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สวนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

---------------- 
1.1 ดานกายภาพ 

1.1.1 ประวัติความเปนมาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
  กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะชุมชนเมืองเชียงของข้ึนเปน เขตการปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยยกฐานะชุมชนหมูท่ี 2,3,7,8 และ 12 ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เปน 
“สุขาภิบาลเวียงเชียงของ” เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2499  และประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเวียงเชียง
ของใหม  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2523  มีพ้ืนท่ี  1.8  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,125 ไร  พระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ. 2542  ไดยกฐานะสุขาภิบาลเวียงเชียงของเปน 
“เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ”  เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม 2542 

1.1.2 ตราสัญลักษณประจําเทศบาล 

                                                        

            เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีตราประจําเทศบาล เปน
รูปปลาบึก สืบเนื่องมาจากปลาบึกเปนปลาน้ําจืดท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในโลก  อาศัยอยูในแมน้ําโขง แหลงท่ีอยู ท่ีพบและมีการจับได
จะอยูในพ้ืนท่ีบริเวณบานหาดไคร หมูท่ี 7  ตําบลเวียง  อําเภอ
เชียงของ  จังหวัดเชียงราย   โดยมีความเชื่อกันวาปลาบึกเปนปลา
ท่ีถือศีล  มีความบริสุทธิ์ เพราะกินแตไกน้ํา(สาหราย)เปนอาหาร
เทานั้น  ปลาบึกจึงเปนปลาท่ีศักดิ์สิทธิ์  มีเจาคอยคุมครอง  ผูใดกิน
ปลาบึกแลวจะอายุยืนสุขภาพดี  มีโชคลาภ    มีบุญวาสนามาก 
ประกอบกับปลาบึกเปนปลาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีอาศัยอยูในลําน้ํา
โขง จึงไดรับการเรียกขานจากพรานปลาบึกวา “ปลาเจาแหงลําน้ํา
โขง”  

1.1.3 ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลเวียง อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  
มีพ้ืนท่ี 1.8 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,125 ไร  ระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร 950 กิโลเมตร  หางจาก
จังหวัดเชียงราย 137 กิโลเมตร  มีหมูบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 หมูบานคือ 

1. บานวัดหลวง  หมูท่ี  2 ตําบลเวียง 
2. บานสบสม  หมูท่ี  3 ตําบลเวียง (ไมเต็มพ้ืนท่ี) 
3. บานหาดไคร  หมูท่ี  7 ตําบลเวียง 
4. บานเวียงแกว  หมูท่ี  8 ตําบลเวียง (ไมเต็มพ้ืนท่ี) 
5. บานเวียงดอนชัย หมูท่ี 12 ตําบลเวียง 
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1.1.4 อาณาเขตติดตอ  
  ทิศเหนือติดตอกับ บานหัวเวียง หมูท่ี 1  เทศบาลตําบลเวียง 
  ทิศใตติดตอกับ  บานโจโก  หมูท่ี 10  เทศบาลตําบลเวียง 
  ทิศตะวันออกติดตอกับ แมน้ําโขง(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
  ทิศตะวันตกติดตอกับ บานทุงดุก หมูท่ี 4, บานทุงทราย หมูท่ี 5 และบานทุงพัฒนาหมูท่ี  13  
เทศบาลตําบลเวียง 
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  1.1.5 ลักษณะภูมิประเทศ   
  สภาพท่ัวไปเปนพ้ืนท่ีชุมชนเมือง มีการตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนมาตั้งแตสมัยโบราณมีลักษณะ
เปนพ้ืนท่ีริมแมน้ํา  มีแมน้ําสายหลักคือ แมน้ําโขง  หวยน้ําดุก และหวยน้ําสม 

1.1.6 ลักษณะภูมิอากาศ  
  สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเปนแบบก่ึงมรสุมเมืองรอนโดยท่ัวไปมี 3 ฤดูกาล คือ 
   ฤดูฝน เริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
   ฤดูหนาว  เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 
   ฤดูรอน   เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนพฤษภาคม 
อุณหภูมิต่ําสุดท่ี 12.8 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุดท่ี  34.8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนวัดไดเฉลี่ย 
140.87 มิลลิเมตรตอป (ขอมูลจาก คามาตรฐาน 30 ป(1981-2010) กรมอุตุนิยมวิทยา) 

1.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของแบงเขตเลือกตั้งออกเปน  2  เขต 

เขตเลือกตั้งท่ี  1 มี 3 หนวยเลือกตั้ง  (บานเวียงแกว, บานวัดหลวง, บานเวียงดอนชัย) มีสมาชิก
สภาเทศบาล  จํานวน  6  คน 
          เขตเลือกตั้งท่ี  2 มี 3 หนวยเลือกตั้ง  (บานเวียงดอนชัย, บานสบสม, บานหาดไคร)  มีสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน  6  คน 

1.3 จํานวนประชากร 
  ขอมูลประชากรเฉพาะผูมีสัญชาติไทย ณ เดือน กันยายน 2559 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ      
มีจํานวนประชากร รวมท้ังสิ้น  4,015  คน แยกเปนชาย  1,880  คน  หญิง  2,135 คน  จํานวน  2,287  
ครัวเรือน  ความหนาแนนของประชากร  2,231  คน ตอตารางกิโลเมตร  สามารถแสดงเปนตารางขอมูลและ
กราฟไดดังนี้ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 

00-04 86 88 174 2.14 2.19 
05-09 83 85 168 2.07 2.12 
10-14 118 110 228 2.94 2.74 
15-19 107 93 200 2.67 2.32 
20-24 122 123 245 3.04 3.06 
25-29 125 107 232 3.11 2.67 
30-34 128 118 246 3.19 2.94 
35-39 111 124 235 2.76 3.09 
40-44 120 155 275 2.99 3.86 
45-49 166 209 375 4.13 5.21 
50-54 182 211 393 4.53 5.26 
55-59 171 191 362 4.26 4.76 
60-64 107 163 270 2.67 4.06 
65-69 81 115 196 2.02 2.86 
70-74 56 81 137 1.39 2.02 
75-79 68 69 137 1.69 1.72 
80+ 49 93 142 1.22 2.32 

รวม 1,880 2,135 4,015 46.82 53.18 

ขอมูลจํานวนประชากร จากสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ณ เดือน กันยายน  2559 
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1.4 สภาพทางสังคม  

1.4.1 การศึกษา   
   (1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีสถานศึกษาดังนี้ 

1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 1 แหง  
การศึกษาระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3 

2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จํานวน 1 แหง การศึกษาระดับ
ปฐมวัย (2 ขวบ) 

3) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  จํานวน 1 แหง การศึกษาระดับ
ปฐมวัย อนุบาล 3 ถึง 5 ขวบ 

4) สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  จํานวน 1  แหง  
                    5) โรงเรียนสังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเชียงรายเขต 4  จํานวน  1 แหง 
  6) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน  1 แหง 

         1.4.2 การสาธารณสุข 
(1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีหนวยงาน  กิจการเก่ียวกับการสาธารณสุขดังนี้ 

1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   จํานวน  1  แหง 
2) คลินิกเอกชนสาขาเวชกรรมแผนปจจุบัน  จํานวน  5  แหง 
3) คลินิกทันตกรรม    จํานวน  1  แหง 
4) รานขายยาแผนปจจุบัน   จํานวน  3  แหง 
5) ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ จํานวน  1  แหง 
6) ตลาดสดเทศบาล    จํานวน  1  แหง 
7) ตลาดสดเอกชน    จํานวน  2  แหง 
8) สถานท่ีท้ิงขยะเทศบาล(ในเขตเทศบาลเวียง) จํานวน  1  แหง 
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1.4.3 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม  มีหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังนี้ 
(1) ศูนยชวยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

เปนศูนยเหลือเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ   ซ่ึงรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยกําหนดใหทุกเทศบาล, อบต. เปนศูนยชวยเหลือสังคม  OSCC  

(2) สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียงของ    
(3) ก่ิงกาชาดอําเภอเชียงของ 

1.4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(1) ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังนี้ 
1) สถานีตํารวจภูธรอําเภอเชียงของ จํานวน  1  แหง 
2) กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอเชียงของ จํานวน  1 แหง 
3) สถานีเรือเชียงของ   จํานวน 1 แหง 

                               4) สถานีตาํรวจน้าํ 2 กองกํากับการ 11 กองบังคับการ ตํารวจน้าํ จํานวน 1 แหง 

5) ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ  1 ศูนย 
6) ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานในเขตเทศบาล มีสมาชิก จํานวน 75 คน 
7) ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   
    มีสมาชิก จํานวน 60 คน   

 
อัตรากําลังเครื่องมือเครื่องใช งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ท่ี รายการ จํานวน 
1 รถยนตดับเพลิง 1  คัน 
2 รถยนตบรรทุกน้ํา 2  คัน 
3 รถยนตกูชีพ 1  คัน 
4 เรือทองแบน 1  ลํา 
5 รถยนตกูภัย 1  คัน 
6 เครื่องยนตสูบน้ํา ชนิดหาบหาม 1 เครื่อง 
7 วิทยุสื่อสารชนิดตั้งสํานักงาน 2 เครื่อง 
8 วิทยุสื่อสารชนิดประจํารถยนต 1 เครื่อง 
9 วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  7 เครื่อง 
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จํานวนคดีท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
ลําดับ คดี จํานวนคดี 

1 เก่ียวกับอุบัติเหตุ, ผิดกฎจราจร ฯลฯ 1,523 
2 เก่ียวกับยาเสพติด 5 
3 ลักทรัพย 2 
4 อ่ืน ๆ 226 

ท่ีมา : สถานีตํารวจภูธรเชียงของ (ก.ย.2559) 

1.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

            1.5.1 การคมนาคม/ขนสง 
  (1) ทางหลวงแผนดิน 
   (1.1)  เสนทางหลวงสาย 1020  จังหวัดเชียงราย – อําเภอเทิง - อําเภอเชียงของ 
สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟลท  รวมระยะทาง 137  กิโลเมตร (สามารถใชทางหลวงนี้เดินทางไปยังอําเภอ
เชียงคํา  จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพรหรือจังหวัดนานไดตามโครงขายทางหลวง) 
   (1.2)  เสนทางหลวงพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย – อําเภอแมจัน – อําเภอเชียงแสน  
ระยะทาง 60 กิโลเมตร  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟลท  และเสนทางหลวงหมายเลข 1129  อําเภอเชียง
แสน – อําเภอเชียงของ  ระยะทาง 55 กิโลเมตร  (เสนทางหลวงหมายเลข 1129 สภาพผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลท เปนถนนแบบ 2 ชองจราจร  มีผิวจราจรกวาง 7 เมตร  จะตัดผานไปในพ้ืนท่ีภูเขาสูง  ถนนมีความลาด
ชันมากและไมดีนัก  ใชระยะเวลาในการเดินทางมาก)  รวมระยะทาง  115 กิโลเมตร 
   (1.3) เสนทางถนนพหลโยธิน  จังหวัดเชียงราย – อําเภอแมจัน  สภาพผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลท และเสนทางหลวงหมายเลข  1098  อําเภอแมจัน – บานก่ิวพราว  สภาพผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลท  และเสนทางหลวงหมายเลข 1174  บานก่ิวพราว – บานสถาน  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟลท  และ
เสนทางหลวงหมายเลข 1020 บานสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟลท  รวมระยะทาง 
118 กิโลเมตร  
   (1.4) เสนทางหลวงหมายเลข 1020 จังหวัดเชียงราย – บานหัวดอย  สภาพผิว
จราจรลาดยางแอสฟลท  เสนทางหลวงหมายเลข 1020 บานตา – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลท  รวมระยะทาง 114 กิโลเมตร 
   (1.5) เสนทางหลวงหมายเลข  1020  จังหวัดเชียงราย – บานหัวดอย  สภาพผิว
จราจรลาดยางแอสฟลท  เสนทางหลวงหมายเลข  1020  บานสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาด
ยางแอสฟลท  รวมระยะทาง  105 กิโลเมตร 
   (1.6) เสนทางหลวงหมายเลข  1173  จังหวัดเชียงราย – อําเภอเวียงชัย – บานแม
บง  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟลท  เสนทางหลวงหมายเลข  1098  บานแมบง – บานแกน  สภาพผิว
จราจรลาดยางแอสฟลท  เสนทางหลวงหมายเลข  1174  บานแกน – บานสถาน  สภาพผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลท  เสนทางหลวงหมายเลข  1020  บานสถาน – อําเภอเชียงของ  สภาพผิวจราจรลาดยางแอสฟลท  
รวมระยะทาง  98  กิโลเมตร 

  (2) ถนนภายในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เปนถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีจํานวนรวม  67  สายทาง  ระยะทางรวม  17.98  กิโลเมตร 
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  (3) การคมนาคมทางน้ํา  ในเขตเทศบาลฯ มีทาเรือศุลกากร  ตั้งอยูบานวัดหลวง หมูท่ี 2  
ตําบลเวียง สําหรับการเดินทางของประชาชนในทองถ่ินขามแมน้ําโขงซ่ึงสวนใหญใชเรือหางยาววิ่งรับ-สง
ผูโดยสาร  และสินคาระหวางไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

  1.5.2 สะพานในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีจํานวน  5 แหง 
  (1) สะพานน้ําสม (หนาสํานักงานเทศบาลฯ) 
  (2) สะพานน้ําดุก (ขางตลาดชุมชนบานหาดไคร หมูท่ี 7) 
  (3) สะพานบัวสอน (บานวัดหลวง หมูท่ี 2) 
  (4) สะพานทาเดื่อ (บานวัดหลวง หมูท่ี 2) 
   (5) สะพานหนาวัดสบสม หมูท่ี 3 

