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คํานํา 

 

            ตามท่ี เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ไปแลวนั้น  ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงาน เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลเวียงเชียงของจึงมีความจําเปนในการเพ่ิมเติมแผนงาน/
โครงการใน แผน พัฒ นาทองถิ่น สี่ป  (พ .ศ . ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยอาศัย อํานาจตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๒๒  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบันตาม
ภารกิจและอํานาจหนาท่ี และเพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหา และความตองการของ
ประชาชน   

         
       

                     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                               เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
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หลักการและเหตุผล 

        ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๕  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

เนื่องจากเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีแผนงาน/โครงการที่เปน ภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ท่ีมิได
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งยังมีปญหา/ความตองการของประชาชนที่ตองการให เทศบาล
ดําเนินการแตยังมิไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (๒๕๖๑-๒๕๖๔)   ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอยเปนประโยชนตอทองถ่ินและประชาชน  เทศบาลตําบล
เวียงเชียงของจึงมีความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖ –๒๕๖๔) เพ่ิมเติม (ฉบับที่๑) 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   ขอ ๒๒  เพ่ือ
ประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได 
โดยใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที ่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  

  
       

 

 



แบบ ผ 07

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 7,000,000    1        465,000     -      -             -     -           2       7,465,000    

รวม 1        7,000,000   1        465,000    -     -             -     -           2       7,465,000    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต -     -             
   2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1        200,000       1        62,000       -      -             -     -           2       262,000       
   2.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 1        100,000       1        100,000     1        100,000       1        100,000     4       400,000       
   2.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 4 1,278,000    5        2,940,000   -      -             -     -           9       4,218,000    

   2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 1 100,000       

รวม 7        1,678,000   7        3,102,000  1        100,000      1        100,000    16      4,980,000    
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม -     -             
   3.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 1        8,000,000    -     -           -      -             -     -           1       8,000,000    
   3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 3 1,036,000    -     -           -      -             -     -           3       1,036,000    

รวม 4        9,036,000   -     -           -     -             -     -           4       9,036,000    
4. ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์ -     -             
   4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 5,000          1        5,000        1        5,000          1        5,000        4       20,000        
   4.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 105,000       2        1,720,000   -      -             -     -           3       1,825,000    

รวม 2        110,000      3        1,725,000  1        5,000         1        5,000        7       1,845,000    

                     บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ  อ ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย
รวม 4 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2563 ปี  2564ปี  2562

2



แบบ ผ 07

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

                     บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561

เทศบำลต ำบลเวียงเชียงของ  อ ำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงรำย
รวม 4 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี  2561 ปี  2563 ปี  2564ปี  2562

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร -     -             
   5.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 315,000       -     -           -      -             -     -           1       315,000       

รวม 1        315,000      -     -           -     -             -     -           1       315,000       

รวมท้ังส้ิน 15      18,139,000   11      5,292,000   2        105,000       2        105,000     30      23,641,000   
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการปฏิมากรรม รูปป้ัน บริเวณ
สะพานล้าน ้าสม

งานป้ันปูน ปติมากรรมพญานาค บนราว
สะพานข้ามแม่น ้าสม เพ่ือเป็นจุดแลนด์
มาร์ค บ้านสบสม หมู่ท่ี 3 ปติมากรรม 
พญานาคความสูงของเศียรพญานาคไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวช่วงล้าตัว
ไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร จ้านวน 2 ตัว 
พร้อมป้ายเชียงของ ความยาว 3 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

2 ตัว              -        465,000              -                -    จ้านวนปติ
มากรรม
พญานาคท่ีป้ัน

ในเขตเทศบาลฯมีแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ิมขึ น  มี
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้า
มาท่องเท่ียวเพ่ิมขึ น

กองช่าง

รวม 1 โครงการ               -        465,000              -                -   

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2561

ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ
เทศบาลต้าบลเวียงเชียงของ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4



แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6



แบบ  ผ.01

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการตีเส้นจราจร ผิวถนน เพ่ือ
อ านวยความปลอดภัยภายในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

จ้างเหมาตีเส้นจราจร เพ่ืออ านวย
ความปลอดภัยบนถนนภายในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ จ านวน 2
 จุด จุดท่ี 1 ถนนสายหลังอ าเภอ จุดท่ี
 2 ถนนสายสบสม-หาดไคร้ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ถนน 2 แห่ง      200,000              -                -               -    จ านวนถนนท่ี
ด าเนินการ

การสัญจรไป-มาของ
ประชาชนและผู้ใช้รถ ใช้
ถนน มีความปลอดภัย
ย่ิงข้ึน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ในพ้ืนท่ี

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เปล่ียนชุด
โคมไฟส่องสว่าง บริเวณถนนสาย  สบ
สม-หาดไคร้ เป็นหลอดประหยัดไฟ 
แอลอีดี

  34  ชุด              -   62,000       -           -           จ านวนท่ี
ปรับเปล่ียน

จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะลดลง   ลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านค่า
ไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ี
เกินสิทธ์ิ

กองช่าง

รวม 2  โครงการ 200,000       62,000        -             -            

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ

5



แบบ  ผ.01

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ

6



แบบ  ผ.01

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น
 พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ฯลฯ

1 คร้ัง/ปี      100,000      100,000      100,000      100,000  จ านวนคร้ังท่ี
จัดกิจกรรม

ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการ
สืบสานต่อไป

กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ 100,000     100,000     100,000     100,000     

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ

6



แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงสุสานทุ่งฟ่อน ปรับปรุงสุสานทุ่งฟ่อน ร้ืออาคารเมรุ
เดิม ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างเชิงตะกอน จ านวน 1 จุด
 พร้อมขุดบ่อท้ิงขยะบริเวณสุสานทุ่ง
ฟ่อน บ้านสบสม หมู่ท่ี 3 รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

1 แห่ง      480,000              -                -                -    จ านวนแห่งท่ี
ด าเนินการ

การประกอบศาสนกิจของ
ประชาชนมีความสะดวก  
สภาวะแวดล้อมภายใน
สุสานได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสม

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์ภายในบริเวณสุสาน
ทุ่งฟ่อน

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 
พ้ืนท่ีรวม 185.00 ตารางเมตร 
ภายในบริเวณสุสานทุ่งฟ่อน บ้านสบ
สม หมู่ท่ี 3 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์/พ้ืนท่ีรวม  
185.00 ตารางเมตร

     450,000              -                -                -    จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปรับปรุง

การประกอบศาสนกิจของ
ประชาชนมีความสะดวก  
อาคารมีความแข็งแรง 
ปลอดภัย

กองช่าง

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

7



2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการปรับปรุง บริเวณโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ                                 
-เทลาน คสล. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
450.00 ตร.ม. ความหนา 0.10 เมตร 
ถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาก์ศเมตร
 ฯลฯ 
ราละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

เทลาน คสล.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 450 ตารางเมตร
ถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า
 400 ลูกบาก์ศเมตร

310,000     -           -           -            จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปรับปรุง

มีพ้ืนท่ีส าหรับจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนฯเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

4 โครงการซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

งานซ่อมแซมร้ัวด้านทิศเหนือ ความสูง
 1.50 เมตร ความยาว 12.00 เมตร 
บริเวณร้ัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ซ่อมแซมร้ัวความยาว 12.00 
เมตร

38,000       -           -           -            ความยาวร้ัวท่ี
ซ่อมแซม

ทรัพย์สินของทางราชการ
อยู่ในสภาพม่ันคง แข็งแรง

กองช่าง

8



2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเวียง
เชียงของ

งานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงพร้อมร้ัว
 ความสูง 3.80 เมตร ความยาว 30.00
 เมตร บริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
พร้อมร้ัว ความยาว 30 เมตร

