกษาค้นคว้า
ประวัติของตำบลจุน

และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดทำวิจัยประวัติ
ความเป็นมาของ

ตำบลจุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 18 ครั้ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ทราบ
ประวัติความเป็นมา

และร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการตามรอยอารยธรรม
แห่งศรัทธา 
 
 

เพื่อส่งเสริมการ
ฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสาน

และเผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม
โครงการตามรอย
อารยธรรมแห่ง

ศรัทธา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 100 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูอนุรักษ์
สืบสานและเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
11 คน ต้านภัยยาเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนมีสุขภาพท่ีด ี

จัดกิจกรรม
โครงการแข่งขัน

กีฬา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 17 
หมู่บ้าน 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

21 โครงการแข่งขันกีฬาผูสู้งอาย ุ
 
 

เพื่อส่งเสริมกีฬา 
เพื่อสุขภาพให้แก่

ผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรม
โครงการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอาย ุ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 คน ผู้สูงอายุมสีุขภาพท่ีด ี กอง
การศึกษา 

22 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ทักษะในการเล่น
กีฬาและมสีุขภาพ

แข็งแรง 

จัดกิจกรรม
โครงการแข่งขัน

กีฬา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40 คน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายที่ด ี

กอง
การศึกษา 

รวม 22  โครงการ   507,000 557,000 867,000 987,000 1,007,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

150



3.11 แผนงาน : งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 

เพื่อเป็นหลักประกัน
ด้านรายได้ให้แก่

ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลจุน
ทุกรายได้รับเบีย้ 

ยังชีพผู้สูงอายุตาม
อัตราขั้นบันได 

ทุกเดือน 

14,000,000 18,100,000 19,980,000 19,930,000 20,900,000 จำนวย
ผู้สูงอาย ุ
ในพื้นที่
ตำบลจุน 

ผู้สูงอายมุี
หลักประกันรายได้

ทุกเดือน 

สำนักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 

เพื่อสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการ

ทางสังคมให้แก ่
คนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

คนพิการในพ้ืนท่ี
เทศบาลตำบลจุน
ทุกรายได้รับเบีย้
รายละ 800 บาท

ต่อเดือน  

3,550,000 5,190,000 5,500,000 5,780,000 6,000,000 จำนวน 
ผู้พิการที ่

ขึ้นทะเบียน 

คนพิการไดร้ับ
สวัสดิการทาง

สังคมและมีรายได้
สามารถเลีย้งดู

ตนเองได ้

สำนักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 
 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
รายได้เพียงพอต่อ
การเลีย้งชีพ และ
สามารถเลีย้งดู

ตนเองได ้

ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ตำบลจุน ได้รบัเบี้ย
ยังชีพรายละ 500 

บาทต่อเดือน 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 70 ราย ผู้ป่วยเอดส ์
มีรายได้เพียงพอ
ต่อการเลี้ยงชีพ 
และสามารถ 

เลี้ยงดตูนเองได ้

สำนักปลดั 

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลจุน 
(สปสช.) 
 

เพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานด้าน
สาธารณสุขในตำบล

และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยใหแ้ก่เด็ก 

เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลจุน 

สมทบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพตำบลจุน  
ปีละ 1 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนคน 
ที่ได้รับ 

การบริการ 

สามารถให้บริการ
ด้านสาธารณสุข

อย่างทัว่ถึง 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบล 
 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนระบบ 
การจัดสวัสดิการ

ประชาชนในระดับ
ตำบลเป็นการสร้าง
หลักประกันความ

มั่นคงในชีวิต 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลจุน ปลีะ  

1 ครั้ง 

300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 จำนวนคน 
ที่เข้าถึง

สวัสดิการ
ชุมชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
มีส่วนร่วมในการ
จัดสวสัดิการใน
ชุมชน ช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 

สำนักปลดั 

รวม 5  โครงการ   18,570,000 24,310,000 25,700,000 26,930,000 28,120,000    
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

ดังลือเลื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 4. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 4. ดังลือเลื่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

  4.1 แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
อ่างเก็บน้ำจุน  
(ท้ายอ่างเก็บน้ำจุน) หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุง/พัฒนา 
ประชาสมัพันธ์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100 คน แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เทศบาล
ตำบลจุน 

2. โครงการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวป่าแม่จุน 
 

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์

ก่อสร้างแพที่พัก
สำหรับ

นักท่องเที่ยว ขนาด 
สูง 3 ม. ยาว 5 ม. 
พร้อมปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ 
 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10 หลัง ตำบลจุนมีแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม ่

เทศบาล
ตำบลจุน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 
 

เป็นศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว  

เพื่อให้ข้อมูลและ
ประชาสมัพันธ์

ข้อมูลการท่องเที่ยว
แก่นักท่องเที่ยว 

จัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

พร้อมท้ังจัดทำ
ข้อมูลเพื่อ

ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

  300,000 150,000 150,000 1 แห่ง มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว  

ที่สามารถใหข้้อมลู
และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการมคัคุเทศก์ท้องถิ่น 
 
 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ศักยภาพของ

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ให้มีศกัยภาพ

ทางด้านการบริการ
ข้อมูลการทอ่งเที่ยว 
-เพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาความรู้ความ
พร้อมของมัคคุเทศก์

ท้องถิ่น 

จัดทำหลักสูตร 
เพื่อส่งเสริมให้

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ได้เรียนรู้  รูจ้ัก

ความเป็นมาของ
ท้องถิ่นและชุมชน 
ประวัติศาสตร์และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

  70,000 70,000 70,000 1 
หลักสตูร 

-ได้รับความรู้และ
ทักษะการเป็น

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน
การแนะน าและ 

ประชาสมัพันธ์ชุมชน
ท้องถิ่นตนเอง 

-มีจิตส านึกเห็นคุณค่า
และภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น อนุรักษ์และ
ประชาสมัพันธ์ 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้องเกิด

ประโยชน์แก่ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

รวม 4  โครงการ   3,300,000 3,300,000 3,670,000 3,520,000 3,520,000    155



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

สิ่งแวดล้อมและการเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ  

 5. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 5. สิ่งแวดล้อมและการเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย 

  5.1 แผนงาน : การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ ป้องกัน
แมลงศัตรูพืชเมลด็พันธ์ุข้าว 

ลดความเสียหายจาก
การระบาดศัตรูพืช 

รณรงค์ป้องกัน
ศัตรูพืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 คน ลดความเสยีหาย
ทางการเกษตร 

สำนักปลดั 

2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
อินทรีย์แบบยั่งยืน 

เพิ่อถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีด้าน
เกษตรอินทรีย์แก่

เกษตรกร 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านเกษตร

อินทรีย์แก่เกษตรกร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50 คน เกษตรกรได้รับความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์

และสามารถปรับใช้ได้
อย่างยั่งยืน 

สำนักปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการผลิต
เมลด็พันธ์ุข้าว 

เพื่อผลิต 
เมลด็พันธ์ุข้าว 

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 คน เกษตรกรผลติเมล็ด
พันธ์ข้าว 

สำนักปลดั 

4 โครงการเพิม่ผลผลิตการ
ประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตในแหล่งน้ำ

สาธารณะ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้งต่อปี ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าของแหล่งน้ำ 

สำนักปลดั 

5 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ชีวี
ปลอดภัย 

เพื่อให้เกษตรกรผลิต
อาหารปลอดภัย 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้ 
ศึกษาดูงาน  

จัดกิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรตำบลจุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 50 คน เกษตรมีความรู้  
เกิดการพัฒนาในการ
ผลิตข้าวอินทรียแ์ละ
การแปรรูปสินค้า

การเกษตร 

สำนักปลดั 

157



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปลูกผักอินทรยี์เพื่อ
การบริโภคผัก รักษ์สุขภาพ 

เพื่อให้เกษตรกร 
ลดการใช้สารเคมี  
ลดต้นทุนการผลิต  
มีสุขภาพแข็งแรง 
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

อบรม สาธิต  
ฝึกปฏิบัติ  

สร้างจุดสาธิต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100 คน เกษตรกรปลอดภัย
ในการผลติผัก  