  1.5.3 สัญญาณไฟจราจร  มีจํานวน  2  แหง 
(1) บริเวณสี่แยกทารถเมลแดง(สบสม) 
(2) บริเวณสี่แยกหนาสถานีตํารวจภูธรเชียงของ (ยังไมเปดใช) 

           1.5.4 การไฟฟา 
  -การใหบริการทางดานสาธารณูปโภคระบบไฟฟาของอําเภอเชียงของ อยูในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) อําเภอเชียงของ   สามารถบริการจําหนายกระแสไฟฟาไดเต็ม
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ขอมูลผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาเชียงของ ประจําป  2557 
ลําดับ หมูบาน จํานวนผูใชไฟฟา(ครัวเรือน) 

1 บานในเวียง  หมูท่ี 2 530 
2 บานสบสม  หมูท่ี 3 440 
3 บานหาดไคร  หมูท่ี 7 302 
4 บานเวียงแกว  หมูท่ี 8 215 
5 บานเวียงดอนชัย หมูท่ี 12 320 

ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงของ (ก.ย. 2559) 

           1.5.5 การประปา 
  -หนวยจําหนายน้ําประปาอําเภอเชียงของ  การประปาสวนภูมิภาค  สามารถผลติและ
จําหนายน้ําประปาไดเต็มพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ขอมูลผูใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ  ประจําป 2557 
ลําดับ หมูบาน จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย) 
ปริมาณน้ําท่ีใช 
(ลูกบาศกเมตร) 

1 บานในเวียง  หมูท่ี 2 522 2,144 
2 บานสบสม  หมูท่ี 3 570 13,669 
3 บานหาดไคร  หมูท่ี 7 244 5,808 
4 บานเวียงแกว  หมูท่ี 8 279 6,894 
5 บานเวียงดอนชัย หมูท่ี 12 138 12,490 
                                                    ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ (ก.ย. 2559) 
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    1.5.6 การสื่อสารและการโทรคมนาคม 
     -มีท่ีทําการไปรษณีย 1 แหง ตั้งอยูท่ี หมู 2 ตําบลเวียง อยูในความดูแลของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด  ซ่ึงสามารถใหบริการอยางท่ัวถึง 

1.6 ระบบเศรษฐกิจ 

 พ้ืนท่ีสวนมากเปนแหลงชุมชนเมือง  เปนเมืองชายแดน และมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ลักษณะการ
ประกอบอาชีพสวนมากเปนการดําเนินธุรกิจการคา การบริการ การทองเท่ียวและทําเกษตรกรรมเปนสวนนอย 

 1.6.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจและรายไดประชากร 
  - การประกอบอาชีพสวนมากเปนการประกอบอาชีพดานการคา การบริการ การทองเท่ียว 
และเกษตรกรรม  รายไดประชากรเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาท/คน/ป (ขอมูล จปฐ.ป 2559)  

ขอมูลกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

ลําดับ ชื่อกลุมอาชีพ ที่อยู 
หนังสือแสดงการจัดตัง้กลุม 

หมายเหตุ 
มี ไมมี 

1 กลุมเกษตรชีวภาพ (ปุย) หมูที่ 3 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
2 กลุมเลี้ยงปลาในกระชงั หมูที่ 12 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
3 กลุมแชมพูสมุนไพรและลูกประคบ หมูที่ 3 ต.เวียง   ไมมีการดําเนนิการ 
4 กลุมจักสานผลิตภัณฑไมไผ หมูที่ 7 ต.เวียง   ไมมีการดําเนนิการ 
5 กลุมไขเค็มดินสอพอง หมูที่ 3 ต.เวียง   ไมมีการดําเนนิการ 
6 กลุมบายศรีสูขวัญ หมูที่ 3 ต.เวียง   ไมมีการดําเนนิการ 
7 กลุมเลี้ยงปลาหนองปลาขาว หมูที่ 3 ต.เวียง   ไมมีการดําเนนิการ 
8 กลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอพื้นเมือง หมูที่ 3 ต.เวียง   มีการดําเนินการ 
9 กลุมเพาะเห็ดนางฟา หมูที่ 8 ต.เวียง   ไมมีการดําเนนิการ 

              (ขอมูลจาก งานพัฒนาชมุชนเทศบาลฯ ป 2559 ) 
  (1) ดานเกษตรกรรม 
       พ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  เปนเขตชุมชนเมือง  จึงไมมีพ้ืนท่ี  
ทําการเกษตรโดยเดนชัด  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรพ้ืนท่ีสวนใหญอยูนอกเขตเทศบาล 
  (2) ประมง 
       มีการทําการประมงตามแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ คือ แมน้ําโขง  สวนใหญเปนการ
ประมงตามธรรมชาติ  และการเลี้ยงปลาในกระชังตามริมลําน้ําโขง   
  (3) การปศุสัตว  
      การเลี้ยงสัตวสวนมากเปนการเลี้ยงเปนรายยอยควบคูไปกับการประกอบอาชีพดานอ่ืน  
เปนการเลี้ยงตามธรรมชาติเปนหลัก  นอกพ้ืนท่ีชุมชนเขตเทศบาล 
  (4) การอุตสาหกรรม 
     ไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตอุตสาหกรรมโดยเดนชัด  เนื่องจากเปนเขตชุมชนเมือง จึงไมเอ้ืออํานวย
ในการดําเนินธุรกิจแบบอุตสาหกรรม 
                   (5) การใชท่ีดิน 
                       การใชประโยชนในท่ีดินสวนมากใชเปนท่ีอยูอาศัย  และประกอบธุรกิจดานการคา การ
บริการและการทองเท่ียว  ทางดานการเกษตรมีจํานวนนอย 
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         (6) การพาณิชยกรรม 
  - รานคาเครื่องอุปโภค บริโภค รานอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  จํานวน   158 แหง 
                    - รานตัดผม รานเสริมสวย สถานบริการ(นวด) สถานเสริมความงาม ฯลฯ จํานวน  25 แหง 
  - รานเกมส, รานใหบริการอินเตอรเน็ต    จํานวน   10 แหง 
  - รานซอม จําหนาย วัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน    8 แหง 

- รานซอม จําหนาย รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องจักรกล เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ  
จํานวน   15 แหง 

          - รานซอม จําหนาย วัสดุ อุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  จํานวน  6 แหง   
 - รานจําหนายวัสดุ อุปกรณกอสราง    จํานวน   5  แหง 

- ปมน้ํามัน       จํานวน   1  แหง 
- รานขายยา       จํานวน   4 แหง 

  - ตลาดเอกชน       จํานวน   2  แหง 
  - รานรับซ้ือ ขายทองคําแทง ทองรูปพรรณ รับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จํานวน  5 แหง 
  - ตลาดสดเทศบาลฯ      จํานวน   1 แหง 
  - สถาบันการเงิน 
    ธนาคาร      จํานวน   5  แหง 
    (ธนาคารออมสิน,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย)  
    โรงรับจํานํา      จํานวน   1  แหง 
    บริษัทรับจัดไฟแนนซ ฯลฯ    จํานวน   2  แหง  

1.6.2 การคากับตางประเทศ 
        สินคานําเขาและสงออกบริเวณชายแดน ดาน อ.เชียงของ ในปงบประมาณ 2558 สินคาท่ีมี

มูลคาการนําเขา สงออกสูงในอันดับตน ๆ มีดังนี้ (ขอมูลจาก ดานศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย    
( ก.ย. 2559) )   

สินคานําเขา 

ลําดับ ประเภท/ชนิดสินคา หนวย ปริมาณ มูลคา(บาท) ประเทศตนทาง 
1 พืชผัก กก. 119,136,725.50 1,485,470,448.16 จีน 
2 ผลไมสด กก. 54,150,316.90 972,119,474.13 จีน 
3 ดอกไม,ไมประดับ กก. 2,731,144.00 650,991,156.72 จีน 
4 เครื่องจักรกล-อุปกรณ UNIT 1,348.00 191,607,245.48 จีน, สปป.ลาว 
5 แกสอารกอน กก. 12,244,000.00 150,856,431.47 จีน 
6 นํ้าผึ้ง  กก. 1,820,200.00 110,091,302.70 จีน 
7 อลูมิเนียม  หีบหอ 92,216.00 42,871,169.99 จีน 
8 ไมแปรรูป ลบ.ม. 3,214,059.00 36,209,639.46 สปป.ลาว 
9 ใบชา กก. 988,000.00 18,462,014.76 จีน 
10 เมล็ดทานตะวัน กก. 305,000.00 17,263,231.16 จีน 
11 สินคาอ่ืน ๆ หีบหอ 67,285,408.90 127,734,654.02 จีน, สปป.ลาว 

รวม 3,803,676,768.05  
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                                                  สินคาสงออก 

ลําดับ ประเภท/ชนิดสินคา หนวย ปริมาณ มูลคา (บาท) ประเทศปลายทาง 
1 เครื่องอุปโภค,บริโภค หีบหอ 5,788,803.00 2,665,666,130.90 พมา,จีน,สปป.ลาว 
2 ผลไมสด(จีน,สปป.ลาว) กก. 136,225,745.50 2,004,413,939.57 จีน,สปป.ลาว 
3 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (จีน, สปป.ลาว) ลิตร 104,816,275.00 1,817,778,275.75 จีน,สปป.ลาว 
4 ขาวสาร(จีน, สปป,ลาว) กก. 89,724,582.00 965,394,525.24 จีน,สปป.ลาว 
5 ยางพารา,เศษยางพารา(จีน,สปป.ลาว) กก. 17,906,701.00 896,096,125.24 จีน,สปป.ลาว 
6 วัสดุท่ีใชในการกอสราง(จีน,สปป.ลาว) หีบหอ 9,307,154.75 768,497,123.00 จีน,สปป.ลาว 
7 นํ้ามันเบนซิน (จีน, สปป.ลาว) ลิตร 37,973,951.00 680,743,219.33 จีน,สปป.ลาว 
8 ปลากระตักตากแหง, เน้ือปลาแชแข็ง กก. 23,480,569.75 649,936,945.56 จีน,สปป.ลาว 
9 รถยนตน่ังสวนบุคคล คัน 478.00 425,938,878.67 สปป.ลาว 
10 อัลมอนด,แมคคาเดเนีย,ถ่ัววอนัทแหง กก. 2,497,631.80 322,178,560.28 จีน 
11 สินคาอ่ืน ๆ  หีบหอ 84,345,416.34 2,163,075,841.35 พมา,จีน,สปป.ลาว 

รวม 13,359,719,564.89  

 

    1.6.4 การทองเที่ยว 
  (1) สถานท่ีทองเท่ียวในเขตเทศบาล 
   1)  แหลงเพาะพันธุปลาบึก  ตั้งอยูบานหาดไคร  หมูท่ี 7  ตําบลเวียง  เปนแหลงจับ
และเพาะพันธุปลาบึก  มีฤดูกาลจับในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ปลาท่ีจับไดจะนําไปผสมเทียม      
เพ่ือเปนการอนุรักษและขยายพันธุปลาบึก  ปจจุบันมีการจับนอยลง 

2) วัดศรีดอนชัย  ตั้งอยูบานเวียงดอนไชย หมูท่ี 12 ตําบลเวียง ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐาน
ของหลวงพอเพชรวัดศรีดอนชัย“หลวงพอเพชร” เปน พระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ ปางมารวิชัย(สิงหหนึ่ง) 
สมัยเชียงแสนองคพระสูง 50 นิ้ว ฐานเตี้ย 5 นิ้ว แบบบัวหงาย เฉพาะฐานลงรักปดทอง หนาตักเฉพาะองค
พระกวาง 40 นิ้ว รวมฐานกวาง 43 นิ้ว    