-           830,000     -           -            จ านวนความ
ยาวท่ีก่อสร้าง

ตล่ิงบริเวณโรงเรียนฯไม่
พังทลาย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.(ด้านทิศ
ใต้) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เวียงเชียงของ

งานก่อสร้างร้ัว คสล.(ด้านทิศใต้) 
ความสูง 1.50 เมตร ความยาว 95.00 
เมตร บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ร้ัว คสล. ยาว 95.00 เมตร -           310,000     -           -            จ านวนความ
ยาวร้ัวท่ีก่อสร้าง

สถานท่ีราชการมีร้ัวรอบ
ขอบชิด

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน

ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 6 ห้อง และ
ห้องน้ าคนพิการ จ านวน 1 ห้อง รวม
ท้ังหมด จ านวน 7 ห้อง ภายใน
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน บ้านสบสม หมู่ท่ี
 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ห้องน้ า /7 ห้อง              -        560,000              -                -    จ านวนห้องน้ า
ท่ีก่อสร้าง

การประกอบศาสนกิจของ
ประชาชนมีความสะดวก  
สภาวะแวดล้อมภายใน
สุสานได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสม

กองช่าง

9



2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์(ฝ่ังตะวันออก) 
จ านวน 2 หลัง ภายในบริเวณ
สุสานทุ่งฟ่อน

ปรับปรุงศาสาเอนกประสงค์ (ฝ่ัง
ตะวันออก) หลังท่ี 1 ขนาดกว้าง 5.80
 เมตร ยาว 11.60 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 67.00 ตารางเมตร หลังท่ี 2 
กว้าง 4.85 เมตร ยาว 11.60 เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร 
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน บ้านสบสม หมู่ท่ี
 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
2 หลัง 
1.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 67.00 
ตารางเมตร
2.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 56.00 
ตารางเมตร

             -        380,000              -                -    จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปรับปรุง

การประกอบศาสนกิจของ
ประชาชนมีความสะดวก  
อาคารมีความแข็งแรง 
ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบบริเวณ
สุสานทุ่งฟ่อน

ก่อสร้างร้ัว คสล.ความสูง 1.80 เมตร 
ความยาว 322.00 เมตร แนวร้ัว
บริเวณสุสานทุ่งฟ่อน บ้านสบสม หมู่ท่ี
 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาล

ก่อสร้างร้ัวความยาว 322 
เมตร

             -        860,000              -                -    จ านวนความ
ยาวร้ัวท่ีก่อสร้าง

สถานท่ีประกอบศาสนกิจ
ของชุมชนมีร้ัวรอบขอบชิด 
เป็นสัดส่วน

กองช่าง

รวม 9 โครงการ 1,278,000   2,940,000   -           -           
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการวางท่อระบายน  า ภายในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ

งานวางท่อระบายน  า พร้อมปรับปรุงราง
ระบายน  าเดิม ความยาวรวม 30.00 
เมตร ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

วางท่อระบายน  าพร้อม
ปรับปรุงรางระบายน  าเดิม 
ความยาวรวม 30.00 เมตร

61,000       -           -           -            จ านวนความ
ยาวท่ีด าเนินการ

การระบายน  ามี
ประสิทธิภาพมากขึ น ใน
พื นท่ีไม่มีปัญหาน  าท่วมขัง

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงฝายกั นน  า ล าน  าดุก บ้าน
หาดไคร้ หมู่ท่ี 7

ปรับปรุงรื อบานประตูเดิม เปล่ียนชุด
บานประตูระบายน  า ฝายกั นน  าดุก บ้าน
หาดไคร้ หมู่ท่ี 7 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1 แห่ง 55,000       -           -           -            จ านวนแห่งท่ี
ปรับปรุง

ประตูระบายน  าได้รับการ
ปรับปรุง การระบายน  ามี
ประสิทธิภาพมากขึ น

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียจาก
ชุมชนลงสู่แม่น  าสม

งานก่อสร้างอาคารบ าบัดน  าเสีย พร้อม
วางท่อระบายน  าลงแม่น  าสม วางท่อ
ระบายน  าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 
เมตร ด้านข้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