ลดการใช้สารเคม ี

สำนักปลดั 

7 โครงการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ตำบลจุน 

เพื่อถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทาง

การเกษตรให้กับ
เกษตรกร เพื่อป้อง 
กันโรคแมลงระบาด

ทางการเกษตร 

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรตำบลจุน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100 คน เกษตรกรมีความรู้
การพัฒนาป้องกัน

ศัตรูพืชได ้

สำนักปลดั 

8 โครงการจลุินทรียร์ักษ์ดิน เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ ลดการเผา 
เพิ่มจุลินทรยี์และ
อินทรีย์วัตถุในดิน 

อบรม สาธิต ฝึก
ปฏิบัติ สร้างจุด

สาธิต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100 คน เกษตรกรมีการ
อนุรักษ์ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สำนักปลดั 

9 โครงการหนึ่งหมู่บ้าน  
หนึ่งศูนย์การเรียนรู้
การเกษตรตำบลจุน 

เพื่อให้ประชาชนหมู่
ที่ 1-17 ได้มีศูนย์
การเรยีนรู้การ 

เกษตรในหมู่บ้าน 

จัดกิจกรรมศูนย์
การเรยีนรู้ในการ

ฝึกปฏิบัต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100 คน มีศูนย์เรยีนรู้  
1 หมู่บ้าน 1 ศูนย์ 

สำนักปลดั 

รวม 9  โครงการ   405,000 405,000 405,000 405,000 405,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 5. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 5. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 5. สิ่งแวดล้อมและการเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย 

  5.2 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

เพื่อใหพ้ื้นทีต่ำบล
จุนปลอดมลภาวะ 

เพื่อรณรงค์/ป้องกัน
ไฟป่า หมอกควัน 

 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลด
ปริมาณ

หมอกควัน 
50% 

ลดมลภาวะ 
หมอกควันในพ้ืนท่ี

ตำบลจุน 

สำนักปลดั 

2. โครงการชุมชนอาสา
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อจัดทำแนวกัน 
ไฟป่าเข้าสู่ชุมชน 

อบรมให้ความรู ้
เชิงปฏิบัติการในการ

จัดทำแนวกันไฟ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง พื้นที่ตำบลจุนมี
คุณภาพอากาศทีด่ี

ปลอดมลภาวะ 

สำนักปลดั 

รวม 2  โครงการ   70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    
 

 

 

 

 

159



  5.3 แผนงาน : เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคดัแยกขยะและ
รณรงค์สร้างจติสำนึกในการ
รักษาความสะอาด 

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงปัญหาที่มาจาก

ขยะและมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ตำบลจุน 17 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดประมาณ
ขยะได้ 50% 

ประชาชนมี
ความรู้ในการคดั

แยกขยะ 
ปริมาณขยะ
เหลือใช้จาก

ครัวเรือนลดลง 
 

สำนักปลดั 

2. โครงการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนให้สะอาดและ
มีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

เพื่อให้หมู่บ้าน/
ชุมชน สะอาด  
น่าอยู่ น่ามอง 

ส่งเสริม
สภาพแวดล้อม

ภายใน 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
จำนวน 17 
หมู่บ้าน  

ให้สะอาดและ
มีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

 

100,000 100,000 120,000 120,000 120,000 17 หมู่บ้าน หมู่บ้าน/ชุมชน 
สะอาด  

น่าอยู่ น่ามอง 

สำนักปลดั 

รวม 2  โครงการ   200,000 200,000 220,000 220,000 220,000    
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5.4 แผนงาน : การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ประชาชน
ตระหนักถึง

ความสำคญัของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ  

ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
 

มีการจัดทำระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

  50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
มีความเข้าใจ

และตระหนักถึง
ความสำคญัของ
พันธุกรรมพืช
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทย 

สำนักปลดั 

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
บริหารจดัการน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ
ตำบลจุน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
การบริหารจัดการน้ำ 
กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลจุน 

กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลจุน 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ำ
เพียงพอ 
ในการทำ
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

เกษตรกรมีงาน
ทำตลอดปี  

มีรายได้เพิม่ขึ้น 

สำนักปลดั 

3 โครงการลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้ประชาชนหันมาให้

ความสำคญักับ 
ถุงผ้าที่สามารถช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 

จัดกิจกรรมการลด
ภาวะโลกร้อน อาทิ 
การอบรมให้ความรู้

ในการลดภาวะ 
โลกร้อน ลดการใช้
ถุงพลาสติกมาใช้ 
ถุงผ้าแทน เป็นต้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความตระหนัก

และมสี่วนร่วมใน
การแก้ไขสภาวะ

โลกร้อน 

สำนักปลดั 

4 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

สร้างฝายชะลอน้ำ 
ในพื้นที่ตำบลจุน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง ประชาชนตระ 
หนักถึงคุณค่า
ของแหล่งน้ำ 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอนุบาลสตัว์ป่าคืนสู่
ป่าสู่ธรรมชาต ิ

เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าใน
ธรรมชาติให้คงอยู ่

ปล่อยสตัว์ป่าสู่
ธรรมชาต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชนมี
จิตสำนึกท่ีดีใน
ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

สำนักปลดั 

6 โครงการจดัทำหลักแนวเขต
ป่าหมู่บ้าน ป่าชุมชนตำบลจุน 

เพื่อแบ่งเขตพื้นท่ีป่า
และพื้นที่ชุมชนให้

เกิดความชัดเจน และ
อยู่ร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค ์

จัดกิจกรรม/
โครงการรณรงค์ใน
เขตพื้นท่ีตำบลจุน 
ออกสำรวจแนวเขต
พื้นที่ของหมู่บ้านให้
เกิดความชัดเจน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 17 หมู่บ้าน เพื่อให้ป่าและ
ชุมชนมีพื้นท่ี 

ที่ชัดเจน 

สำนักปลดั 

รวม 6  โครงการ   170,000 120,000 170,000 170,000 170,000    
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 6. ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 

  6.1 แผนงาน : เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
สาธารณะเทศบาลตำบลจุน 

เพื่อให้ประชาชน
ตำบลจุนมี

พฤติกรรมการใช้
ห้องน้ำสาธารณะ 
ถูกสุขลักษณะ 

 
 

กว้าง 3 ม. 
ยาว 5 ม. 

จำนวน 2 หลัง 

   150,000 150,000 2 หลัง ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณะ 

ที่ด ี

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างอาคาร 
โรงจอดรถศูนย์ อปพร. 

เพื่อให้มีอาคาร
สำหรับผู้มาติดต่อ

ราชการ และสำหรับ
จอดรถของทาง

ราชการ 
 
 

ก่อสร้างอาคาร 
จอดรถบรเิวณ 
ศูนย์ อปพร. 

เทศบาลตำบลจุน 
ขนาด 6x20 เมตร 

 500,000 500,000   1 หลัง มีอาคารจอดรถ
สำหรับผู้มาติดต่อ

ราชการ และ
อาคารจอดรถของ

ทางราชการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลจุน 

เพื่อให้มีอาคาร
สถานท่ีในการให ้
บริการประชาชน, 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในการอำนวย
ความสะดวกแก่

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงาน

เทศบาลเพื่อบริการ
ประชาชน 

 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ
ปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร 

จำนวน 
1 แห่ง 

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ

บริการ 

สำนักปลดั 

รวม 3  โครงการ   0 800,000 800,000 450,000 450,000    
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  6.2 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัทำผังเมืองและ 
ผังชุมชนตำบลจุน 

เพื่อวางและจัดทำ
ผังเมือง/ผังชุมชน 
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

วางและจัดทำ 
ผังเมือง/ผังชุมชน

ตำบลจุนและตำบล
ใกล้เคียง 

 200,000 200,000 200,000 200,000 1 ตำบล สามารถวางและ
จัดทำผังเมือง/ 
ผังชุมชนรวมที่

เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงค์ 

สอดคล้องกับ
สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 
 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ   0 200,000 200,000 200,000 200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 4. สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 6. ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 

  6.3 แผนงาน : บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมบุคลากร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของบุคลากรให้