3) วัดหลวง ตั้งอยูบานวัดหลวง หมูท่ี 2  ตําบลเวียง ภายในวัดมีพระธาตุอายุเกาแก  
โดยจารึกฐานพระธาตุบอกอายุวา สรางเม่ือ พ.ศ. 1979   และมีพระสังกัจจายยท่ีเกาแกอายุใกลเคียงกัน 
                              4) วัดพระแกว  ตั้งอยูบานเวียงแกว  หมูท่ี 8  สรางข้ึนราว พ.ศ. 1241  ภายในวัด   
มีพระธาตุอายุเกาแกอายุพันกวาป  วิหารโบราณสรางดวยไมสัก ไมตะเคียนท้ังหลัง  มีพระพุทธรูปหินหยก
เขียวโขง 3 ฤดู      
                           5) ศาลเจาพอหลักเมืองเชียงของ  ตั้งอยูบานเวียงดอนไชย  หมูท่ี 12 ตําบลเวียง 
บริเวณดานขางสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
                            6) ศาลเจาพอพญาแกว  ตั้งอยูบานสบสม หมูท่ี 3 ตําบลเวียง ตามประวัติกลาววา  
เม่ือประมาณ 300 กวาปมาแลว พญาแกวไดเปนผูนําราษฎรจํานวนหนึ่ง อพยพมาจากเมืองสิบสองปนนา 
ลองเรือมาตามลําน้ําโขงแลวมาข้ึนฝงและสรางบานแปงเมืองอยูบริเวณหมูบานสบสมในปจจุบันนี้  ซ่ึงในอดีต
เปนเมืองราง  ตอมาชาวอําเภอเชียงของไดสรางศาลเจาพอพญาแกวข้ึน เม่ือวันท่ี  1  มีนาคม พ.ศ. 2512  
เพ่ือเปนการระลึกถึง  และในป พ.ศ. 2550 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไดจัดสรางศาลข้ึนใหมเนื่องจากศาล
หลังเดิมไดผุพังตามกาลเวลา  ทุกปจะมีการจัดเครื่องสักการะศาลเจาพอพญาแกวเปนประจําทุกป บริเวณ 
รอบ ๆ ตัวศาลมีพ้ืนท่ีกวาง รมรื่น จัดเปนสวนสาธารณะอีกแหงภายในเขตเทศบาล 
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                               7) ดอนผาถาน  ลักษณะเปนดอนท่ีเกิดจากหินสีดําลักษณะคลายกอนถานฟนหุงขาว 
ขนาดเทากําปนมีความแหลมคมทับถมกันเปนเนินสูงในแมน้ําโขงใกลริมฝง ชาวบานไดตั้งศาลตามความเชื่อวา
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปกรักษาคนท่ีจะไปหาปลาในแมน้ําโขง ท่ีเรียกวา “เจาพอผาถาน” ตั้งอยูบริเวณฝง
แมน้ําโขง บานวัดหลวง  หมูท่ี 2 
                               8) ทิวทัศนริมฝงแมน้ําโขงตลอดแนว ซ่ึงเปนทางเดินลานตัวหนอนเลียบฝงแมน้ําโขง 
มีจุดชมวิวสําหรับใหนักทองเท่ียวไดพักผอน ไดบันทึกภาพทิวทัศนริมฝงแมน้ําโขง ซ่ึงฝงตรงขามจะเปนประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
      9) พิพิธภัณฑปลาบึก บานหาดไคร หมูท่ี 7 อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ เดิมสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีจัดแสดงพันธุปลาท่ีมีในลําน้ําโขง แตเนื่องจากประสบปญหาดาน
ระบบบําบัดน้ําท่ีแสดงตูปลาโชวไมไดมาตรฐาน และขาดบุคลากรท่ีมีความเชียวชาญดานการประมง ทําใหการ
จัดแสดงพันธุปลาเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดชมยุติลง ปจจุบันไดมีการปรับปรุงเพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูปลาแมน้ํา
โขง ในลักษณะนิทรรศการ รูปภาพ 

(2) โรงแรม  ท่ีพัก บริษัททัวรในเขตเทศบาล 

   1) โรงแรม    จํานวน    8   แหง 
   2) เกสเฮาส,รีสอรท   จํานวน    5  แหง 
   3) บานเชา หองเชา   จํานวน   80  แหง 
   4) บริษัททัวร, ขนสง   จํานวน    5  แหง 
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 (2) จํานวนนักทองเท่ียว 
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวดานอําเภอเชียงของสวนใหญ เพ่ือเดินทางตอไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว), 

จีน  สถิตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขา-ออก ราชอาณาจักร ดาน ตม.เชียงแสน(พ้ืนท่ีจุดตรวจเชียงของ) ในป 2558 มีดังนี้  
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1.7 ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  

         ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีวัด จํานวน  5 วัดไดแก วัดพระแกว ตั้งอยูบานเวียงแกว  
หมูท่ี  8 , วัดหลวงไชยสถาน  ตั้งอยูบานวัดหลวง(ในเวียง)  หมูท่ี 2 , วัดศรีดอนไชย  ตั้งอยูบานเวียงดอนชัย  
หมูท่ี  12 , วัดสบสม  ตั้งอยูบานสบสม  หมูท่ี 3 และวัดหาดไคร  ตั้งอยูบานหาดไคร  หมูท่ี 7 ประชากรสวน
ใหญในเขตเทศบาลฯ นับถือศาสนาพุทธ  ลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินเปนแบบลานนา อาทิเชน 

            (1) ตานกวยสลาก  เรียกไดหลายอยาง เชน สลากภัตต กินสลาก  ทานขาวสลาก  
ทานสลาก  มักนิยมจัดในชวงกอนออกพรรษาเปนตนไป  เริ่มในวันเพ็ญเดือน 12  ตลอดเดือน แลวแตท่ีใดจะ
เห็นเหมาะสมจัดในวันใด  กอนหนาวันถวายกัณฑสลากจะเปนวันเตรียมขาวปลาอาหาร เรียกวา “วันดา” และ
จัดทํากัณฑสลากซ่ึงทําดวยกวย (ตะกรา  คลายชะลอม) ดานในบุดวยใบตองหรือใบพลวง  (ปจจุบันนิยมใชถัง
พลาสติกแทน)  ขางในบรรจุดวยขาวปลาอาหาร ขนม ผลไม  ออย  ฯลฯ ปลายกวยมัดรวมกันแลวเสียบยอด
ดวยธนบัตรเปนชอสูง   พิธีตานกวยสลากตามความเชื่อแตโบราณ  การตานกวยสลากก็เพ่ืออุทิศสวนกุศลไปยัง
บุพการี  สัตวเลี้ยงท่ีเคยใชงาน   ตลอดถึงถวายไวเพ่ือเปนปจจัยแกตัวเองภายภาคหนา      วันทําบุญจะตอง
ทํากวยสลากมาท่ีวัดแลวเขียนเสนสลากติดไวใสรวมปนกัน (ปจจุบันเขียนหมายเลขแทน)  เม่ือถึงเวลาจับสลาก
ก็จะนิมนตพระและสามเณรไปจับสลาก  ไดหมายเลขใดก็จะไปรับกวยพรอมใหศีล   ใหพร  อานคําอุทิศถวาย 

(2) ประเพณีสงกรานต เปนประเพณีเกาแกมาแตโบราณ  ตรงกับวันท่ี 13 เมษายน  
ของทุกป  ถือเปนวันข้ึนปใหม  ชาวบานเรียกกันวา “วันสังขารลอง” หมายถึงวาอายุสังขารของคนเราไดลวง
ไปอีกปหนึ่ง  นิยมไปจนถึงวันท่ี 17 เมษายน ในแตละวันจะมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การขนทรายเขาวัด   สรงน้ํา
พระพุทธรูป  และรดน้ําดําหัวผูใหญ 

(3) ประเพณีสืบชะตา  เปนประเพณีของชาวไทยลานนาโดยท่ัวไป  มีท้ังการสืบ
ชะตาเมือง  สืบชะตาบาน  และสืบชะตาบุคคลเพ่ือความเปนสิริมงคล ความเจริญรุงเรือง  มีการเตรียมเครื่อง
บูชา     เซนไหวตาง ๆ มากมาย  เพ่ือบูชาพระเสื้อเมืองพระทรงเมือง  สวนการสืบชะตาบุคคลนั้นมักจะทํา
เนื่องในวันเกิด  งานข้ึนบานใหม  หรือเม่ือเจ็บปวย 

(4) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดหลวง ทุกปในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 ซ่ึงตรงกับวัน    
วิสาขบูชา พุทธศาสนิกชน และประชาชนในชุมชนบานวัดหลวง (ในเวียง) หมูท่ี 2 ต.เวียง จะมีการจัดงานสรง
น้ําพระธาตุวัดหลวง เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา 

(5) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดพระแกวทุกปในวันข้ึน 15 คํ่า เดือนยี่ 
พุทธศาสนิกชนและประชาชนในชุมชนบานเวียงแกว หมูท่ี 8 ต.เวียง จะมีการจัดงานสรงน้ําพระธาตุวัดพระ
แกว  เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา 

         (6) ประเพณีสรงน้ําหลวงพอเพชร ทุกปในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 4 ซ่ึงตรงกับวัน
มาฆบูชา พุทธศาสนิกชน และประชาชนในชุมชนบานเวียงดอนชัย หมูท่ี 12 จะมีการจัดงานสรงน้ํา        
หลวงพอเพชรซ่ึงเปนพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ ปางมารวิชัย(สิงหหนึ่ง) สมัยเชียงแสน เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา 

         (7) ประเพณีเทศนมหาชาติชาดก ทุกปในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12  พุทธศาสนิกชน
และประชาชนในชุมชนบานหาดไคร หมูท่ี 7 จะมีประเพณีการเทศนมหาชาติชาดก เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา 
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ดานภาษามีลักษณะเดนในดานภาษาพูด  ภาษาเขียนของตนเอง  เรียกวา ภาษาพ้ืนเมือง 
หรือ “คําเมือง” ซ่ึงเปนภาษาของชนลานนา  ภาษาคําเมืองเปนวัฒนธรรมทางภาษาท่ีบงบอกถึงความเปน
เอกลักษณและความเปนอัจฉริยะท่ีบรรพชนสรางสมมายาวนาน ภาษาพูดคือภาษาเมือง เรียกวา “อูคําเมือง” 
สําเนียงพูดไมเหมือนกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคเหนือ คือไมชาเนิบนาบและไมหวนจนเกินไป ภาษาเขียน มีภาษา
เขียนท่ีเรียกกันวา “อักขระลานนา” หรือ “ต๋ัวเมือง” ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทางภาษาท่ีสูงสงเปนเอกลักษณของ
ชาวลานนามานาน  นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีกลาวมาแลว หมูบานในเขตเทศบาลยังมีการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง  เหมือนกับชุมชน ทองถ่ินอ่ืน ๆ ท่ัวไป การจัดกิจกรรม
งานวัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ดังกลาวเทศบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 

1.8 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.8.1 แมน้ํา  
   ในเขตเทศบาลฯมีแมน้ําท่ีไหลผาน  3 สาย คือ แมน้ําโขง, หวยน้ําสมและหวยน้ําดุก  เปน
แหลงน้ําท่ีมีน้ําตลอดป  ใชประโยชนทางดานการประมง และการเกษตรกรรมเปนหลัก   

     1.8.2 ทรัพยากรปาไม 
ในเขตเทศบาลฯไมมีพ้ืนท่ีปาไม 

1.8.3 ขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของมีรถท่ีใชในการจัดเก็บขยะ จํานวน 2 คันปริมาณขยะท่ีเก็บ

ประมาณวันละ 8-10 ตัน  กําจัดโดยมีเทกองบริเวณบอขยะซ่ึงอยูในเขตเทศบาลตําบลเวียง และมีการปรับ
เกลี่ยฝงกลบทุก 3 เดือน ปญหาท่ีพบในปจจุบันคือ  

(1) ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน  อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของชุมชน เมือง และ
ปญหาขยะภายนอกเขตเทศบาลฯ ท่ีมีการลักลอบนํามาท้ิงในเขตเทศบาลฯ ประมาณวันละ 300-500 กิโลกรัม 

 (2) ไมมีเครื่องมือท่ีใชในการบริหารจัดการบอขยะ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการ
ปรับปรุงมีไมเพียงพอ 

(3) ปญหาไฟไหมบอขยะในชวงฤดูแลง  

1.8.4 สภาพแวดลอม  
ปญหามลภาวะทางอากาศ ในฤดูแลงจะมีปญหาหมอกควันจากการเผาหญา ในการ

เตรียมการเพาะปลูกซ่ึงพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูนอกเขตเทศบาล ปญหาดานมลภาวะทางกลิ่นในบริเวณท่ีท้ิงขยะ 
และน้ําเสียในเขตชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   

15 

1.9 ศักยภาพของทองถิ่น 

 1.9.1 โครงสรางของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ประกอบดวย 

        (1) ฝายสภาและฝายบริหาร  ฝายสภา ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนท้ังสิ้น 12 คน 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ   4 ป   ฝาย
บริหารประกอบดวยนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี (2 คน)  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 
4 ป  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี      มาจากการแตงตั้งของ
นายกเทศมนตรี 

                  (2) ฝายปฏิบัติงานประจํา  มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และมีพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง เปนฝายปฏิบัติตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายงานใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนด    

      ฝายบริหาร 

        

  

 

 

    

 
 
 
                       ฝายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

นายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  
เลขานุการนายกเทศมนตรี
  

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

รองประธานสภาเทศบาล
 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 สมาชิกสภาฯ เขต 2 

เลขานุการสภาฯ
  



  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   

16 

 
                       ฝายปฏิบัติงานประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

 

  

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาลฯ 

รองปลัดเทศบาลฯ 

สํานักปลดั กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม กองการศึกษา 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หัวหนาสํานักปลัดฯ
 

ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ผูอํานวยการกองการศึกษา 

-งานธุรการ 
-งานการเจาหนาที ่
-งานทะเบียนราษฎร 
-งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
-งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน 
-งานนโยบายและ
แผน 
-งานนิติการ 
-งานพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยว 
-งานประชาสัมพันธ 
 

-งานการเงินและบัญช ี
-งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได 
-งานพัสดุและ
ทรัพยสิน 
-งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

-งานวิศวกรรม 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานธุรการ 

-งานธุรการ 
-งานสุขาภบิาลและอนามยั
ส่ิงแวดลอม 
-งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 
-งานศูนยบริการสาธารณสุข 

-งานธุรการ 
-งานบริหารการศึกษา 
-งานการศึกษาปฐมวยั 
-งานโรงเรียน 
-งานสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
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เทศบาลตําบลเวียงเชียงของไดกําหนดแบงสวนราชการออกเปน 5 สวน ไดแก 
(1) สํานักปลัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ    
(2) กองคลัง 
(3) กองชาง      
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(5) กองการศึกษา     

ปจจุบันเทศบาลฯ มีอัตรากําลังพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักจาง รวมท้ังสิ้น   61    อัตรา ดังนี้ 

หนวยงาน 
 

พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 10 5 7 22 
กองคลัง 4 - 2 6 
กองชาง 3 - 4 7 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

2 1 9 12 

กองการศึกษา สํานักงาน  1 
โรงเรียน  5 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2 

- สํานักงาน  1 
โรงเรียน  4 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1 