อาคารบ าบัดน  าเสีย 1 แห่ง 920,000     -           -           -            จ านวนแห่งท่ี
ก่อสร้าง

มีระบบบ าบัดน  าเสีย
ชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แม่น  า

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 1,036,000   -           -           -           

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต จัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

1 คร้ัง         5,000         5,000         5,000          5,000  จ านวนคร้ังใน
การจัดกิจกรรม

เทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้างฯ
ประชาชนท่ัวไปได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

ส านักปลัด

รวม 1  โครงการ 5,000        5,000        5,000        5,000         

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงห้องเรียนผู้สูงอายุ 
(อาคาร OTOP)

ติดต้ังโครงเหล็กดัดรอบห้องเรียนผู้สูงอายุ
 (ช้ันล่าง อาคาร OTOP) ติดบานหน้าต่าง
 จ านวน 6 ชุด บานประตู(บานเล่ือน) 
จ านวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

1 แห่ง      105,000 -           -                         -    จ านวนท่ี
ด าเนินการ

การดูแลรักษา สถานท่ีราชการ
 มีประสิทธิภาพมากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอัฒจรรย์ บริเวณ
สนามฟุตซอล บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7

ก่อสร้างอัฒจรรย์ คสล.สูงตามความลาด
เอียง 8.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร
 พร้อมหลังคาคลุม บริเวณสนามฟุตซอล
 บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร

             -        810,000              -                 -    จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ก่อสร้าง

มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม การ
ร่วมกิจกรรมบริเวณสนามฟุต
ซอลของผู้เข้าชม เป็นสัดส่วน

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP
 (ห้องเรียนผู้สูงอายุ)

ปรับปรุง ต่อเติมอาคารห้องเรียนผู้สูงอายุ
 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 23.00 
เมตร  สถานท่ีปรับปรุงห้องเรียนผู้สูงอายุ
 อาคารโอทอป บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ต่อเติมพ้ืนท่ีรวม  
80.50 ตารางเมตร

-                910,000 -                         -    จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
ปรับปรุง ต่อเติม

มีพ้ืนท่ีสาธารณะจัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 105,000     1,720,000   -           -            

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความปรองดองสมานฉันท์

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี - 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายเดิมของ
เทศบาลให้เป็นระบบเสียงตามสาย

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สายเดิม ให้เป็นระบบ
เสียงตามสาย ชุดเคร่ืองขยายเสียง ขนาด 
550 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ปิด - เปิด แอป
อัตโนมัติ ติดต้ังล าโพงปากฮอร์น จ านวน 
40 ชุด ความยาวสายล าโพง 5,200 เมตร 
พร้อมเคร่ืองเล่น ดีวีดี ไมค์ประกาศครบชุด
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

 1 คร้ัง 315,000     -           -           -           มีการ
ปรับปรุง
ระบบเดิม
และขยาย
เพ่ิมระบบ
เสียง

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเป็นไป
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 315,000     -           -           -           

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ  ผ.02

1. แผนงานสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 สนับสนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนละ 
20,000 บาท  เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

5 หมู่บ้าน 100,000     -           -           -           จ านวนหมู่บ้านท่ี
สนับสนุน
ด าเนินการตาม
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ชุมชนสามารถจัดการกับ
ระบบสุขภาพของชุมชน
ได้อย่างเหมาะสมด้วยตัว
ชุมชนเอง เพ่ือน าไปสู่
หมู่บ้านสุขภาพดี

กองสาธารณสุขฯ

รวม 1  โครงการ 100,000     -           -           -          

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.  2561

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ  ผ.05

1.ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง
โบราณ

ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ ท า
แนวป้องกันตล่ิงสระน  าเดิม ท าทาง
เดินรอบ ติดตั งราวกันตกและโคม
ไฟปฏิมากรรม บริเวณคูเมืองเดิม 
ทั งฝ่ังตะวันออก และฝ่ังตะวันตก 
บ้านเวียงแก้ว หมู่ท่ี 8 รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ  
จ านวน 1 แห่ง