มีคุณภาพ 
 

จัดกิจกรรมหรือส่ง
เข้ารับการศึกษา 

อบรม ดูงาน 

300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 85 คน บุคลากรสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาองค์กร 

สำนักปลดั 

2. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับภาษี

ท้องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ

ภาษีท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 50 คน ประชาชนไดเ้รียนรู้
เรื่องภาษีท้องถิ่น 

กองคลัง 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ 
การเงิน บัญชี และการคลัง
ของเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาคมหมู่บ้าน 

ผู้นำชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดถึงประชาชน
ทั่วไป ตามนโยบาย

กรมส่งเสรมิฯ 

กลุ่มประชาคมใน
พื้นที่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย  
ข้อระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุ การเงินและ
บัญชีของ อปท. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 17 
หมู่บ้าน 

การปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ การเงิน การคลัง
ของ อปท. ได้อย่าง

ถูกต้อง 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจุน
และนายกเทศมนตรีตำบลจุน 
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
(กรณีครบวาระ) 

1. เพื่อดำเนินการ
เลือกตั้งให้มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหาร 
(นายกเทศมนตรี) ตาม

จำนวนและภายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมาย

กำหนด 
2. เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง 

150,000 700,000 700,000 700,000 700,000 17 
หมู่บ้าน 

การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส 

สำนักปลดั 

5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาสำรวจ วิจัย 
ออกแบบและควบคุมงาน 
 

เพื่อเป็นค่าจ้าง 
ที่ปรึกษาฯ 

มีที่ปรึกษาใน
กิจการเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง การบริหารจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ

บุคลากรใหม้ี
คุณภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลจุน 
 

250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 85 คน  บุคลากรเทศ 
บาลมีความรู้

ความสามารถและนำ
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาองค์กร 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจดัทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อให้เทศบาลมี
แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินใช้
เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบำรุงท้องที่ 
ภาษีป้าย และ

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการต่างๆ ได้

ครบถ้วนและถูกต้อง 

จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบยีน

ทรัพย์สินได้ครบ
พื้นที่เทศบาล 

ตำบลจุน 

200,000 230,000 230,000 230,000 230,000 จำนวน
แปลง
พื้นที่

เพิ่มขึ้น 

มีข้อมูลแผนท่ีแม่บท
พร้อมนำไปพัฒนางาน
จัดเก็บรายได้, มีข้อมูล
แผนที่แม่บทที่พร้อม
นำไปพัฒนางานจัดทำ

ผังเมืองได ้

กองคลัง 

8 โครงการวันเทศบาล เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
การดำเนินงานของ 
อปท. ให้ประชาชน

ได้รับทราบ 

จัดกิจกรรมตาม
โครงการวัน

เทศบาล อาทิ พิธี
การทางศาสนา 
กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์ กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ 

เป็นต้น 

0 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างท่ัวถึง 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอินเตอร์เนต็ชุมชน
เทศบาลตำบลจุน 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถใช้
บริการศูนยฯ์ 

ประชาชนและ
เยาวชน 17 หมู่บ้าน 

ได้ใช้ internet  
อย่างทั่วถึง 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 17 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับบริการ
สาธารณะอย่างท่ัวถึง 

สำนักปลดั 

10 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายเบื้องต้นแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีความรู้ในเรื่อง
กฎหมายเบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 คน ประชาชนไดร้ับความรู้
ในเรื่องกฎหมาย

เบื้องต้น 

สำนักปลดั 

11 โครงการเสริมสรางสมรรถนะ

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
เพื่อใหขาราชการ

พนักงาน ลูกจางไดรับการ

พัฒนา เพิ่มพูน ความรู 

ทักษะเทคนิคที่จําเปน

และสนับสนุนตอการ

ปฏิบัติงาน

เสริมสราง

สมรรถนะใหแก

ขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง

ปละ 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 50 คน สำนักปลดั 

12 โครงการจดัทำและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
กระบวนการในการ
จัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและมีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาและ
ความต้องการโดยผ่าน
กระบวนการประชุม

ประชาคม 

จัดฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 

เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทศบาล 
ตำบลจุน 

70,000 70,000 70,000 250 คน ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบั

กระบวนการในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
มีส่วนร่วมในการเสนอ

ปัญหาและความต้องการ
โดยผ่านกระบวนการ

ประชุมประชาคม 

สำนักปลดั 

รวม 12  โครงการ 1,500,000 1,710,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 

ขาราชการ พนักงาน 

ลูกจางไดรับการพัฒนา 

เพิ่มพูน ความรู ทักษะ

เทคนิคที่จําเปน

และสนับสนุนตอการ 

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น     (แบบ ผ.02) 
6.4 แผนงาน : การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของบุคลากร 

ให้มีคุณภาพ 

จัดกิจกรรมหรือส่ง
บุคลากรเข้าอบรม 

พัฒนาความรู้ 
ศึกษาดูงาน 

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 50 คน บุคลากรด้าน
การศึกษามีความรู้

ความสามารถและนำ
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาองค์กร 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการมหกรรมการศึกษา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของเด็ก
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านวิชาการ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

30,000 30,000 30,000 5 คน ครูและบุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น

เรียนรู้และสร้างความ
ร่วมมือในการจดั

กิจกรรมทางการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(3.1) โครงการพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพคร ู
(3.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน 
ในสังกัด อปท. 

เพื่อพัฒนาทักษะ
และวิชาชีพของ

ข้าราชการครูของ
เทศบาลตำบลจุน 

พัฒนาทักษะและ
วิชาชีพของ

ข้าราชการครูของ
เทศบาลตำบลจุน 

65,000 65,000 65,000 5 คน ข้าราชการครูของ
เทศบาลตำบลจุน

ได้รับการพัฒนาทักษะ
และวิชาชีพท่ี

เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

รวม 3  โครงการ 100,000 150,000 245,000 245,000 245,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จงัหวัดพะเยา 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : 6. ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยาที่ :  4. รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

 6. ยุทธศาสตรเ์ทศบาลตำบลจุนท่ี : 6. ร่วมมือร่วมใจบริหารจัดการที่ดี 

6.5 แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเหมาจดัทำป้าย
ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณ-
ภัยพร้อมตดิตั้ง 
 

เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์และ
เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินแก่ประชาชน

ได้รับทราบ 
 

ประชาชนผู้ที่รับ
บริการสาธารณะใน
เขตพื้นท่ีตำบลจุน 

0 0 40,000 0 0 1 จุด ประชาชนไดร้ับทราบ
และสามารถ

ดำเนินการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินได ้

สำนักปลดั 

2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยบนท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชน

ตระหนักถึงผลของ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย

บนท้องถนน 

รณรงค์ให้ประชา 
ชนทราบถึงวิธีการ

ป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยบนท้องถนน 

และจัดตั้งหน่วย
บริการประชาชน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

0 30,000 30,000 30,000 30,000 17 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดช่วง

เทศกาลปีใหม ่

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยบนท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ให้ประชาชน

ตระหนักถึงผลของ
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย

บนท้องถนน 

รณรงค์ให้ประชา 
ชนทราบถึงวิธีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
และอุบัตภิัยบน
ท้องถนน และ

จัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

0 30,000 30,000 30,000 30,000 17 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

สำนักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ศักยภาพ อปพร. 
 