14 

รวม 27 6 28 61 
 ขอมูล ณ ก.ย. 2559 

 

          1.9.3 สถานะดานการเงิน การคลัง ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  
              รายรับ-รายจายของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ณ 30 กันยายนของทุกป ในชวง 5 ป มีดังนี้   
 
 
 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

รับจริง 
 

28,223,673.52 29,168,718.62 36,204,879.76 37,723,865.32 39,708,289.26 

จายจริง 
 

26,307,975.53 28,647,734.65 32,897,019.30 34,610,533.24 34,610,533.24 
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สวนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

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

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 2.1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 25.0 9.23 9,610,000.00 17.92 6.0 4.14 536,040.00 2.30 5.0 4.31 528,746.00 2.57 5.0 4.76 280,496.00 1.80 4.0 3.88 162,296.00 1.05 

2.การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 123.0 45.39 27,279,800.00 50.86 76.0 52.41 16,400,775.00 70.26 58.0 50.00 14,073,603.04 68.31 57.0 54.29 13,973,603.04 89.70 57.0 55.34 13,973,603.04 90.55 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16.0 5.90 8,528,000.00 15.90 5.0 3.45 3,306,000.00 14.16 2.0 1.72 3,219,757.00 15.63 1.0 0.95 19,757.00 0.13 1.0 0.97 19,757.00 0.13 

4.การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย 
 และความปรองดองสมานฉันท 

39.0 14.39 4,856,900.00 9.05 18.0 12.41 2,046,350.00 8.77 14.0 12.07 1,749,047.00 8.49 9.0 8.57 363,397.00 2.33 9.0 8.74 363,397.00 2.35 

5.การพัฒนาการบริหาร 68.0 25.09 3,367,150.00 6.28 40.0 27.59 1,053,300.00 4.51 37.0 31.90 1,032,206.00 5.01 33.0 31.43 941,156.00 6.04 32.0 31.07 913,156.00 5.92 

รวม 271.0   53,641,850.00   145.0   23,342,465.00   116.0   20,603,359.04   105.0   15,578,409.04   103.0   15,432,209.04   

 

 



  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
             แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  

19 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 29.0 11.84 20,620,000.00 22.27 9.0 6.72 1,406,200.00 6.45 6.0 5.41 1,365,167.00 6.86 3.0 3.09 351,167.00 2.19 3.0 3.09 351,167.00 2.19 

2.การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 120.0 48.98 38,268,725.00 41.33 72.0 53.73 16,923,650.00 77.64 57.0 51.35 15,246,807.70 76.59 54.0 55.67 14,374,807.70 89.75 54.0 55.67 14,374,807.70 89.75 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

19.0 7.76 26,610,000.00 28.74 8.0 5.97 1,509,780.00 6.93 7.0 6.31 1,482,793.00 7.45 5.0 5.15 503,793.00 3.15 5.0 5.15 503,793.00 3.15 

4.การรักษาความม่ันคง ปลอดภัยความสงบเรียบรอย 
 และความปรองดองสมานฉันท 

32.0 13.06 4,177,500.00 4.51 12.0 8.96 1,013,930.00 4.65 10.0 9.01 939,252.00 4.72 8.0 8.25 289,352.00 1.81 8.0 8.25 289,352.00 1.81 

5.การพัฒนาการบริหาร 45.0 18.37 2,911,400.00 3.14 33.0 24.63 944,900.00 4.33 31.0 27.93 871,802.00 4.38 27.0 27.84 497,802.00 3.11 27.0 27.84 497,802.00 3.11 

รวม 245.0   92,587,625.00   134.0   21,798,460.00   111.0   19,905,821.70   97.0   16,016,921.70   97.0   16,016,921.70   

(ท่ีมา: จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)) 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2559 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 13.0 6.25 3,640,000.00 8.42 11.0 8.03 2,465,000.00 9.36 8.0 7.69 1,928,522.00 10.74 6.0 6.06 728,022.00 4.58 5.0 5.15 646,627.00 6.20 

2.การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 118.0 56.73 26,263,077.00 60.77 79.0 57.66 18,186,160.00 69.09 63.0 60.58 13,419,452.74 74.70 61.0 61.62 13,048,702.74 82.10 60.0 61.86 7,659,902.74 73.49 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16.0 7.69 3,780,000.00 8.75 6.0 4.38 515,000.00 1.96 3.0 2.88 444,062.00 2.47 3.0 3.03 444,062.00 2.79 3.0 3.09 444,062.00 4.26 

4.การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย 
 และความปรองดองสมานฉันท 

25.0 12.02 5,345,000.00 12.37 14.0 10.22 2,994,800.00 11.38 9.0 8.65 1,192,501.00 6.64 9.0 9.09 1,192,501.00 7.50 9.0 9.28 1,192,501.00 11.44 

5.การพัฒนาการบริหาร 36.0 17.31 4,191,350.00 9.70 27.0 19.71 2,163,350.00 8.22 21.0 20.19 980,062.00 5.46 20.0 20.20 480,062.00 3.02 20.0 20.62 480,062.00 4.61 

รวม 208.0   43,219,427.00   137.0   26,324,310.00   104.0   17,964,599.74   99.0   15,893,349.74   97.0   10,423,154.74   

(ท่ีมา: จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)) 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ เชียงของ จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

1.การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 9.0 4.74 2,220,000.00 4.20 4.0 4.04 200,000.00 1.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 88.0 46.32 27,493,684.00 52.06 43.0 43.43 11,764,220.00 68.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 21.0 11.05 10,930,000.00 20.70 10.0 10.10 1,880,000.00 10.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท 29.0 15.26 7,920,000.00 15.00 15.0 15.15 2,175,000.00 12.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.การพัฒนาการบริหาร 43.0 22.63 4,249,000.00 8.05 27.0 27.27 1,133,500.00 6.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 190.0   52,812,684.00   99.0   17,152,720.00   
            

(ท่ีมา: จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-plan)) 
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 2.1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให
บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ตลอดจน
พัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  โดยมีความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงเดิมระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 
ไดกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป โดยผลการดําเนินงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 สรุปผลการดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ี
ไดรับการแตงตั้งมีดังนี้ 

(1) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผน  จํานวน   256 โครงการ 
  จํานวนโครงการท่ีนําไปดําเนินการ จํานวน  169 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ  66.02 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผน  จํานวน  235 โครงการ 
  จํานวนโครงการท่ีนําไปดําเนินการ จํานวน  136 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ  57.87 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  จํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผน  จํานวน  202 โครงการ 
  จํานวนโครงการท่ีนําไปดําเนินการ จํานวน  132 โครงการ 
  คิดเปนรอยละ   65.35 

(2) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
1) ยุทธศาสตรการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

-สถานท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว เปนท่ีรูจักมากข้ึน จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
สรางอาชีพ รายไดใหแกประชาชน ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว 
-แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถานไดรับการอนุรักษ 

       2)   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต 
   -ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการอนุรักษ 
   -ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพ ชวยทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   -เด็ก สตรี ผูสูงอายุ มีกิจกรรมกลุมสรางความสัมพันธท่ีดี 
   -เด็กในสถานศึกษาของเทศบาลมีคุณภาพ มีมาตรฐานดานการศึกษา 
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   -ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
   -ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
   -ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคท่ีดี เขาถึงทุกพ้ืนท่ี 
       3)   ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   -ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ไดรับการปรับปรุงซอมแซม ขุดลอก ทําใหน้ําไหล 
                                สะดวก ลดมลภาวะกลิ่น น้ําเนาเสีย 
   -ประชาชน สถานประกอบการ รานอาหาร รูจักกับวิธีจัดการกับขยะและน้ําเสีย 

           อยางถูกสุขลักษณะ 
 -ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บลดลง จากการสงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ 
 -พ้ืนท่ีสาธารณะ  สวนสาธารณะไดรับการปรับปรุง 
     4)   ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอยและความปรองดอง

สมานฉันท 
 -ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความรูเก่ียวกับการ 
           ปองกันภัย  ในกรณีประสบภัยไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที  
 -มีเจาหนาท่ี อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)ท่ีมีคุณภาพจากการ 
           ฝกซอม ฝกอบรมตาง ๆ 
 -การกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ เปนไปตามท่ีกฎหมาย ระเบียบฯกําหนด 
           มากข้ึน  
     5)   ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร 
 -ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังการเขารวมกิจกรรมตางๆ การเขารวม 
           เปนกรรมการ  คณะกรรมการในการแสนอความเห็น การตรวจสอบ  
          -การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง มีการใชระบบ 
           เทคโนโลยสีารสนเทศเปนสื่อชวยในการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ  
 -บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความสามารถ จากการไดรับการฝกอบรม อบรม 
           ตามตําแหนง สายงาน     

2.2 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
(1) สถานท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว เปนท่ีรูจักมากข้ึน จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน สราง

อาชีพ รายไดใหแกประชาชน ชุมชนท่ีอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว 
  (2)  ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการอนุรักษ 
  (3)  ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพทุกคน 
  (4)  มีการรวมกลุมของผูสูงอายุเพ่ือใหความรู มีกิจกรรมรวมกัน 
  (5)  เด็กในสถานศึกษาของเทศบาลมีคุณภาพ มีมาตรฐานดานการศึกษา 
  (6)  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
  (7)  ชุมชนเขมแข็งสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 
  (8)  ประชาชน สถานประกอบการ รานอาหาร รูจักกับวิธีจัดการกับขยะและน้ําเสีย 

     อยางถูกสุขลักษณะ 
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(9)  ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บลดลง จากการสงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยกขยะ 
(10) ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
(11) การขออนุญาตกอสรางอาคาร สิ่งปลูกสรางตาง ๆ มีการดําเนินการเปนไปตามท่ี 
      กฎหมาย ระเบียบฯกําหนด 
(12) ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  
(13) การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง  

 2.2.2 ผลกระทบ 
  ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 สงผลกระทบเชิงบวกตอประชาชนใน
พ้ืนท่ีเนื่องจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลทุกยุทธศาสตรเปาหมายสวนใหญเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี ผลกระทบเชิงลบเปนเรื่องเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ มักถูก
ตอตานจากผูไดรับผลการทบ เชน เก่ียวกับท่ีสาธารณะ 

2.3 สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557 –
2560 
  (1) ปญหาความตองการของประชาชนในหมูบาน/ชุมชนมีจํานวนมาก แตงบประมาณของ
เทศบาลฯมีจํานวนจํากัด 
  แนวทางแกไข  
  ชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหประชาชนทราบผานเวทีประชาคม ถึงสถานะทางการเงินการคลัง
ของเทศบาล ประกอบการเสนอปญหาความตองการท่ีตองการใหดําเนินการกอนหลัง  
  (2) จํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอกับปริมาณงานของเทศบาล เนื่องจากงบประมาณการ
บริหารงานบุคคลอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
  แนวทางแกไข 
  ใชวิธีการจางเหมาบริการ หรือจางแรงงานในการดําเนินการในภารกิจของเทศบาลท่ีไม
ซํ้าซอนกับภารกิจท่ีมีตําแหนงเจาหนาท่ีอยูแลว  เพ่ือชวยเหลืองานของเทศบาล  
  (3) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีจะสามารถดําเนินการได 
ปญหาความตองการบางเรื่องไมอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
  แนวทางแกไข 
  ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนทราบผานชองทางการจัดเวทีประชาคม  ชี้แจงผานทาง
ผูนําชุมชน/หมูบาน 
  (4) ปญหาความตองการบางเรื่องท่ีเปนปญหาความตองการของประชาชน ตองเก่ียวของกับ
หลายหนวยงาน ทําใหข้ันตอน ระยะเวลาในการดําเนินการไมเปนไปตามท่ีกําหนด เกิดความลาชา 
  แนวทางแกไข 

ใหผูรับผิดชอบปญหา ความตองการ ศึกษา ทําความเขาใจระเบียบ กฎหมาย ข้ันตอน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของกอนการดําเนินโครงการ 
  (5) เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  แนวทางแกไข 
  จัดอบรมพนักงาน เจาหนาท่ี หรือจัดสงเขาอบรม ฝกอบรม หลักสูตรตาง ๆ ท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน หรือมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
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  (6) การใหความรวมมือ การแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาเก่ียวกับการประชาคม 
ประชาพิจารณ ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร 
  แนวทางแกไข 
  ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบถึงความสําคัญ สวนได  สวนเสียเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาท่ีตองผานความคิดเห็นของประชาชน 
  (7) การกอสรางอาคาร บานเรือนของประชาชนลุกล้ําท่ีสาธารณะ 
  แนวทางแกไข 
  -แจงผูรุกล้ําใหทราบถึงปญหา 
  -ยื่นตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน 
  -ทํารังวัดขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
  -บังคับใชกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของ  
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สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

  
 
   
                                     วิเคราะห SWOT 
          ระบบขอมูล (กบจ.) 
                       การมีสวนรวมของประชาชน   
 
    

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตรชาติ/นโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาจังหวัด 

คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ
จังหวัดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

ปญหา/ความตองการของประชาชน 

ประชาคม/แผนชุมชน 

กระทรวง/กรม 

แผนงาน/โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 

เกินศักยภาพ อปท. 

อปท.มีศักยภาพ และมีอาํนาจหนาที่ตามกฎหมาย 

แผนพัฒนาของ อบจ. 

คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอพจิารณาเพื่อเสนอ คกก.ประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาบูรณาการโครงการเพื่อบรรจุใน

แผนพัฒนาของ อบจ. และเสนอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) 

เกินศักยภาพ และ/หรือไมมีอํานาจ
หนาที่ตามกฏหมาย 
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 3.1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560-2579) 
                     คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  เพ่ือใชในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนและใหเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล          
(ป 2558 -2559)  และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป)  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก  (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป 
เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ    เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป 
  คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป  ไดดําเนินการยกรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยไดมีการนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
การเมือง และนักวิชาการรวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ  และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย  และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 
ป  ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ   
 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    
  ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไปจะ
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
 (1) ยุทธศาสตรท่ี 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน  
 (2) ยุทธศาสตรท่ี 2 เศรษฐกิจขยายตัวดวยการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัล  
 (3) ยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต  
 (4) ยุทธศาสตรท่ี 4 สังคมไทยมีความเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย  
 (5) ยุทธศาสตรท่ี 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 (6) ยุทธศาสตรท่ี 6 ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส 
ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม  

 

   3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12   

(1) หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12         
(พ.ศ. 2560-2564) 

การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  จะมุง
บรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ท่ีจะสามารถตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตาม
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

(1.1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ 
และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี  ซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดย
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มุงเนนการพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ         สรางโอกาสและมีท่ียืน
ใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท  ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก็เจริญ เติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต คานิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

(1.2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคน
ไทยพัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีมัศนคติท่ีดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม  พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสุงอายุ
อยางมีคุณภาพ  รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

(1.3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   โดยท่ีวิสัยทัศนดังกลาวสนองตอบตอผลประโยชน
ของชาติ ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคงยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกัน
ในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคม  ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ํา  ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ  
ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา 

(1.4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 
ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา  โดยท่ีเปาหมาย
และตัวชี้วัดในดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน  ท้ังนี้เปาหมายประเทศไทยในป 2579  
ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา  ลักษณะฐานการผลิตและ
บริการสําคัญของประเทศ  ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปราถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย  
โดยกําหนดไวดังนี้  “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน  
สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล้ํานอย  คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรู
และเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีความรู มีทักษะและทัศนคติท่ีเปนคานิยมท่ีดี มีสุขภาพรางกายและจิตใจ
ท่ีสมบูรณ  มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม  มีความเปน
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก  ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ  ระบบ
เศรษฐกิจต้ังอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิทัล  สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความ
เปนสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก  
เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน  ระบบโลจิสติกส  บริการดาน
สุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม  ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจริยะ มาตอยอด
ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม ๆ เพ่ือนําประเทศไทย
ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ  สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 
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(1.5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มุงเนนการสรางความเจิรญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือ
เพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรชั้นกลางใหกวางข้ึน  โดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาส
ทางสังคม และรายไดของกลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 ใหสูงข้ึน  นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
บนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป
สําหรับทุกภาคสวนในสังคมไทย  โดยท่ีเสนทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวนั้นกําหนด
เปาหมายท้ังในดานรายได  ความเปนธรรม  การลดความเหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสรางสังคมท่ี
มีคุณภาพและ         มีธรรมาภิบาล และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

(1.6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปนกลไก
เชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอแนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหเกิดการ
ปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใช
กลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็น
บูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ           

                              ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโลโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 3.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   
  (1) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร นาน)  
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 
วิสัยทัศน : ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน น้ํา ปา สมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข 
พันธกิจ : 1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน โลจิสติกส ดานการเกษตรและอุตสาหกรรม  
              และดานการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายได  
 2.ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมอนุ 
                           ภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม       
                           การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
                           วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ 
                           พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
 
  (2) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564) 
   จากผลการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัด การวิเคราะหสภาวะแวดลอม ผาน
กระบวนการรับฟง ความคิดเห็นจากทุกภาคสวนแบบมีสวนรวม จังหวัดไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด เชียงราย (พ.ศ.2561 – 2564) ดังนี้  
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว รุงเรืองดวย 
                             วัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”  
 

เปาประสงค ( Goal ) 1. เพ่ือสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ          
                             แขงขันดานการคา การลงทุน บริการ โลจิสติกส การเกษตรการทองเท่ียวและ 
                             วัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 และ GMS 

     2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน โดยการนอมนําหลักปรัชญา  
                    เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหลักในการ สรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมท่ี 
                    มีคุณภาพ  
     3. เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพ่ือใหประชาชน 
                    อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีและมีคุณภาพ  
     4. เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติ 
                    และแนวชายแดน  

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีด ความสามารถ ในการแขงขัน ดานการคา การลงทุน และบริการ    
                           โลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปนมิตรกับ  
                           สิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม        
                           เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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 3.1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน  
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุข”  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6               
                   และGSM 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
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3.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

   วิสัยทัศน  “ประชาชนอยูเย็นเปนสุขคูสังคมท่ีดี และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

  พันธกิจ : การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การขนสงและการ
วิศวกรรมจราจร การควบคุมอาคาร โครงสรางพ้ืนฐาน น้ํา พลังงาน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม การสรางมูลคา
ทางการตลาด การคา การลงทุน การประกอบอาชีพ การพาณิชย การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของ
ประชาชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ 
  เปาประสงคและตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

เปาประสงคตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน กลุมอาชีพ ชุมชนมีความ
เขมแข็ง 
 
 
 
 

2.อนุรักษแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  
   โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ

3.แหลงทองเท่ียวเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว จํานวน 
  นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน มีการจับจายใชสอยซื้อบริการ 
  และสินคาเพ่ิม 
 

4.เพ่ิมศักยภาพในดานสินคาและการบริการแกนัก 
ทองเท่ียว 

 

5.สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู 
   ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 

6.สงเสรมิงานตลาดทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และ 
   การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิม 
   มูลคาทางเศรษฐกิจ 

1.1 จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริมท้ังในดานงบประมาณ/  
      วิชาการ/การสรางงาน/สรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
1.2 จํานวนโครงการท่ีสงเสรมิอาชีพ/การสรางงาน/สรางรายไดใหแก 
     ผูวางงาน ผูมีรายไดนอย  
1.3 มีศูนยรวมการจําหนายสินคาของชุมชน,สินคา OTOP,สินคาของ 
     ท่ีระลึก 

2.1 จํานวนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และ 
     แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีไดรับการอนุรักษ 

3.1จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประชาสมัพันธการทองเท่ียว 
     สงเสริมการทองเท่ียว 
3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว  
     แหลงทองเท่ียว 

4.1 มีมัคคเุทศนทองถ่ิน 
4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการคาการบริการของ 
     ผูประกอบการเก่ียวกับการทองเท่ียว 
 
5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับสูประชาคมอาเซียนและนํา 
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ          
   เทศพาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
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           กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ   
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สนับสนุนและสงเสรมิการทํามาหากิน การพาณิชย การ 
  ประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ  
  แขงขันดานการตลาด การคาและการลงทุน 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการทํามาหากิน   
    การพาณิชย การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีด 
    ความสามารถในการแขงขันดานการตลาด การคาและการลงทุน 
 

2.สงเสรมิและพัฒนาการทองเท่ียว 2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
 
 

3.สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู 
  ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงมาขยายผล 

3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสรางความเขมแข็งใหภาค 
   ประชาชนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และการนําหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
 

4.สงเสรมิงานตลาด ทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการ 
  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง 
  เศรษฐกิจ 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ เทศ 
  พาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือเพ่ิม 
  มูลคาทางเศรษฐกิจ 
 

  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยูบนพ้ืนฐานทางสังคมของลานนา  ศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  ใหมีคุณธรรมมีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถปรับตัวรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลง 
  เปาประสงคและตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

เปาประสงคตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1.ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญญาทองถ่ิน 
ไดรับการทํานุบํารุงใหคงอยูตอไป 
 
 
 
 
2.เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูตดิเช้ือฯและ
ผูดอยโอกาสมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การอนุรกัษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

1.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หรือสนับสนุน เพ่ือสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภมูิปญญาทองถ่ินและพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการรวมกลุมหรือสนับสนุน 
      กิจกรรมของกลุม/ชมรมผูสูงอายุ 
2.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีรณรงคใหคนในชุมชนเห็นคณุคา 
     ผูสูงอายุ 
2.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ    
     หรือการบริการสาธารณะแกผูสูงอายุ  
2.4 มีการจดัทําแผนออกตรวจเยีย่มใหขอแนะนําตลอดจนตดิตาม 
     สภาพความเปนอยูของผูสูงอายุ 
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เปาประสงคตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

3.ครอบครัวและชุมชนเห็นความสาํคัญหรือมีสวนรวม 
  ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

 

4.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ  
   แข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเจบ็ ความเสี่ยงตอการ 
   เกิดโรคภยัไขเจ็บนอยลง 

 

 

5.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ  
   แข็งแรง จิตใจแจมใส 

6.เด็ก นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ไดรับการศึกษาอยาง 
   ท่ัวถึงท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
   และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
7.เพ่ิมศักยภาพใหประชาชนในชุมชนสามารถปรับตัวให 
   เขากับสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงได 

 

8.ระบบโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานประชาชนมีความ 
   สะดวกในการสญัจร 
 
 
9.มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ตอบสนองความตองการ 
   ของประชาชน 

 

 

 

3.1 มีการสํารวจและจัดทําขอมลูเก่ียวกับเด็กและเยาวชนทุก 
     ประเภท 
3.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ หรือสนับสนุน เพ่ือพัฒนาเดก็ 
     และเยาวชน 

4.1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในการปองกัน ควบคุม 
     โรคติดตอและไมติดตอ 

4.2 มีการสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการรณรงค ปองกัน  
     แกไขปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 
4.3 ตลาด ตลาดสด รานอาหารในเขตเทศบาลผานเกณฑมาตรฐาน 
     กระทรวงสาธารณสุข 

5.1 มีลานกีฬา สนามกีฬา สถานท่ีออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 
5.2 จัดหรือสนับสนุนใหมีการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย กิจกรรม  
     นันทนาการ 
6.1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนการศึกษา สถานศึกษา 
     ในสังกัดเทศบาล 
6.2 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
     และการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.1 มีการจดัอบรม สัมมนาและศกึษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแก 
     กลุมองคกร ชมรม ประชาชนท่ัวไป 
7.2 มีการจดัฝกอบรมภาษาตางประเทศแกประชาชนท่ัวไป 
7.3 ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสายในชุมชนเพ่ือการรับรูขอมลู 
     ขาวสารและการแสวงหาความรูตาง ๆ  
8.1 มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป และรายงานผล 
     การดําเนินการตามแผน 
8.2 มีการรวบรวมขอมลูความเสยีหายของถนนและวิเคราะห 
     จัดลําดับกอนหลังในการซอมบํารุง 

9.1 มีการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
9.2 รอยละความพึงพอใจตอการดาํเนินการดานระบบโครงสราง 
     พ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปน 
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            กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ   
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภมูิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม 
   อันดีของทองถ่ิน และทุนทางสังคมลานนา 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม  
     ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.สงเสรมิการจดัสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห  การ 
  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตร ี  
  เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี  
     เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและประชาชนในทองถ่ิน 

3.สงเสรมิและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย 
  ครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปองกันและระงับ 
  โรคติดตอ 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมการปองกันและควบคมุ 
     โรค 

3.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการ 

     สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 

3.3 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุง สงเสริม พัฒนาใหตลาด  
     ตลาดสด รานอาหาร ผานเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ 

4.สงเสรมิและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  และการ 
  ออกกําลังกาย 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสงเสริม สนับสนุนการกีฬา  
     นันทนาการ และการออกกําลงักาย 

5.จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ีออกกําลังกายและ 
  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ี 
     ออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

6.สงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 
  การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั  
  และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการศึกษาในระบบ 
     ใหไดมาตรฐาน มคีุณภาพ 
6.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการศึกษานอก 
     ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.สงเสรมิใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช 
  ภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม 
  อาเซียน รวมถึงการพัฒนาคณุภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอ 
  การเปลี่ยนแปลง 

7.1  จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความ 
      พรอมตอสภาวการณการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและใน 
      อนาคต 
 

8.สงเสรมิ สนับสนุน การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใน 
  การเรียนการสอน  การเขาถึงขอมูลขาวสาร การ 
  ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลย ี
     สารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การ 
     ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

9.สงเสรมิงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายนํ้า   
  สะพาน และระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
 

9.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสรมิงานดานคมนาคมและการ 
     ขนสง ทางระบายนํ้า สะพานและระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 พันธกิจ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  เปาประสงคและตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

เปาประสงคตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1.ประชาชนทุกคนปลอดภยัจากปญหามลพิษทาง 
   อากาศ นํ้า เสียง และโรคตดิตอจากการจัดการขยะ 
 
 
 
 
 

2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดลอมเปนไปอยางยั่งยืน 
 

3. ประชาชนมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือ 
    การเกษตรอยางเพียงพอตลอดป ตลิ่งไมพังทลาย 

1.1 มีการปรับปรุง/แกไข การระบายนํ้าของรางระบายนํ้า ทอ 
     ระบายนํ้า 
1.2 มีการสงเสริมใหประชาชน สถานประกอบการ รานอาหาร รูจัก 
     วิธีจัดการกับขยะและนํ้าเสยีอยางถูกสุขลักษณะ 
1.3 รานอาหาร รานคาราโอเกะ มรีะบบการควบคุมเสียง 
1.4 มีการสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
1.5 รอยละของปริมาณขยะท่ีจดัเก็บลดลง 

2.1 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจาก 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.2 มีพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอมเพ่ิมข้ึน 