   7,000,000 -           -                         -    ภูมิทัศน์ท่ีท า
การปรับปรุง

คูเมืองมีความสวยงาม 
สะอาดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของเมือง

กองช่าง,อ าเภอ

รวม 1  โครงการ     7,000,000              -                -                 -   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 พ.ศ. 2561
(บาท)

 พ.ศ. 2562
(บาท)

 พ.ศ. 2563
(บาท)

 พ.ศ. 2564
(บาท)

1 โครงการปรับภูมิทัศน์ข้างตล่ิงแม่น  าโขง 
บ้านสบสม หมู่ท่ี 3 ถึง บ้านหาดไคร้ หมู่
ท่ี 7

ปรับภูมิทัศน์ ถมดินบริเวณข้างตล่ิง
แม่น  าโขง ,จัดสวนสาธารณะ ฯลฯ 
บริเวณบ้านสบสม หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านหาด
ไคร้ หมู่ท่ี 7 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

บริเวณข้างตล่ิงแม่น  าโขง
ตั งหมู่ท่ี 3 ถึงหมู่ท่ี 7 ต.
เวียง

   8,000,000              -                -                -    พื นท่ีได้รับ
การปรับปรุง
ตามแบบท่ี
ก าหนด

มีพื นท่ีสาธารณะส าหรับ
จัดกิจกรรม หรือเป็น
สถานท่ีพักผ่อนเพ่ิมขึ น

กองช่าง,กรม
โยธาธิการและผัง
เมือง

รวม 1 โครงการ    8,000,000              -                -                -   

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
(บาท)

พ.ศ. 2562
(บาท)

พ.ศ.2563
(บาท)

พ.ศ. 2564
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในงานทะเบียนและ
บัตรของเทศบาลฯ (ท่ีว่าการ
อ าเภอฯ)

จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน  (มาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2561)/1 เคร่ือง

16,000       -          -          -          ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ ชนิด LED ขาวด า 
ส าหรับใช้ในงานทะเบียนและ
บัตรของเทศบาลฯ(ท่ีว่าการ
อ าเภอฯ)

จัดหาเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED
 ขาวด า  (มาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2561)/1 เคร่ือง

3,300        -          -          -          ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ะและเก้าอ้ีท างาน 
ส าหรับใช้ในงานทะเบียนและ
บัตรเทศบาลฯ(ท่ีว่าการ
อ าเภอฯ)

โต๊ะและเก้าอ้ีท างาน/1 ชุด 10,000       -          -          -          ส านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิดบานเล่ือนกระจก ส าหรับ
ใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเล่ือนกระจก/2 ตู้ 12,000       -          -          -          ส านักปลัด

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 สายนอก 16 
สายใน พร้อมอุปกรณ์

1 ชุด 36,500       -          -          -          ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
(บาท)

พ.ศ. 2562
(บาท)

พ.ศ.2563
(บาท)

พ.ศ. 2564
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดหาเคร่ืองเล่นซีดี/ดีวีดี ใช้
ส าหรับรถประชาสัมพันธื
เคล่ือนท่ีของเทศบาลฯ

เคร่ืองเล่นซีดี/ดีวีดี  1 เคร่ือง 1,000        -          -          -          ส านักปลัด

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานในระบบ
 e-GP

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1(มาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 2561 /1 เคร่ือง

22,000       -          -          -          กองคลัง

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง จัดหาสว่านเจาะไม้/เหล็ก 
ส าหรับใช้ในกิจการเทศบาล 
(กองช่าง)

สว่านเจาะไม้/เหล็ก (แบบธรรมดา)ขนาด 
710 w สามารถเจาะคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 
16 มม. เจาะโลหะได้ไม่น้อยกว่า 13 มม. 
และเจาะไม้ได้ไม่น้อยกว่า 30 มม./1 ตัว