เพื่อให้ อปพร. ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
และความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในงาน
สาธารณภัยแก่  

อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 คน อปพร. มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน 

เพื่อให้ความรู้แก่
นักเรียนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ

ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่

ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนมีความ
ตื่นตัวและเข้าใจใน

การระงับยับยั้ง
อัคคีภัยเบื้องต้น 

สำนักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน
ทั่วไป 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนท่ัวไป

เกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

เบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ

ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่

นักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง นักเรียนมีความตื่นตัว
และเข้าใจในการระงับ
ยับยั้งอัคคีภัยเบื้องต้น 

สำนักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านและชุมชน  
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาเหตุอันอาจ
ส่งผลต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของคน 

ในพื้นที่ 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน

และชุมชน 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 17 

0 0 300,000 300,000 300,000 ปีละ 
1 จุด 

สามารถป้องกันและ
บรรเทาเหตุอันส่งผล
ต่อชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

ตำบลจุน 

กองช่าง,
สำนักปลดั 

รวม 7  โครงการ   180,000 240,000 580,000 540,000 540,000    
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  6.6 แผนงาน : สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อรณรงค์ ป้องกัน 
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิในเขต
พื้นที่ตำบลจุน 

จัดกิจกรรมในการ
รณรงค์ ป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ อาทิ 
การอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ การเขา้
ค่าย การศึกษาดู

งาน เป็นต้น 

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหา 
ยาเสพตดิ
ในพื้นที่
ลดลง 

กลุ่มเป้าหมายในทุก
ภาคส่วนของสังคม
เกิดความตระหนัก
ถึงภัยจากยาเสพติด
และเข้าร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพื่อการ

เอาชนะยาเสพติดให้
ได้ผล 

สำนักปลดั 

รวม 1  โครงการ   20,000 50,000 50,000 50,000 50,000    
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6.7 แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเวทีเสวนาสร้าง
ความปรองดองเพื่อความ
สมานฉันท์ 
 

เพื่อประชาชนเกิด
ความสมคัรสมาน

สามัคค ี

จัดกิจกรรมสร้าง
ความปรองดอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 17 
หมู่บ้าน 

ประชาชนเกิดความ
สมัครสมานสามคัค ี

สำนักปลดั 

รวม 1  โครงการ   5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    
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แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่เ

ทศบาลต าบลจุน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

1
โครงการซ่อมสร้าง/ก่อสร้างถนนทางหลวง

ท้องถ่ิน สายข้ึนอ่างเก็บน้้าห้วยเม่า หมู่ท่ี 15

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

การคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 4.13 กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.

9,912,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

2

โครงการซ่อมสร้าง/ก่อสร้างถนนทางหลวง

ท้องถ่ิน สายทางบ้านจุน หมู่ท่ี 2 และ

หมู่ท่ี 17

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

การคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 1.59 กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.

4,134,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

3

โครงการซ่อมสร้าง/ก่อสร้างถนนทางหลวง

ท้องถ่ิน สายบ้านสร้อยศรี เช่ือมบ่อขยะ 

หมู่ท่ี 16

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

การคมนาคม

ขนาดกว้าง 4-5 ม. 

ระยะทาง 2.227 กม. 

ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.
6,394,800 1 เส้น

ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

2565

(บาท)

2564

(บาท)

ตัวช้ีวัด

(KPI)
2562

(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลจุน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี                                   :

1. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจุน  :

1.1 แผนงาน  :

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

1. ถนนสายชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด    :

อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

(บาท)

2563

(บาท)
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

4

โครงการซ่อมสร้าง/ก่อสร้างถนนทางหลวง

ท้องถ่ิน สายบ้านร่องดู่เช่ือมอ่างเก็บน้้า

ห้วยก้ัง หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

การคมนาคม

ขนาดกว้าง 4 ม. 

ระยะทาง 2.56 กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.
6,144,000 1 เส้น

ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

5
โครงการซ่อมสร้าง/ก่อสร้างถนนทางหลวง

ท้องถ่ิน สายข้ึนอ่างเก็บน้้าห้วยเคียน หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

การคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. 

ระยะทาง 1.37 กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.
4,110,000 1 เส้น

ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

6

โครงการซ่อมสร้าง/ก่อสร้างถนนทางหลวง

ท้องถ่ิน สายบ้านห้วยก้ังเช่ือมอ่างเก็บน้้า

ห้วยก้ัง หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

การคมนาคม

ขนาดกว้าง 5 ม. 

ระยะทาง 2.41 กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม.
7,230,000 1 เส้น

ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.ร่องดู่

 ม.10 ต.จุน เช่ือม ถ.สายวัดกู่ผาแดง 

ต.ห้วยข้าวก้่า หมู่ท่ี 10 ต.จุน - ม.4 

ต.ห้วยข้าวก้่า

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 1,540 ม.

   1,230,000    1,230,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่

กาญจนาถึงต้าบลพระธาตุขิงแกง หมู่ท่ี 15

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ความยาว 4,000 ม.

   8,800,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

2562

(บาท)
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9

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนสาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 3117 

สายทางบ้านห้วยก้ัง-บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 11

มีทางระบายน้้า

ท่ีสามารถระบายน้้า

ไม่ท่วมขัง

สร้างความเสียหาย

รางระบายน้้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก รูปตัวยู 

ขนาด 0.40x0.60 เมตร

 ยาว 1,120 เมตร

   2,700,000 1 ราง

สามารถระบายน้้า

ได้ดีย่ิงข้ึนและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขัง

อบจ.พะเยา

10

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้้า ถนนสาย

อบจ.พะเยา รหัสสายทาง 3031 สายทาง

บ้านค้างหงส์-บ้านขัว จากบ้านค้างหงส์ 

หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ท่ี 16

มีทางระบายน้้า

ท่ีสามารถระบายน้้า

ไม่ท่วมขัง

สร้างความเสียหาย

รางระบายน้้า คสล. 

รูปตัวยู ขนาด 

0.40x0.60 เมตร 

ยาว 8,100 เมตร

  20,000,000 1 ราง

สามารถระบายน้้า

ได้ดีย่ิงข้ึนและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

ขัง

อบจ.พะเยา

11

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง

ห้วยเสียม บ้านเซ๊ียะ หมู่ท่ี 4 ต้าบลจุน 

เช่ือมบ้านแม่ทะลาย หมู่ท่ี 2 ต้าบล

พระธาตุขิงแกง อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น

 ขนาดความกว้าง 3 

เมตร

ความยาว 5,400 เมตร 

ความหนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

16,200 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E622545 N2133064

พิกัดส้ินสุด

E624705 N2131674

3,000,000
ระยะทาง 

5,400 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี 2562

(บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2561

(บาท)

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายบ้านค้างหงษ์ หมู่ท่ี 3 -

บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ท่ี 13 ต้าบลจุน

อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวก และ

ปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดความกว้าง 5

 เมตร

ความยาว 990 เมตร 

ความหนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

4,950 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E622758 N2135557

พิกัดส้ินสุด

E623083 N2135164

2,900,000
ระยะทาง 

990 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมสัญจร

ไปมาได้อย่าง

สะดวก และ

ปลอดภัย

อบจ.พะเยา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด

(KPI)
2565

(บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2562

(บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)
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ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 

สายทางทุ่งจุน บ้านดอนไชยพัฒนา หมู่ท่ี 14

ต้าบลจุน  เช่ือมบ้านห้วยข้าวก้่าใต้  หมู่ท่ี 1

ต้าบลห้วยข้าวก้่า  และเช่ือมบ้านฝ่ังหม่ิน 

หมู่ท่ี 6 ต้าบลห้วยยางขาม  อ้าเภอจุน 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น

 ขนาดความกว้าง 

3.50 เมตร ความยาว 

3,000 เมตร ความหนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 10,500 

ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E622545 N2133064

พิกัดส้ินสุด

E621129 N2138421

1,300,000
ระยะทาง 

3,000 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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14

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 

สายข้ึนอ่างเก็บน้้าห้วยเม่า บ้านใหม่

กาญจนา หมู่ท่ี 15 ต้าบลจุน เช่ือม  บ้าน

ธาตุสันติสุข หมู่ท่ี 8 ต้าบลพระธาตุขิงแกง  

อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนลูกรังบดอัดแน่น

ขนาดความกว้าง 5 เมตร

ความยาว 4,000 เมตร 

ความหนา 0.10 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

20,000 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E623563 N2136029

พิกัดส้ินสุด

E627087 N2137337

700,000
ระยะทาง 

4,000 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)
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ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 

สายแยกนานายพุธ  ค้าเรือง ถึง

นานายธนพล เจิมเฉลิม บ้านร่องดู่ หมู่ท่ี 10

ต้าบลจุน  เช่ือม  บ้านห้วยข้าวก้่าเหนือ 

หมู่ท่ี 4 ต้าบลห้วยข้าวก้่า อ้าเภอจุน 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนลูกรังบดอัดแน่น

ขนาดความกว้าง 4 เมตร

ความยาว 600 เมตร 

ความหนา 0.10 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,400 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E618640 N2136547

พิกัดส้ินสุด

E618272 N2136908

84,000
ระยะทาง 

600 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านร่องดู่ หมู่ท่ี 10 ต้าบลจุน เช่ือม 

ส้านักสงฆ์ดอยกู่ผาแดง บ้านห้วยข้าวก้่าเหนือ

 หมู่ท่ี 4 ต้าบลห้วยข้าวก้่า อ้าเภอจุน 

จังหวัดพะเยา

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดความกว้าง 4

 เมตร

ความยาว 642 เมตร 

ความหนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

2,568 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E618221 N2136393

พิกัดส้ินสุด

E617846 N2136618

1,410,000
ระยะทาง 

642 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

2565

(บาท)

2562

(บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)
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ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 

สายบ้านเซ๊ียะ หมู่ท่ี 4 ต้าบลจุน เช่ือม

บ้านธาตุขิงแกงบน  หมู่ท่ี 5 ต้าบลพระธาตุ-

ขิงแกง อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา (ช่วงท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น

ขนาดความกว้าง 3 เมตร

 ความยาว 1,000 เมตร

 ความหนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,000 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E622715 N2131841

พิกัดส้ินสุด

E623507 N2132048

555,000
ระยะทาง 

1,000 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

2565

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2562

(บาท)
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18

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านเซ๊ียะ หมู่ท่ี 4 ต้าบลจุน เช่ือม

บ้านธาตุขิงแกงบน  หมู่ท่ี 5 ต้าบลพระธาตุ-

ขิงแกง อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา (ช่วงท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ในการ

คมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร

ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็วและปลอดภัย

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดความกว้าง 4

 เมตร

ความยาว 250 เมตร 

ความหนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,000 ตารางเมตร

พิกัดเร่ิมต้น

E622753 N2132920

พิกัดส้ินสุด

E622870 N2132986

550,000
ระยะทาง 

250 เมตร

ประชาชนได้มี

ถนนส้าหรับใช้ใน

การคมนาคมขนส่ง

ผลผลิตทาง

การเกษตรได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย

อบจ.พะเยา

2565

(บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2562

(บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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19

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามแนว

ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1091 

จุน-น่าน เช่ือมระหว่าง บ้านร่องดู่ หมู่ท่ี 10,

บ้านห้วยก้ัง หมู่ท่ี 1 และบ้านห้วยก้ังพัฒนา

 หมู่ท่ี 11 ต้าบลจุน อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา

เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของราษฎร  

และ

ลดความเส่ียงของ

การเกิดอุบัติเหตุ

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะตามแนว

ถนนทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 1091 

จุน-น่าน เช่ือมระหว่าง

บ้านร่องดู่ หมู่ท่ี 10,

บ้านห้วยก้ัง หมู่ท่ี 1 

และบ้านห้วยก้ังพัฒนา 

หมู่ท่ี 11 ต้าบลจุน 

อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา

 จ้านวน 40 จุด

2,400,000

ติดต้ัง

โคมไฟฟ้า 

จ้านวน 

40 จุด

ประชาชนผู้ใช้

เส้นทาง ถนน

ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 1091 

จุน-น่าน ได้สัญจร

ไปมาด้วยความ

สะดวก มีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินและ

สามารถลดความ

เส่ียงของการเกิด

อุบัติเหตุ

อบจ.พะเยา

2565

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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20 ก่อสร้างก้าแพงกันดิน ล้าห้วยจุน หมู่ท่ี 5
เพ่ือแก้ไขปัญหาการ

ทรุดตัวของตล่ิง

ก้าแพงกันดิน แบบฐาน

แผ่ หนา 0.45 เมตร ตัว

ก้าแพงหนา 0.25 เมตร 

สูง 4 เมตร ยาว 45 เมตร

1,091,600
ระยะทาง 

45 เมตร

สามารถแก้ไข

ปัญหาการทรุดตัว

ของตล่ิง

อบจ.พะเยา

21
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ิม

ประสิทธิภาพ หรือขยายเขตระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชน

มีสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐาน

ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ิม

ประสิทธิภาพ หรือขยาย

เขตระบบประปาหมู่บ้าน

 ตามแบบแปลนกรม

ทรัพยากรน้้า

5,819,000 1 แห่ง

ประชาชน

มีสาธารณูปโภค

ท่ีได้มาตรฐาน

กรมทรัพยากร

น้้า , กองช่าง

22
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน

ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดก้าลังผลิตต้ังแต่ 

50 ลบ.ม./ชม. หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

มีสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบประปา

ผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ 

ขนาดก้าลังผลิตต้ังแต่ 

50 ลบ.ม./ชม. ตาม

แบบแปลนกรม

ทรัพยากรน้้า

11,000,000 1 แห่ง

ประชาชน

มีสาธารณูปโภค

ท่ีได้มาตรฐาน

กรมทรัพยากร

น้้า , กองช่าง

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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23
โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้้าประปา

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

มีสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบท่อจ่าย

น้้าประปาภายในหมู่บ้าน

 ระยะทางประมาณ 

5,130 เมตร

3,000,000 1 แห่ง

ประชาชน

มีสาธารณูปโภค

ท่ีได้มาตรฐาน

กรมทรัพยากร

น้้า , กองช่าง

24
โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้้าดิบ 

จากสระเก็บน้้า หมู่ท่ี 4-ประปาหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชน

มีสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบท่อจ่าย

น้้าดิบจากสระเก็บน้้า 

หมู่ท่ี 4-ประปาหมู่บ้าน

ประมาณ 600 เมตร

1,260,000 1 แห่ง

ประชาชน

มีสาธารณูปโภค

ท่ีได้มาตรฐาน

กรมทรัพยากร

น้้า , กองช่าง

25
โครงการส่งน้้าต้นทุนเพ่ือผลิตน้้าประปา

เพ่ือการอุปโภคบริโภค

เพ่ือให้ประชาชน

มีสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐาน

ก่อสร้างระบบส่งน้้าจาก

อ่างเก็บน้้าน้้าจุนไปยัง

ระบบผลิตน้้าปประปา 

หมู่ท่ี 8

4,000,000 1 แห่ง

ประชาชน

มีสาธารณูปโภค

ท่ีได้มาตรฐาน

กรมทรัพยากร

น้้า , กองช่าง

26

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน

นางเพ็ญศรี พุ่มศรีอินทร์-

บ้านนางกรรณิการณ์ ศรีธนะ หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 5.00 ม. 

ยาว 995 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

จราจรไม่น้อยกว่า 

4,975 ตร.ม.

   3,500,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
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27
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฮ่องต่วง-

บ้านนายแอ ธงสัตย์ หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

และสายการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 5.00 ม. 

ยาว 1,450 ม.

   1,450,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

28
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย

ควร สมเสียว-บ่อขยะ หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

และสายการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 3.50 ม. 

ยาว 1,000 ม.

1,925,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

29
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 5 

จากจุดเดิม-อ่างห้วยเคียน หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

และสายการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 5.00 ม. 

ยาว 3,448 ม.

   3,440,000 3,440,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

30
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน

นายแก้ว ไชยมงคล-แยกห้วยก้ังแล้ง หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

และสายการเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. 

กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 1,300 ม.

   1,040,000 1,040,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

31
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

สายป่าสุสาน ถึงอ่างเก็บน้้าห้วยก้ัง หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

คมนาคมในหมู่บ้าน

และสายการเกษตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง

กว้าง 6.00 ม. 

ยาว 2,000 ม.