3.1 มีการขุดลอกแหลงนํ้า 
3.2 มีการกอสรางเข่ือนปองกันตลิง่ ฝาย ฝายนํ้าลน 
 
 

          

             กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ   
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดนิ ทางนํ้า ทางและ 
   ท่ีสาธารณะ  

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการรักษาความสะอาดของถนน หรือ 
     ทางเดิน ทางนํ้า ทางและท่ีสาธารณะ 
 

2.ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเปนมลพิษ ขยะ 
   อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิน่ เสียง และนํ้าเสยี 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือควบคุมและลดปริมาณของเสยีท่ีกลาย 
    มาเปนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย 
 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  โดยประชาชนม ี
   สวนรวม 
 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  
 

4.อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจาก 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
 

5.บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
     สิ่งแวดลอมโดยการมสีวนรวมทุกภาคสวน 
 

6.สงเสรมิการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติ  
  แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้า 
  แบบบูรณาการ 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลง 
     นํ้าธรรมชาติ แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้า 
     แบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอยและความปรองดอง
สมานฉันท 

 พันธกิจ : รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเทาเทียม สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  เปาประสงคและตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

เปาประสงคตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1. ทุกภาคสวนในสังคม ทองถ่ิน อยูรวมกันอยางม ี
    ความสุขภายใตสังคมท่ีมีคณุภาพ 

2. สรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศในทุกดาน 
 

3. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจใสและมีความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4.การพัฒนาพ้ืนท่ีเปนไปอยางมรีะบบ 
 
 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหชุมชน ทองถ่ิน เขมแข็ง 
     เสริมสรางความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

2.1 มีการติดตอ พบปะหารือในดานการคา การศาสนา ประเพณี  
     วัฒนธรรม การกีฬา กับประเทศเพ่ือนบาน  

3.1 มีการดําเนินการเพ่ือจัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบ 
     เรียบรอย เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4.1 มีการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมอาคาร การผังเมือง การ 
     จัดการท่ีสาธารณะ 
 

              กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ   
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.เสริมสรางชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง รักถ่ินฐานบานเกิด 
     

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสรมิสรางชุมชนและทองถ่ิน 
     เขมแข็ง รักถ่ินฐานบานเกิด 

2.เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและ 
   ทองถ่ินบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ความเสมอภาค     
   เปนธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคสวน 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสรมิสรางความปรองดอง 
      สมานฉันทในชุมชนและทองถ่ินบนพ้ืนฐานของความถูกตอง  
      ความเสมอภาค เปนธรรม  ยุติธรรม และการยอมรับของทุก 
      ภาคสวน  

3.เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนของ 
  ประชาชน 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสรมิสรางความปลอดภัยในชีวิต 
     และทรัพยสินของประชาชน 

4.สงเสรมิและพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน  งานรักษา 
  ความสงบเรียบรอย 

4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจดั 
      ระเบียบชุมชน  การรักษาความสงบเรียบรอย 

5.สงเสรมิและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายา 
  เสพติด 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงาน 
     ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

6.พัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรวมมือกับประเทศ      
     เพ่ือนบาน 

7.สงเสรมิและสนับสนุนงานดานปองกันและบรรเทา         
  สาธารณภัย 

7.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานดาน 
      การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

8.สงเสรมิ สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความ 
  ปลอดภัย 

8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุนการใช 
     เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 

9.พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรม 
  จราจร การดูแลและคุมครองท่ีสาธารณะ งานควบคุม 
  อาคารและงานใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวาง 
  โดยวิธีอ่ืน 

9.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนางานดานการผังเมือง  
     การขนสงและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองท่ี 
     สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารุงการไฟฟา  
     หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหาร 
 พันธกิจ : การบริหารจัดการเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบรหิารจัดการ

บานเมืองท่ีดี  หลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ทุกภาคสวนไดรับการเสริมสรางให
สามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบท่ีโปรงใส เปนธรรม 
  เปาประสงคและตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

เปาประสงคตามพันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
1.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 

2. บริหารจัดการบานเมืองท่ีดีภายใตองคกรท่ีมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 มีการแตงตั้งประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ, กรรมการ ใน 
     การดําเนินการตามภารกิจของเทศบาล 
1.2 มีการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
     ทองถ่ิน 

2.1 คาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการและนิเทศ 
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารตาม 
     หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล 
          -การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
          -การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 
          -การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
           กิจกรรม 
          -เทศบาลดําเนินงานดวยความโปรงใส/ตรวจสอบได 
          -การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 
          -การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ 
กิจกรรม 
          -การดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมมีความคุมคากับ
งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร 
          -ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถ่ิน 
          -ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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             กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ   
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ  
  ประชาชน และการมสีวนรวมในการพัฒนา 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค   
     สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และการมีสวนรวมในการพัฒนา 
 

2.เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการบริหารท่ีด ี  
   มีประสิทธิภาพ 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล 
     เพ่ือการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
 

3.พัฒนาปรับปรุงครภุัณฑ สถานท่ีปฏิบัติงาน  ตลอดจนนํา 
   เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
   บริหารจัดการ 

3.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดหา ปรับปรุงครุภณัฑ การพัฒนา  
     ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน  การนําเทคโนโลยมีาใช เพ่ือเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

4.พัฒนาระบบการจดัหารายไดของเทศบาล 4.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดหารายไดของ 
     เทศบาล 
 

5.พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหม ี
  ประสิทธิภาพ 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการภารกิจ 
     ถายโอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

6.ประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 
  ท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน องคกรเอกชน องคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ิน 

6.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประสานความรวมมือและบูรณาการ 
     รวมกันทุกภาคสวนท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน องคกรเอกชน  
     องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

7.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การใหบริการ  
  คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

 

7.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
     การใหบริการ การเสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมใหแกบุคลากรทองถ่ิน 
7.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาล 

8.การพัฒนาระบบขอมลูขาวสารและระบบสารสนเทศของ 
  ทางราชการ 

 

8.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาระบบการรับ-สงขอมูลขาวสาร   
      การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสารของเทศบาล 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย  พ.ศ. 2561 – 2564 

“เปน Smart  City คูสังคมที่ดี มั่นคง สมดุล แบบยั่งยืน” 
 

2.3.1 Growth & Competitiveness  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ 
  1) สรางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่ีเขมแข็งใหเจริญเติบโต  โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการคา การลงทุน บริการ การเกษตร การทองเท่ียว และวัฒนธรรม เพ่ือใหประชาชนได
พ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
  2) วางระบบการพัฒนาชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาขนอยูเย็นเปนสุขคูสังคมท่ีดี 
และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง เตรียมพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 
  3) พัฒนางานดานการผังเมือง/ชุมชน งานควบคุมอาคารและบริหารจัดการใชประโยชนท่ีดิน 
 

 2.3.2 Sustainability Growth  การพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน 
  1) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหม่ันคงทางสังคม ภายใตวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) สงเสริมเครือขายประชาชน กลุมอาสาสมัคร องคกรเอกชน เปนพลังในการแกไขปญหา
สังคมและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
  3) สรางภูมิคุมกันทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอย งานดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

 2.3.3 Green Growth  การพัฒนาคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1) พัฒนา/สงเสริมการเตรียมความพรอมและมีภูมิปองกันตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
สภาพแวดลอมและสาธารณภัย 
  2) รักษาสภาวะแวดลอมและสมดุลทางธรรมชาติดวยพลังทางสังคม เพ่ือเปนเมืองนาอยู 
ประชาชนอยูในสังคม และสิ่งแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพ 
 

 2.3.4 Smart Process  การพัฒนาการบริหารและการบริการ 
  1) เพ่ิมขีดความสามารถการบริหาร จัดการบริการสาธารณะของเทศบาล 
  2) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริการของเทศบาล 
  3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการกําหนดนโยบายและการพัฒนา 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แหงชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามา
เปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันใน
ทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน  เตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ซ่ึงจะนําไปสู
การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชน   

 

3.3 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 3.3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
  (1) ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 
  จากการรวบรวมขอมูลปญหาและความตองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
จากการจัดเวทีประชาคมหมูบานและจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
สามารถจําแนกออกในแตละดานไดดังนี้ 

(1.1) ดานเศรษฐกิจ 
ประชาชนตองการเห็นการพัฒนาในดานเศรษฐกิจท่ีชัดเจน โดดเดนและคํานึงถึงความ

เปนไปได ความพรอม  ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โครงการไหนท่ีดีใหทําอยางตอเนื่อง  
ควรนําตัวอยางท่ีประสบผลสําเร็จจากทองถ่ินอ่ืนมาปรับใช หรือทําใหแตกตางเปนรูปแบบท่ีโดดเดนของตนเอง 
เชน ตลาดถนนคนเดิน การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การสรางแหลงทองเท่ียวใหม การเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน เชน   ปายบอกทางหลายภาษา   เนื่องจากพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเปนแหลงชุมชน
ประชาชนประชาชนมีหลากหลายอาชีพ ท้ังคาขาย  การใหบริการ  รับจาง  การจัดตั้งกลุมอาชีพท่ีมีดําเนินการ
ตอเนื่องมีความเขมแข็ง จึงมีไมก่ีกลุม    

(1.2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
1) ดานสุขภาพอนามัย 

  ประชาชนสวนใหญตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  มีการ
ออกกําลังกาย จะเห็นไดจากความตองการของประชาชนในเรื่องเครื่องออกกําลังกาย  ปญหาเรื่องสุขภาพสวน
ใหญสาเหตุมาจากสภาพแวดลอม เชน ปญหาระบบทางเดินหายใจการการเผาขยะ   เทศบาลมีการใหความรู
ดานสุขภาพแกประชาชนในชุมชน  มีการฝกอบรมใหความรูแกอาสาสมัครประจําหมูบาน(อสม.)เพ่ือชวยเหลือ
หนวยงาน ดูแลดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  มีการเฝาระวัง การรณรงค การปองกันโรคตาง ๆ อยาง
ตอเนื่องทําใหปญหาเก่ียวกับโรคติดตอไมมี หรือมีก็ไมรุนแรง   
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2) ดานศาสนา วัฒนธรรม  
  เทศบาลมีแหลงโบราณสถาน รวมท้ังมีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง ซ่ึงแตละชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมตามประเพณีทุกป  เทศบาลฯจึงควรมี
การอนุรักษ เผยแพรและสืบสานไปยังคนรุนใหม รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับ
เด็กและเยาวชน  

     3) ดานสังคม  
               ปญหาท่ีพบสวนใหญเปนเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดง

ความคิดเห็น  การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ มีนอย เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ทําใหทุกคนตางมีการ
ดําเนินชีวิตท่ีเรงรีบเพ่ือหารายได  การออกระเบียบ การแกไขระเบียบ กฎหมายตาง ๆ จึงขาดความคิดเห็นท่ี
แทจริงของคนสวนใหญ สงผลใหการพัฒนา การแกไขปญหาไมบรรลุผล  ปญหาดานอ่ืนเชนปญหายาเสพติด 
ปญหาการพนัน มีไมมากเนื่องจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการเขมงวดกวดขัน ดําเนินการตามกฎหมาย 

     4) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
              ปญหาทอระบายน้ําอุดตัน  ปญหาน้ําทวมขังอันเนื่องมาจากการทับถมของ

ดิน ทราย  ปญหาถนนบางสายในเขตเทศบาลคับแคบไมสามารถขยายการจราจรใหกวางข้ึนได  ปญหาถนน
ชํารุดอันเองมาจากการใชงานมาเปนเวลานาน 

                    (1.3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         ปญหาเรื่องขยะท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเจริญเติบโตของเมือง ปญหาการไมมีสถานท่ีกําจัด
ขยะแบบถูกสุขลักษณะ  การลักลอบนําขยะมาท้ิงในเขตเทศบาล  รวมท้ังปญหาน้ําเนาเสียจากครัวเรือน 
รานอาหาร  โรงแรม ฯลฯ ซ่ึงหากเทศบาลฯไมมีมาตรการ แนวทางแกไข อาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชน ตลอดถึงเศรษฐกิจการทองเท่ียว และการปรับปรุงทิวทัศนริมแมน้ําโขงใหเปน
สวนสาธารณะ ท่ีพักผอนก็เปนอีกเรื่องท่ีเทศบาลสามารถดําเนินการ 

  (1.4) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
       ปญหาความตองการสวนใหญเปนเรื่องความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ปายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรตาง ๆ ปญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร การไมปฏิบัติตามกฎจราจร  และเนื่องจาก
เทศบาลฯมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนเขตท่ีอยูอาศัย ยานการคาของชุมชน และเปนพ้ืนท่ีเขตชายแดนทําใหการเขามา
ของคนตางถ่ินมากข้ึน สถานการณเหลานี้อาจสงผลใหเกิดปญหาตามมา เชน การลักทรัพย  เทศบาลฯ ควรมี
มาตรการในการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

  (1.5) ดานบริหาร จัดการ  
       ควรใหประชาชนไดรับขาวสารหรือการประชาสัมพันธ  เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินการ
ดานตาง ๆ อยางถูกตอง รวดเร็ว ทันสถานการณ  รวมถึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน ซ่ึงในปจจุบัน
ประชาชนใหความสนใจและใหความสําคัญในเรื่องเหลานี้มากข้ึน รวมท้ังควรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของเทศบาลฯ และนําเทคโนโลยีเขามาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการแก
ประชาชน 
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(2) การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส 
  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ   เปนพ้ืนท่ีเมืองชายแดน มีอาณาเขตติดตอกับตางประเทศคือ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแมน้ําโขงก้ันระหวางสองประเทศ  พ้ืนท่ี
รับผิดชอบสวนใหญเปนชุมชนในเมือง  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการคาและการบริการ           
มีโบราณสถานท่ีเกาแก  เหมาะสมเปนแหลงทองเท่ียว  การท่ีประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)   
อําเภอเชียงของถือเปนเมืองหนาดานในการเดินทางเขา-ออกระหวางประเทศ  จําเปนท่ีจะตองมีการเตรียม
ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ท้ังดานอุตสาหกรรม การทองเท่ียว  การพัฒนาอาชีพ  ฝมือแรงงาน ฯลฯ 

  การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาโดยใชเทคนิค  SWOT (strength weakness 
opportunity threat)   ไดดังนี้      

           จุดแข็ง(Strength) 
 1.เปนเมืองชายแดน ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  มีการคาขายกับประเทศ
เพ่ือนบานมายาวนาน โดยใชเสนทางการคมนาคมทางน้ํา  พืช ผัก ผลไมทางเศรษฐกิจมีมากมาย สามารถ
สนับสนุนสงออกไปยังตางประเทศ  หรือแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาได    
 2.เกาะแกงหินตามธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงามริมฝงแมน้ําแหลงแพรพันธุปลาบึก ท่ีเปนแหง
เดียวในโลก สัญลักษณปลาบึก เสนทางการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงไดหลายอําเภอ  สามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียว
เขามาทองเท่ียวมากข้ึน 
 3.มีประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีโดดเดน เชน พิธีบวงสรวงเจาพอปลาบึก การสรงน้ําพระธาตุ   
มีวัด มีศาสนสถานท่ีเกาแกมีอายุหลายรอยปในพ้ืนท่ี 
  4. เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีแมน้ําไหลผาน จํานวน  3 สาย ไดแก แมน้ําโขงซ่ึงเปน
แมน้ําสายใหญมีน้ําไหลตลอดป  แมน้ําดุก และแมน้ําสม ท่ีเปนแมน้ําสายรองท่ีไหลผานในพ้ืนท่ีการเกษตรริม
ฝงแมน้ํา (ปลูกผักตาง ๆ)  ปจจุบันยังคงความอุดม สมบูรณของสายน้ํา  ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีการตั้งกลุมเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.ผูบริหารเทศบาลใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ กลาวคือ
มีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ และดูแลสวัสดิการแกผูดอยโอกาส เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุและประชาชน
ท่ัวไป  การสงเสริมการพัฒนาของกลุม  องคกร  ชมรมตาง ๆ ในการอบรม  สัมมนา เพ่ิมพูนความรู  สงเสริม
การเรียนรู และเขาถึงขอมูลตาง ๆ ทางระบบอินเตอรเน็ต สงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย การสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพดานรางกายและจิตใจ  ทําใหการสงเสริมดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  มีนโยบายพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมพ้ืนบาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   ประชาชนสวนใหญยังคงประกอบกิจกรรม อนุรักษ ประเพณี  วัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม  จากนโยบายผูบริหารทองถ่ินในดานนี้ ทําใหวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการ
อนุรักษ ไมสูญหาย  รวมท้ังนโยบายดานการศึกษา มีการสงเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ เพ่ือรองรับ
กับฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงการเรียนรู  การแขงขันและการพัฒนารวมกันกับประชาคมอาเซียน   
 6.ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับการดูแลสุขภาพและไดรับความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัย
จากหนวยงานภาครัฐท้ังโรงพยาบาล  สาธารณสุข อยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังนโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ี
สงเสริมดานสุขภาพอนามัย ของประชาชน  การมอบหมายใหอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 
(อสม.) ติดตามดูแลสุขภาพของประชากรในชุมชน เปนตน 
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 7.ผูบริหารทองถ่ิน มีนโยบายการสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกรแบบบูรณา
การ  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เสริมสรางใหชุมชนและองคกรตาง ๆ เกิด
ความเขมแข็ง รักถ่ินฐานบานเกิด  
 8.การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การดําเนินการกับผูกระทําผิดกฎหมายใน
พ้ืนท่ีเทศบาลมีสถานีตํารวจภูธร  มีหนวยปฏิบัติการตามลําน้ําโขง มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน     
(อปพร.)ท่ีชวยดูแลความเรียบรอย  ปฏิบัติงานรวมกับเทศบาล  รวมท้ังเทศบาลมีอุปกรณ  เครื่องมือท่ีพรอม
สําหรับการบรรเทาสาธารณภัย   
   9.ในดานการจัดการขยะ ผูบริหารทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการบริหารจัดการขยะอยางครบ
วงจร  การนําขยะมารีไซเคิล  และมีชุมชนตนแบบในพ้ืนท่ีในการบริหารจัดการขยะ 

          จุดออน(Weakness) 
 1.ดานการลงทุนคนในพ้ืนท่ีไมมีความตื่นตัวในการพัฒนา  สวนใหญจะเปนตางถ่ินเขามา
ลงทุน  หนวยงานในพ้ืนท่ีไมมีการประสานความรวมมือกัน  ตางหนวยตางทํา  
 2.การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวขาดการดูแลจากคนในชุมชน  สวนใหญอาศัย
หนวยงานภาครัฐเขามาจัดการดูแลท้ังเรื่องงบประมาณ วิธีการ รวมท้ังไมมีศูนยรวมการบริการสําหรับ
นักทองเท่ียว     
 3.ในดานการสัญจรในชุมชน การขยายผิวจราจรในชวงท่ีคับแคบ  สามารถทําไดยาก
เนื่องจากติดกับบานเรือนและรานคาของประชาชนและเปนสวนสําคัญกลาวคือเปนยานเศรษฐกิจของเทศบาล   
หรือหากจะขยายผิวหรือเปลี่ยนเสนทางการคมนาคมเพ่ือการขนสงตองทํานอกพ้ืนท่ี   
 4.ดานแหลงน้ํา แมน้ําโขง ซ่ึงเปนแมน้ําสายหลัก  มีลักษณะน้ําข้ึนน้ําลงไมเปนไปตาม
ธรรมชาติ  เนื่องจากประเทศจีนไดกอสรางเข่ือนก้ัน ดังนั้นการข้ึนลงของแมน้ําจึงอยูกับประเทศจีนผูกําหนด 
และแมน้ําสายรองอันไดแก แมน้ําดุก และแมน้ําสม  ยังตื้นเขินและมีการกอสรางฝายน้ําลนเพียงไมก่ีแหง  
ดังนั้นในฤดูท่ีมีน้ํามากจึงไมสามารถกักเก็บน้ําไวได  ตลอดจนลักษณะการไหลของน้ําจะไหลแรงทําใหตลิ่งถูก
กัดเซาะ บานเรือนประชาชนริมฝงแมน้ํามักไดรับความเสียหาย  และขอจํากัดดานงบประมาณ 
 5.การรวมกลุมอาชีพสวนใหญยังไมเขมแข็ง  ไมตอเนื่อง   ตองขอรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานของรัฐ   
 6.การจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ เริ่มหางหายจากกิจกรรมท่ีมีการแสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน เยาวชนสวนมากรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเขามาสู
ชีวิตประจําวันมากเกินไป จนทําใหไมเขาใจถึงหลักคิดและหลักปรัชญา ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาของทองถ่ิน  
 7.ในดานการศึกษาในเขตเทศบาล ไมมีสถานศึกษาสายอาชีพ  ตลอดจนประชาชนไมให
ความสําคัญกับสถานศึกษาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี  แตกลับสงบุตรหลานไปศึกษาตอยังตางถ่ิน  
 8 ในดานสาธารณสุข ยังมีประชาชนท่ีอยูในวัยเจริญพันธุหรือวัยรุน ยังอยูในภาวะเสี่ยงตอ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  เชน โรคเอดส เนื่องจากยังมีพฤติกรรมท่ีม่ัวสุม  และไมไดรับการควบคุมดูแลจาก
ผูปกครองเทาท่ีควรการดูแลสงเสริมดานสุขภาพอนามัยของเทศบาลยังทําไดไมมากเพราะขาดบุคลากรท่ี
ชํานาญเฉพาะทาง การสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย เลนกีฬาประเภทตาง ๆ นั้น สนามกีฬา  ลาน
กีฬาในพ้ืนท่ียังมีไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถทําเปนลานกีฬา  สนามกีฬาได 
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 9.ประชาชนยังขาดความเขาใจอยางถองแทในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบริหารจัดการ  การอนุรักษ รักษายังคงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรเอกชน  เชน 
การดูแลรักษาความสะอาดแมน้ํา  ลําคลอง  การปลูกตนไม  
 10.สถานประกอบการในลักษณะรานอาหาร โรงแรม ในพ้ืนท่ีบางแหงยังไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับของทางราชการ เชน ไมมีบอบําบัดน้ําเสีย มีการปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ํา  ลําคลอง   
 11.การกําจัดขยะในพ้ืนท่ีเทศบาลยังไมมีสถานท่ีท้ิงขยะและการกําจัดขยะยังใชวิธีเทกองท่ียัง
ไมถูกสุขลักษณะ   
 12.เทศบาลมีพ้ืนท่ีติดตอแนวชายแดน มีความเสี่ยงตอปญหาการลักลอบเขาเมืองของคนตาง
ดาว เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสียงตอการคายาเสพติด  ปญหาการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย  รวมท้ังมีการเดิน
ทางเขามาทํางาน  มาลงทุนในพ้ืนท่ีจากคนตางถ่ิน อาจทําใหมีปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตามมา หากหนวยงานของรัฐดูแลไมท่ัวถึง 
 12.การมีสวนรวมของประชาชนบางเรื่องประชาชนยังขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับหนาท่ีของประชาชน เชน การไปใชสิทธิ์เลือกตั้งและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน  การ
ใหความรวมมือของประชาชนในชุมชนในการแสดงความคิดเห็นตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลยัง
ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนเทาท่ีควร  
           13.การบริหารจัดการของเทศบาลฯยังทําไดไมเต็มท่ี เนื่องจากงบประมาณมีจํากัดไมเพียงพอ
ตอการใหบริการสาธารณะ รวมท้ังการแกไขปญหา การพัฒนาในบางเรื่องตองไดการอนุมัติ อนุญาตหรือ
เห็นชอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เนื่องจากอยูนอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีของเทศบาลฯท่ีจะสามารถทําได
แตเปนการความตองการของชุมชน เชน การพัฒนาคูเมืองเดิม  การกอสรางทาเทียบเรือ   ทําใหการพัฒนาทํา
ไดไมเต็มท่ี   