3,200        กองช่าง

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง จัดหาสว่านไร้สาย ส าหรับใช้
ในกิจการเทศบาล(กองช่าง)

สว่านไร้สาย ก าลังไฟ 12 โวลล์ สามารถ
เจาะคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 8 มม.เจาะโลหะ
ได้ไม่น้อยกว่า 10 มม. และเจาะไม้ได้ไม่น้อย
กว่า 21 มม./1 ตัว

5,500        กองช่าง
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
(บาท)

พ.ศ. 2562
(บาท)

พ.ศ.2563
(บาท)

พ.ศ. 2564
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง ป๊ัมน้ า
ขนาดใหญ่ส าหรับบ่อปลา 
ก าลังป๊ัม 16,500 ลิตร/ช่ัวโมง
 ก าลังไฟฟ้า 320 วัตต์ 
สถานท่ีติดต้ังอาคารแสดง
พันธ์ปลา บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7

ป๊ัมน้ า/5 เคร่ือง 28,000       -          -          -          กองช่าง

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาเก้าอ้ีท างาน ส าหรับใช้
ในกองสาธารณสุข

เก้าอ้ีท างาน/5 ตัว 20,000       -          -          -          กองสาธารณสุขฯ

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดหาตู้ล าโพงเคล่ือนท่ี ขนาด
 15 น้ิว แบบมีแอมป์ในตัว 
พร้อมไมค์ลอยส าหรับใช้ใน
งานของกองสาธารณสุขใน
การส่งเสริมการออกก าลังกาย

1/ตู้ 6,500        -          -          -          กองสาธารณสุขฯ
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
(บาท)

พ.ศ. 2562
(บาท)

พ.ศ.2563
(บาท)

พ.ศ. 2564
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งเพ่ือติดต้ังบริเวณ
ลานสาธารณะหน้าอาคาร
ศูนย์เรียนรู้บ้านเวียงแก้ว หมู่
ท่ี 8 เพ่ือให้เด็กในชุมชนมี
เคร่ืองเล่นท่ีฝึกทักษะ การ
เคล่ือนไหว การพัฒนากล้ม
เน้ือแขนขาให้แข็งแรง ฯลฯ 
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
2.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.5
 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.2 
เมตร 

1 ชุด 250,000     -          -          -          กองสาธารณสุขฯ

21



แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
(บาท)

พ.ศ. 2562
(บาท)

พ.ศ.2563
(บาท)

พ.ศ. 2564
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งเพ่ือติดต้ังบริเวณ
ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว เพ่ือให้
เด็กในชุมชนมีเคร่ืองเล่นท่ีฝึก
ทักษะ การเคล่ือนไหว การ
พัฒนากล้มเน้ือแขนขาให้
แข็งแรง ฯลฯ ขนาดความ
กว้างไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 3.7 เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร 

1 ชุด 100,000     -          -          -          กองสาธารณสุขฯ

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหารถจักรยานยนต์ ส าหรับ
ใช้ในกิจการเทศบาล งาน
รับส่งเอกสาร ฯลฯ

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ ราคา(มาตรฐานครุภัณฑ์ฯปี 2561 
 /1 คัน

-           48,500      -          -          ส านักปลัด

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดหาเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์  ส าหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาลงาน
ภาคสนาม

เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens/1 เคร่ือง

-           13,300      -          -          ส านักปลัด
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561
(บาท)

พ.ศ. 2562
(บาท)

พ.ศ.2563
(บาท)

พ.ศ. 2564
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2561

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดหารถยนต์ตรวจการณ์ 
ส าหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาล

รถยนต์ตรวจการณ์แบบขับเคล่ือน 4 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์ดีเซล ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฯ ปี 2561

-           1,570,000   -          -          ส านักปลัด

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดหารถบรรทุกส าหรับใช้ใน
กิจการของเทศบาล

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดา ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ปี 2561

-           575,000      -          -          ส านักปลัด

514,000     2,206,800   -        -        รวม
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