6,000,000 1 เส้น
ประชาชนมีถนน

สัญจรไปมาท่ีสะดวก
อบจ.พะเยา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
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32
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลจุน

เพ่ือให้นักเรียนมี

สถานท่ีจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน

อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

แบบมีช้ันลอย 

ขนาด 20x45 เมตร

8,700,000 1 แห่ง

นักเรียนมีสถานท่ี

จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้ 

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการ

สอนอย่างเหมาะสม

เพียงพอ

กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถ่ิน,กองช่าง

รวม 32 โครงการ 0 0 36,794,000 35,890,400 68,805,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
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1

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

(ทางหลวง) จุดศูนย์วินัยอนุสรณ์-หมู่ท่ี 3 

ต้าบลจุน-หมู่ท่ี 5 ต้าบลพระธาตุขิงแกง

เพ่ือให้บริการไฟฟ้า

แก่ประชาชนอย่าง

ท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

 ระยะทาง 2,400 เมตร 

เสาดวงโคม 70 ต้น

1,100,000 1 แห่ง
ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค,กอง

ช่าง

2
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า สายห้วยยาง

 ,สายร่องดู่ ,สายห้วยก้ังแล้ง หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้บริการไฟฟ้า

แก่ประชาชนอย่าง

ท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

 ระยะทาง 3,000 เมตร
1,000,000 1 แห่ง

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค,กอง

ช่าง

3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่าสายโรงเรียน

บ้านดอนมูล ถึงอ่างเก็บน้้าห้วยเคียน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้บริการไฟฟ้า

แก่ประชาชนอย่าง

ท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง

 ระยะทาง 3,000 เมตร
1,050,000 1 แห่ง

ประชาชนมีไฟฟ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค,กอง

ช่าง

4
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกก้าลัง  

เทศบาลต้าบลจุน

เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนออกก้าลังกาย

 มีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง

ก่อสร้างอาคาร

ศูนย์ออกก้าลัง พร้อม

อุปกรณ์การออกก้าลังกาย

 เทศบาลต้าบลจุน

8,000,000 1 แห่ง

ประชาชนท่ัวไป 

ผู้สูงอายุ สตรี และ

เด็กมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง

กกท.,กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้้า
เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนออกก้าลังกาย

 มีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง

ก่อสร้างสระว่ายน้้าขนาด 

4x25xลึก 1.50 เมตร พร้อม

ระบบท่อและวาล์ว ระบบ

การกรอง และอุปกรณ์สระ

ว่ายน้้ามาตรฐาน

5,000,000 1 แห่ง

ประชาชนท่ัวไป 

ผู้สูงอายุ สตรี และ

เด็กมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง

กกท.,กองช่าง

       1.2 แผนงาน                                         :เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.02/1

6
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

(ขนาดมาตรฐาน 5-11 คน)

เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และพัฒนาทักษะด้าน

กีฬาฟุตบอลให้เด็กๆ 

และคนในพ้ืนท่ี

-เพ่ือเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดการรวมกลุ่มกัน

เพ่ือเล่นกีฬาฟุตบอล 

อันน้าไปสู่การสร้าง

ความสามัคคีของคน

ในชุมชน สร้างชุมชน

เข้มแข็งได้ในท่ีสุด

ก่อสร้างสนามฟุตบอล

หญ้าเทียม (ขนาด

มาตรฐาน 5-11 คน)

2,000,000 1 แห่ง

เด็กๆ และคน

ในพ้ืนท่ีได้รับโอกาส

ในการพัฒนาทักษะ

ด้านกีฬาฟุตบอล

กกท.,กองช่าง

รวม 6 โครงการ 0 0 0 11,100,000 7,050,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

2565

(บาท)

194



บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

(แบบ ผ.03)
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 7,200 7,200 ส านักปลัด

(4 ตัว) (4 ตัว)

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 6,000 6,000 6,000 ส านักปลัด

กระจกใส 2 ช้ัน (1 ตู้) (1 ตู้) (1 ตู้)

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง 16 น้ิว สายดึง 41,400 6,000 6,000 ส านักปลัด

(23 ตัว) (1 ตู้) (1 ตู้)

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบ DSLR 40,000 ส านักปลัด

ความละเอียดไม่น้อยกว่า (1 เคร่ือง)

24 ล้านพิกเซล

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 40,000 ส านักปลัด

ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens (1 เคร่ือง)

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ ชนิดขาต้ังแบบสามขา 2,800 ส านักปลัด

ขนาด 70x70 น้ิว หรือ 180x180 ซม. (1 ตัว)

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000 7,500 ส านักปลัด

ขนาด 800 VA (2 เคร่ือง) (3 เคร่ือง)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 ส านักปลัด

ส าหรับงานส านักงาน (1 เคร่ือง)

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (1 เคร่ือง)

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000 8,000 ส านักปลัด

แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

(Ink Tank Printer)

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 700 ส านักปลัด

(Smart Card Reader) (1 ตัว) (1 ตัว)

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด

ปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง)

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล (1 เคร่ือง)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in One 46,000 กองคลัง

ส าหรับงานประมวลผล (2 เคร่ือง)

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 23,000 กองคลัง

ชนิด Dot Matrix Printer (1 เคร่ือง)

แบบแคร่ยาว

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เช็ค 30,000 กองคลัง

ชนิดเข็มกระแทกแบบเมตริกซ์ (1 เคร่ือง)

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 18,000 กองคลัง

ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 (1 เคร่ือง)

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 กองคลัง

(Smart Card Reader) (1 ตัว)

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000 กองคลัง

ปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง)

20 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 715,000 ส านักปลัด

แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) (1 คัน)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นยา แบบใช้แรงลม 68,400 ส านักปลัด

ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า (2 เคร่ือง)

22 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 22,500 ส านักปลัด

(1 เคร่ือง)

23 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 66,000 ส านักปลัดเครื่องอัดอากาศ 

ขนาด 300 ลิตรต่อนาที (1 เคร่ือง)

24 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล 240,000 ส านักปลัด

(CCTV Digital IP Camera) (1 ระบบ)

1. เคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด

ระบบดิจิตอล ขนาด 8 ช่องสัญญาณ

HDD 8 TB (4 TB จ านวน 2 ลูก)

2. เคร่ืองโทรทัศน์วงจรปิด

ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี

ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล 8 ตัว

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE

(POE Switch) ขนาด 8 Port

4. ตู้ Wall rack 19"6U พร้อมอุปกรณ์

5.จอภาพมอนิเตอร์ Monitor 24"

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. อุปกรณ์ส าหรับติดต้ัง

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ

สายสัญญาณ

25 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด

ปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง)

26 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอ้ี 100,000 กองการศึกษา

(100 ชุด)

27 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานพับ 55,000 กองการศึกษา

(10 ตู้)

28 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารมินิบัสปรับอากาศ 2,100,000 กองการศึกษา

ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ท่ีน่ัง (1 คัน)

29 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มอยู่ใต้น้ า (ไดโว่) 10,000 กองการศึกษา

ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 23 น้ิว (1 เคร่ือง)

30 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองช่ังน้ าหนักพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 20,000 กองการศึกษา

หรือการแพทย์ (1 เคร่ือง)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้า 18,000 กองการศึกษา

ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม (1 เคร่ือง)

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 34,000 กองการศึกษา

ส าหรับงานส านักงาน (2 เคร่ือง)

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 10,000 กองการศึกษา

ขนาด 800 VA (4 เคร่ือง)

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา

ปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา

โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง)

35 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 5,400 ส านักปลัด

(3 ตัว)

36 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น 6,500 ส านักปลัด

ขนาด 5 คิวบิกฟุต (1 ตู้)

37 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 ส านักปลัด

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (1 เคร่ือง)

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000 8,000 ส านักปลัด

แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (1 เคร่ือง) (1 เคร่ือง)

(Ink Tank Printer)

39 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000 7,500 ส านักปลัด

ขนาด 800 VA (2 เคร่ือง) (3 เคร่ือง)

40 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 ส านักปลัด

(Smart Card Reader) (2 ตัว)

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีผู้บริหาร 5,000 กองช่าง

(1 ตัว)

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน 14,400 กองช่าง

(8 ตัว)

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 กองช่าง

(1 ตู้)

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 575,000 กองช่าง

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (1 คัน)

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 16,000 กองช่าง

 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (1 หลัง)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,100,000 กองช่าง

ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า (1 คัน)

47 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ใบมีดดันดิน 68,000 กองช่าง

(1 ชุด)

48 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ผานบุกเบิก 67,900 กองช่าง

(1 ชุด)

49 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 7,000 กองช่าง

(Slump Test) (1 ชุด)

50 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต 7,000 กองช่าง

(1 ชุด)

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000 กองช่าง

(1 เคร่ือง)

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะ 4,500 กองช่าง

(1 อัน)

53 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 66,000 กองช่าง

ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (3 เคร่ือง)

(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

54 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 กองช่าง

ส าหรับงานส านักงาน (1 เคร่ือง)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 กองช่าง

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (1 เคร่ือง)

(Ink Tank Printer)

56 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 7,500 กองช่าง

ขนาด 800 VA (3 เคร่ือง)

57 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 700 กองช่าง

(Smart Card Reader) (1 ตัว)

58 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองอัดขยะ 105,900 ส านักปลัด

ขนาดแรงดัน 10 ตัน (1 เคร่ือง)

น้ าหนักก้อนอัด 50-100 กก.

59 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน โรงส าหรับพักคัดแยกขยะ 1,487,500 425,000 ส านักปลัด

ขนาด 1.00x4.00 เมตร (70 ชุด) (20 ชุด)

 สูง 2.00 เมตร

60 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอทัชสกรีน จอสัมผัส 45,000      กองการศึกษา

เข้ากับตัว TV/Monitor พร้อมอุปกรณ์ (1 เคร่ือง)

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 60 น้ิว

61 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม 150,000 ส านักปลัด

(1 ชุด)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณและท่ีมา
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(แบบ ผ.03)

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของคุรภัณฑ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

62 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงภาคสนาม 50,000 ส านักปลัด

(1 ชุด)

63 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเคร่ืองเสียงไร้สาย 1,700,000 ส านักปลัด

ในเขตเทศบาลต าบลจุน (1 ชุด)

64 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 30,000 30,000 ส านักปลัด

(3 ชุด) (3 ชุด)

65 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 15,300 ส านักปลัด

(1 ชุด)

66 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 100,000 100,000 ส านักปลัด

(5 ชุด) (5 ชุด)

-     1,532,500 6,550,700     643,200       2,072,000     

งบประมาณและท่ีมา

รวม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา

ส่วนที่ 4 : 
: การติดตามและประเมินผล 

ประกอบด้วย 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)  

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 

ส่วนที่ 4 :  การตดิตามและประเมนิผล 

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

 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำ
งบประมาณ ที ่มีประสิทธิภาพในท้องถิ ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาท้องถิ ่นให้เข้มแข็ง  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  
พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนั งสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

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

(2)  

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

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยทุธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผ้ล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มตา่งๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจบุัน
และโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนนิงานไดแ้ก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

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

รวมคะแนน 100 
 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไวเ้ท่าไร 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้
กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

10  

213



 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)  

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ 
ช่ือโครงการ 
 
 
 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 

 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน  
มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเปน็มาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พืน้ที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธบิายให้ชัดเจน 
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมตน้ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป 
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสรา้งโอกาสความ 
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศนูย์กลางพฒันา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏบิัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี
ที่ต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลาง 
สู่รายไดสู้ง (2) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเลื่อมลำ้ทางสงัคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปน็เมือง (5) การสร้าง 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ  

(5)  
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5.6 โครงการมีความ

สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

5.7 โครงการสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

5.8 โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้

ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง

คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

 

5.9 งบประมาณมคีวาม

สอดคล้องกับเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

5.10 มีการประมาณ

การราคาถูกต้องตาม

หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 

เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่

การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถงึโครงการที่เตมิเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนาแล้วต่อยอด

ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

ที่ได้กำเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา

ท้องถิน่ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้

กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง

หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน

ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่น  มีความมั่นคง  มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ

โครงการได้แก่  (1) ความประหยดั (Economy)  (2) ความมีประสทิธิภาพ 

(Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 

(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 5 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ

กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(5) 5 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 

(KPI) และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และผลที่คาด

ว่าจะไดร้ับ 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ม ี ก า ร ก ำห นดต ั ว ช้ี ว ั ด ผล ง า น  ( Key Performancy Indicator : KPI)  

ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ

กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 

(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ

วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 

(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม

โครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ

ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  

(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก 

เวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้ เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติตา่งๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ถนน 
สายชีวิต 

1 500,000 31 9,054,000 51 13,613,300 101 28,643,200 87 37,789,200 

2. เศรษฐกิจ 
ลิขิตชุมชน 

6 345,000 6 370,000 7 470,000 27 9,109,000 28 9,610,000 

3. คนบนวิถ ี
ความพอเพียง 

57 24,597,000 61 30,997,000 72 35,101,900 73 36,877,000 73 38,187,000 

4. ดังลือเลื่อง
ท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน ์

2 3,300,000 2 3,300,000 4 3,670,000 4 3,520,000 4 3,520,000 

5. การเกษตร
แหล่งอาหาร
ปลอดภัย 

18 845,000 18 795,000 19 865,000 19 865,000 19 865,000 

6. ร่วมมือร่วม
ใจบริหาร
จัดการทีด่ ี

16 1,805,000 22 3,155,000 27 3,610,000 26 3,220,000 26 3,220,000 

รวม 100 31,392,000 140 47,651,000 180 57,330,200 250 82,234,200 237 93,191,200 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (........ โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผน 

การดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = ............... +  
- เงินสะสม   = ............... 

  

๕ สามารถดำเนินการได้ 
- เทศบัญญัติ = ............... + 
- เงินสะสม   = ............... 

  

 
      (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช ้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ  
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ  
ในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึน้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  

วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ  โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  
การทำลาย  การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังพบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็น
การป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง
พื ้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ  
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำ
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสั งคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื ่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู ่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 

  ..ผลการปฏบิัติงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561.. 
(1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ถนนสายชีวิต 
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 
 
9 

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ซอยหลงัวดัสร้อยศรีเริ่มจากถนน คสล.เดิม-ถนน อบจ. 
สายสรอ้ยศร ีดงเคียน หมูท่ี่ 16 
โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหลังศูนย์ ถึงบ้านนายเพยีร จินดารตัน ์หมู่ที ่8 
โครงการก่อสรา้งรางระบายนำ้ คสล. ซอย 2 หมูท่ี่ 17 
โครงการก่อสรา้งรางระบายนำ้ คสล. ซอย 7 เริม่จากบ้านนางลอย สมบูรณ์จนัทร์ ถึง 
บ้านนายอว้น ถาวรวงศ ์หมู่ที ่15 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เริ่มจากบ้านนายสวาท หวลอารมณ์ ถึงบ้าน 
นายเหรียญ ประมวลวงศ์ หมู่ที่ 9 
โครงการซ่อมบำรงุถนนลูกรัง สายสุสาน หมู่ที ่10 ถึงอาบเกบ็น้ำห้วยกัง้ หมูท่ี่ 1 
โครงการก่อสรา้งรางระบายนำ้ คสล. สายบา้นนายแก้ว พระวิสตัย ์ถงึบา้นนายบญุ 
ศูนยก์ลาง หมู่ที ่14 
โครงการก่อสรา้งรางระบายนำ้ คสล. สายบา้นนายหน พระวิสัตย์ ถึงบ้านนายหลัน่ 
ไชยศิร ิ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายซอย 7 หมู่ที่ 15 

277,000.00 
 

235,000.00 
405,000.00 
299,000.00 

 
245,000.00 

 
309,000.00 
135,000.00 

 
101,000.00 

 
215,000.00 

       รวมทัง้สิน้  9  โครงการ                                       ใชง้บประมาณ 2,221,000.00 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  เศรษฐกิจลขิิตชุมชน 
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 
2 

โครงการก่อสรา้งศูนย์ otop ผลิตภัณฑ์ตำบลจนุ 
โครงการปรบัปรุงระบบประปาในพืน้ทีต่ำบลจุน 

813,000.00 
177,000.00 

     รวมทั้งสิน้   2  โครงการ                                      ใชง้บประมาณ 990,000.00 
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ยุทธศาสตรท์ี่  3  คนบนวิถีความพอเพียง 
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
 
24 
 
25 
 
 
26 
27 
 

โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เด็กปฐมวัยในพื้นที่ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจุน 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนมูล 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสร้อยศรี 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุน 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุน (สปสช.) 
โครงการสงเคราะห์เด็กปฐมวัยเพื่อเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลจุน 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระหนักและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจุน 
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยประวัติศาสตร์ตำบลจุน 
โครงการสนับสนุนการจัดงานศิลปวัฒนธรรม otop และของดีอำเภอจุน 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลจุน-พระธาตุฯสัมพันธ์ 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยกั้งหมู่ 1ตำบลจุน 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยกั้ง หมู่ 1 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยกั้ง หมู่ 1 ตำบลจุน 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านจุนหลวง  
หมู่ 2 ตำบลจุน 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านจุนหลวง หมู่ 2 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านจุนหลวง หมู่ 2 ตำบลจุน 

90,100.00 
348,800.00 
198,771.52 
587,251.46 
262,000.00 
575,460.00 
292,000.00 
201,000.00 

360.00 
9,880.00 

300,000.00 
358,499.00 
2,770.00 
4,860.00 
19,060.00 
17,092.00 
30,000.00 
300,000.00 
11,300.00 
30,000.00 
50,000.00 
6,500.00 
6,500.00 

 
7,000.00 

 
5,000.00 

 
 

10,000.00 
5,000.00 
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ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
28 
 
 
29 
30 
 
31 
32 
 
33 
 
34 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
 
44 
45 
 
46 
 

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านค้างหงษ์  
หมู่ 3 ตำบลจุน 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านค้างหงษ์ หมู่ 3 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านค้างหงษ์ หมู่ 3 ตำบลจุน 
โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเซี๊ยะ หมู่ 4ตำบลจุน 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเซี๊ยะ หมู่ 4 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านเซี๊ยะ หมู่ 4 ตำบลจุน 
โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดอนมูลหมู่ 5ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านดอนมูล 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บ้านดอนมูล หมู่ 5 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมเขตบ้านดอนไชย หมู่ 6 
ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในเขตพื้นที่บ้านดอนไชย หมู่ 6 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีหมู่ 6 บ้านดอนไชย 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมเขตบ้านสร้อยศรี หมู่ 7 
ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในเขตพื้นที่บ้านสร้อยศรี หมู่ 7 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีหมู่ 7 บ้านสร้อยศรี 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านจุนพัฒนา หมู่ 8 
ตำบลจุน 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านจุนพัฒนา หมู่ 8 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านจุนพัฒนา หมู่ 8 ตำบลจุน 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เขตบ้านใหม่ดอนมูล  
หมู่ 9 ตำบลจุน 

5,000.00 
 
 

10,000.00 
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6,000.00 
8,000.00 
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7,600.00 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)  

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
47 
 
48 
 
49 
50 
51 
 
52 
 
53 
54 
 
55 
 
56 
 
57 
 
58 
 
 
59 
60 
 
61 
 
62 
 
63 
 
64 
 
65 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่บ้านใหม่ดอนมูล หมู่ 9 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีหมู่ 9 บ้านใหม่ดอนมูล 
โครงการสบืสานพระราชปณธิานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านร่องดู่ หมู่10ตำบลจุน 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก บ้านร่องดู่ หมู่ 10 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านร่องดู่ หมู่ 10 ตำบลจุน 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่11 
ตำบลจุน 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ 11 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยกั้งพัฒนา หมู่ 11 ตำบลจุน 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมเขตบ้านศรีมาลัย หมู่ 12 
ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่บ้านศรีมาลัย หมู่ 12 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 12 บ้านศรีมาลัย 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านค้างหงษ์ใหม่ 
หมู่ 13 ตำบลจุน 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ 13 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านค้างหงษ์ใหม่ หมู่ 13 ตำบลจุน 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เขตบ้านดอนไชยพัฒนา 
 หมู่ 14 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่บ้านดอนไชยพัฒนา หมู่ 14 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 14 บ้านดอนไชยพัฒนา 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เขตบ้านใหม่กาญจนา  
หมู่ 15 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่บ้านใหม่กาญจนา หมู่ 15 ตำบลจุน 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)  

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
66 
 
67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
 
71 
72 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 15 บ้านใหม่กาญจนา 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เขตบ้านสร้อยศรีพัฒนา 
หมู่ 16 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ 16 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ 16 บ้านสร้อยศรีพัฒนา 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านจุนรัชดา  
หมู่ 17 ตำบลจุน 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านจุนรัชดา หมู่ 17 ตำบลจุน 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี บ้านจุนรัชดา หมู่ 17 ตำบลจุน 

4,600.00 
 

7,600.00 
 

7,800.00 
 

4,600.00 
 

5,000.00 
 
 

10,000.00 
5,000.00 

รวมทัง้สิ้น  72  โครงการ                                       ใชง้บประมาณ 4,029,203.98 
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ดังลือเลื่องท่องเทีย่วเชงินเิวศน ์
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 
2 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
โครงการลดภาวะโลกร้อน 

8,640.00 
10,000.00 

รวมทัง้สิ้น  2  โครงการ                                        ใชง้บประมาณ 18,640.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การเกษตรแหล่งอาหารปลอดภัย 
 
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลจุน 13,725.00 

รวมทัง้สิ้น  1  โครงการ                                       ใช้งบประมาณ 13,725.00 
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕)  

เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ร่วมมอืร่วมใจบริหารจัดการทีด่ ี
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม งบประมาณ (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพ อปพร. 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน
ทั่วไป 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่นักเรียน 

360.00 
112,510.00 
30,240.00 
198,000.00 
2,688.00 
7,100.00 
2,600.00 

 
4,280.00 

รวมทัง้สิ้น  8  โครงการ                                        ใชง้บประมาณ 357,778.00 
 

รวมดำเนนิการตามยทุธศาสตร์ ทัง้ 6 ยทุธศาสตร ์
จำนวน  94 โครงการ  ใชง้บประมาณรวมทัง้สิน้   7,630,346.98  บาท 

 
..โครงการที่อยูร่ะหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. 

(มีการกันเงินงบประมาณเพือ่นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ถนนสายชีวิต 
 

ที่ โครงการ / กจิกรรม 
งบประมาณตามสัญญา

(บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
 
10 

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอย 17 หมูท่ี ่3 เชือ่มถนน อบจ. หมูท่ี ่15 ตำบลจนุ 
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ซอย 1 หมูท่ี ่12 
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นนายเปยีง พระวสิตัย ์ถงึบา้นนายสวุรรณ วนัน ูหมูท่ี ่14 
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบ้านนายสง่า ดวงบุปผา ถึงบ้านนายแก้ว หวลอารมณ์ หมู่ที่ 6 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายนำ้ คสล.สายกลาง จากบา้นนางบวัลอย คณุารปู ถงึหว้ยปา่คา  
หมู่ที่ 2 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายนำ้ คสล. จากบา้นนายถอ่ง ดอนเงนิ-นายพีรชัย ใจกว้าง หมู่ที่ 7 
โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางเป็ง ดอกสัก ถึงบ้านนายสักรพี ใจเย็น หมู่ที่ 16 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายนำ้ คสล. จากบา้นนายอนิทรจ์นัทร ์ถงึบา้นนายจนัทร ์ปาว ีหมูท่ี ่8 
โครงการกอ่สรา้งรางระบายนำ้ คสล. ซอย 6 เริม่จากบา้นนายลอื มณชียั ถงึบา้นนายอทุยั  
หวลอารมณ ์หมูท่ี ่9 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด จากบ้านนายณรงค์ ธนะ  
ถึงสะพานศาลเจ้าพ่อหินคำ หมู่ที่ 5 

1,030,000.00 
146,500.00 
237,000.00 
61,500.00 
399,000.00 

 
380,000.00 
198,000.00 
220,000.00 
204,000.00 

 
290,000.00 

       รวมทัง้สิน้  10  โครงการ                                       ใชง้บประมาณ 3,166,000.00 
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