          โอกาส(Opportunity) 
 1.การท่ีประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียนใน ทําใหองคกรตาง ๆ ในพ้ืนท่ีตองมีการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับกับภารกิจการเปลี่ยนแปลงท่ีตามมา 
 2.รัฐบาลปจจุบันมีนโยบายเนนในเรื่องการพัฒนาสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ดวยการ
สราง ความเขมแข็งจากภายใน  ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไกประชารัฐทําให
งบประมาณกระจายลงพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง  มีการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “ประเทศไทย 4.0” หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซ่ึงเปนการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญคือ 
  (1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสู
การเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน 
และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entreprepreneur) 
  (2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู
ตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises (ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีสินคาดี แนวคิดดี บริหารจัดการคลองตัว 
มองตลาดโลกเปนสําคัญ) และ Startups (การเริ่มตนธุรกิจเพ่ือการเติบโตแบบกาวกระโดด) ท่ีมีศักยภาพสูง 
  (3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู      
High Value Services  
  (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 
จากนโยบายดังกลาวทําใหธุรกิจ การคา การลงทุนในพ้ืนท่ีมีโอกาสปรับตัวใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน  
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 3.การกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 เชื่อมระหวางอําเภอ
เชียงของกับแขวงบอแกว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทําใหมีเสนทางการคมนาคมท่ีสะดวก 
สงผลดีตอธุรกิจดานการคา   การทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  นักทองเท่ียวมีทางเลือกในการเดินทาง      โดยสามารถ
เดินทางทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานไดหลายประเทศจนถึงประเทศจีน   
 4.ดานแหลงน้ําหากมีการขุดลอกและกอสรางฝายน้ําลนในแมน้ําสายรองก็จะสามารถกักเก็บ
น้ําไวใชในฤดูแลงได ตลอดจนชะลอการไหลของน้ําได และการสรางพนังเข่ือนปองกันตลิ่ง ก็จะสามารถลด
ปญหาดานดินพังทลายได 
 5.นโยบายของรัฐบาลดานการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน นับไดวาเปนโอกาสดีท่ีเทศบาลจะไดสงเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใหมีคุณภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึน 
 6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี มีระเบียบกฎหมายท่ีใหทองถ่ินมีอํานาจในการ สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม  
ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินไดรับความสนใจมากข้ึนท้ัง
ในชุมชนและสถานศึกษา เทศบาลฯสามารถสงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีได
อยางเต็มท่ี   
 7.ดานการศึกษารัฐบาลมีนโยบายท่ีจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  โดยให
ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก  มีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา รวมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และรวมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู ทําใหการจัดการดานการศึกษามีคุณภาพ สามารถนํางบประมาณไปพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพใหมากยิ่งข้ึน    
  8.พระราชบัญญัติเทศบาลไดกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และสามารถออกเทศบัญญัติทองถ่ินควบคุมในเรื่องดังกลาวได 
 9.นโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย     ท่ี
เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน  โดยใหความสําคัญในการเรงรัด
แกไขปญหาการจัดการขยะเปนอันดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมาก
ท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤต  พ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ ฯลฯ  มีการใชมาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใชอยางเด็ดขาด  ซ่ึงเปนโอกาสดีของเทศบาลฯ ในการสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
รวมท้ังการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 10.การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็ว  ทําใหมีเทคโนโลยีสําหรับ
ใชในการบริหารและบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 11. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอกิจการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซ่ึงหากเทศบาลไดใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีของประชาชนและการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการทองถ่ินแลว  อาจเปนพลังมวลชนท่ีมีความเขมแข็ง  สงเสริมใหทองถ่ินบริหารจัดการ
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 12. การพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษอําเภอเชียงของ ทําใหพ้ืนท่ีไดรับความสนใจจาก
บุคคลภายนอกพ้ืนท่ีท่ีจะเขาทําธุรกิจ การคา การลงทุน ฯลฯ    
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           อุปสรรค (Threat) 
 1.จังหวัดเชียงรายมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวหลายแหง ทําให
นักทองเท่ียวมีทางเลือกท่ีจะทองเท่ียวหลายทาง  รวมท้ังการเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีของนักทองเท่ียวสวนใหญมี
จุดประสงคเพ่ือเดินทางไปเท่ียวยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป,ลาว) หรือเดินทาง
ตอไปยังประเทศท่ีสาม  ทําใหสถานท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ีไมไดรับความสนใจ   
 2.เสนทางการการคมนาคมท่ีเชื่อมโยงระหวางอําเภอตางๆ ยังไมสะดวกเทาท่ีควร กลาวคือ  
คับแคบเปนหลุมเปนบอ ตลอดจนไมมีเสนทางสัญจรท่ีเปนทางเลือกอ่ืน  
 3.ดานแหลงน้ําการกอสรางเข่ือนก้ันแมน้ําโขง การปดปลอยน้ําจากเข่ือน ของประเทศจีน  
ทําใหไมสามารถคาดการณปริมาณน้ําได ทําใหน้ําทวมบานเรือนท่ีอยูริมฝงแมน้ํา พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
เนื่องจากแมน้ําสายรองจะเชื่อมตอกับแมน้ําสายหลัก (แมน้ําโขง) ปริมาณน้ําในแมน้ําโขงมีผลตอปริมาณใน
แมน้ําสายรอง  
           4.การสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินใหแกกลุมเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปยังขาดบุคลากรหรือปราชญท่ีถายทอดไดอยางครบถวน มีเพียงผูสูงอายุในทองถ่ินท่ีไดรับมอบ
เปนฉันทามติจากหมูบานใหประกอบกิจกรรมนั้นๆ เปนครั้งๆ ไป   
 5.การแพรระบาดของโรคโดยบุคคลท่ีเปนประชากรแฝงเปนอีกปจจัยหนึ่งในการควบคุมท่ี
สามารถทําไดยาก 
 6.ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเดินเรือขนสงสินคาและเรือทองเท่ียวตาม
ลําน้ําโขงซ่ึงเปนเรือของบริษัทท่ีเปนของประเทศเพ่ือนบาน การควบคุมเรือขนสงสินคาและเรือทองเท่ียวมิให
ปลอยของเสียลงในแมน้ําจึงมิสามารถทําได 
 7.การบริหารจัดการสถานท่ีท้ิงขยะ ไมสามารถดําเนินการเองไดตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เพราะสถานท่ีท้ิงขยะอยูนอกเขตพ้ืนท่ีเทศบาล    
 8.การใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนดานการจัดระเบียบสังคม  การรักษาความสงบ
เรียบรอย ของเทศบาลยังทําไดไมมากเนื่องจากติดขัดในเรื่อง ระเบียบ  ขอกฎหมาย  เชนการสนับงบประมาณ  

  
 9.ปญหาหมอกควันในภาคเหนือ สงผลตอปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ
ปญหาสุขภาพ และปญหาดานธุรกิจทองเท่ียว 
 10.ปจจุบันมีการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินในการดําเนินการกิจการสาธารณะมากข้ึน  
กิจการบางอยางตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ โดยเฉพาะ  
 11.การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเด็กและเยาวชน   
มีพฤติกรรมในการใชชีวิตประจําวันเปลี่ยนไป หมกมุนกับการเสพสื่อตาง ๆ เชน  เกม  ไลน  เฟซบุค  เกิดการ
เสื่อมถอยทางวัฒนธรรม  การมีพฤติกรรมกาวราว 

 3.3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
(1)การวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ

ในพ้ืนท่ี 
  อําเภอเชียงของยังไมมีการใชผังเมืองเฉพาะพ้ืนท่ี ปจจุบันใชผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 
2556  ตามผังเมืองรวมฯท่ีกําหนด  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของสวนใหญกําหนดใหเปนท่ีดิน
ประเภทชุมชน ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  
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สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   ท่ีดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพ่ือการ
ทองเท่ียว ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือนันทนาการหรือเก่ียวของกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
การทองเท่ียวหรือเก่ียวของกับการทองเท่ียว หรือสาธารณะประโยชน  ซ่ึงหากกําหนดแนวทางการพัฒนาให
เปนไปตามท่ีผังเมืองกําหนด  การสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวนาจะเปนประเด็นหลักในการพัฒนา 
รวมถึงการพัฒนาท่ีสาธารณะริมฝงแมน้ําใหเกิดประโยชน เกิดรายไดใหคนในพ้ืนท่ี 
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3.3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงรายกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ     

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
เชียงราย 

 

1.การพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแขงขันดานการคา การ
ลงทุนและบริการโลจิสติกส 
เชื่อมโยง กลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ GMS 

2.การสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม  

3.การดํารงฐาน
วัฒนธรรมลานนา เพือ่
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  
และเชิงสขภาพ 

4.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและคุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน 

6.การรักษาความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน 

แบบ ยท. 01 
 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 
 

1.เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอยางม่ันคงและ
ย่ังยืน 

2.เศรษฐกิจขยายตัวดวย
การคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

3.คนไทยมีศักยภาพและ
สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต 

4.สังคมไทยมีความเปนธรรม มี
ความเหลื่อมล้ํานอย 

5.เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.ระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบ
ไดและประชาชนมีสวนรวม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 12 

1.การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

2.การสราง
ความเปน
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําใน
สังคม 

3.การสราง
ความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขัน
ไดอยางย่ังยืน 

4.การเติบโต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพ่ือการ
พัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

5.การเสริมสราง
ความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู
ความม่ังคั่งและ
ย่ังยืน 

6.การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 
2 

1.พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการ
คา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับ
ความรวมมือประชาคมอาเซียน 

2.การสรางความเขมแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

3.พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการ
พัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

4.ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
และพลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสู
การเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
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3.3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงรายกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ (ตอ) 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
    

  
 
 
  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขตจังหวัด
เชียงราย 

1.การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ GMS 

2.การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว 

3.การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข 

4.การพัฒนาคุณภาพชวีิต
และการปองกนับรรเทา
สาธารณภยั 

5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน 

6.การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ 

1.การเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  

2.การพัฒนาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

4.การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอยและความ
ปรองดองสมานฉันท  

การพัฒนาการบริหาร 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
เชียงราย 

 

1.การพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแขงขันดานการคา การ
ลงทุนและบริการโลจิสติกส 
เชื่อมโยง กลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ GMS 

2.การสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม  

3.การดํารงฐาน
วัฒนธรรมลานนา เพือ่
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  
และเชิงสขภาพ 

4.การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและคุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน 

6.การรักษาความมั่นคง 
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน 

1.ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน กลุมอาชีพ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
2.อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  โบราณสถาน และ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
3.แหลงทองเที่ยวเปนทีรู่จักของนักทองเที่ยว จํานวน 
นักทองเที่ยวเพิม่ข้ึน มีการจับจายใชสอยซือ้บริการ 
 และสินคาเพิม่ 
4.เพิ่มศักยภาพในดานสินคาและการบรกิารแกนัก ทองเที่ยว 
5.สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับสู 
   ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
6.สงเสริมงานตลาดทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และ 
   การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อเพิ่ม 
   มูลคาทางเศรษฐกจิ 

             
เปาประสงค 

1.ศิลป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน ไดรับการทํานุ
บํารุงใหคงอยูตอไป 
2.เด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสงูอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือ
ฯและผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

1.ประชาชนทุกคนปลอดภัยจาก
ปญหามลพิษทางอากาศ นํ้า เสียง 
และโรคติดตอจากการจัดการขยะ 
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางย่ังยืน 
3. ประชาชนมีนํ้าเพื่อการอปุโภค 
บริโภคและเพื่อ  การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดป ตลิ่งไมพงัทลาย 

1. ทุกภาคสวนในสังคม ทองถ่ิน 
อยูรวมกันอยางมีความสุขภายใต
สังคมทีม่ีคุณภาพ 
2. สรางความสมัพันธอันดีระหวาง
ประเทศในทุกดาน 
3. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจ
ใสและมีความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
4.การพฒันาพื้นที่เปนไปอยางมี
ระบบ 
 

 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
2. บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ภายใตองคกรที่มีคุณภาพ 
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เปาประสงค 

1.ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน กลุมอาชีพ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
2.อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  โบราณสถาน และ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
3.แหลงทองเที่ยวเปนทีรู่จักของนักทองเที่ยว จํานวน 
นักทองเที่ยวเพิม่ข้ึน มีการจับจายใชสอยซือ้บริการ 
 และสินคาเพิม่ 
4.เพิ่มศักยภาพในดานสินคาและการบรกิารแกนัก ทองเที่ยว 
5.สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับสู 
   ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
6.สงเสริมงานตลาดทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และ 
   การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อเพิ่ม 
   มูลคาทางเศรษฐกจิ 

1.ศิลป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน ไดรับการทํานุ
บํารุงใหคงอยูตอไป 
2.เด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสงูอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือ
ฯและผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

1.ประชาชนทุกคนปลอดภัยจาก
ปญหามลพิษทางอากาศ นํ้า เสียง 
และโรคติดตอจากการจัดการขยะ 
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางย่ังยืน 
3. ประชาชนมีนํ้าเพื่อการอปุโภค 
บริโภคและเพื่อ  การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดป ตลิ่งไมพงัทลาย 

1. ทุกภาคสวนในสังคม ทองถ่ิน 
อยูรวมกันอยางมีความสุขภายใต
สังคมทีม่ีคุณภาพ 
2. สรางความสมัพันธอันดีระหวาง
ประเทศในทุกดาน 
3. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจ
ใสและมีความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
4.การพฒันาพื้นที่เปนไปอยางมี
ระบบ 
 

 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
2. บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ภายใตองคกรที่มีคุณภาพ 
 

 กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

1.สนับสนุนและสงเสริมการทํามา
หากิน การพาณิชย การ 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพิม่
ขีดความสามารถในการ แขงขัน
ดานการตลาด การคาและการ
ลงทุน 
2.สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 
3.สรางความเขมแข็งใหภาค
ประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคม
อาเซียน และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาขยายผล 
4.สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ 
เทศพาณิชย และการพฒันา
ระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกจิ
  

1.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน และทุนทางสงัคมลานนา 
2.สงเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม การสังคมสงเคราะห 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส 
3.สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล การปองกันและระงบั
โรคติดตอ 
4.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการ
ออกกําลงักาย 
5.จัดใหมสีวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ 
6.สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
7.สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช
ภาษาตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน รวมถึงการพฒันาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง 
8.สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเรียนการสอน การเขาถึงขอมลูขาวสาร การใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน 
9.สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง ทางระบายนํ้า 
สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 

1.รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดิน 
ทางนํ้า ทางและที่สาธารณะ 
2.ควบคุมและลดปรมิาณของเสียที่กลายมา
เปนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ 
กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ 
โดยประชาชนมสีวนรวม 
4.อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
5.บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยการมสีวนรวม
ทุกภาคสวน 
6.สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลง
นํ้าธรรมชาติ แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้าแบบ    
บูรณาการ 

1..เสริมสรางชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง รักถ่ินฐาน
บานเกิด 
2.เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชน
และทองถ่ินบนพื้นฐานของความถูกตอง ความ
เสมอภาค   เปนธรรม ยุติธรรม และการยอมรบั
ของทุกภาคสวน 
3.เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สวนของ ประชาชน 
4.สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบรอย 
5.สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
6.พัฒนาความรวมมอืชายแดนกับประเทศเพื่อน
บาน 
7.สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและ
บรรเทาสาระภัย 
8.สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษา
ความปลอดภัย 
9.พัฒนางานดานการผงัเมอืง การขนสงและ
วิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองทสาธารณะ 
งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารงุการไฟฟา 
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

1.สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนา 
2.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการ
บรหิารที่ดีมีประสทิธิภาพ 
3.พัฒนาปรับปรงุครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
4..พัฒนาระบบการจัดหารายไดของเทศบาล 
5.พัฒนาและบรหิารจัดการภารกจิถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
6.ประสานความรวมมอืและบูรณาการรวมกันทุก
ภาคสวนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องคกร
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพฒันา
ทองถ่ิน 
7.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การ
ใหบรกิารคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
8.การพฒันาระบบขอมลูขาวสารและระบบ
สารสนเทศของทางราชการ 



  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงรายกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

1.สนับสนุนและสงเสริมการทํามา
หากิน การพาณิชย การ 
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพิม่
ขีดความสามารถในการ แขงขัน
ดานการตลาด การคาและการ
ลงทุน 
2.สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 
3.สรางความเขมแข็งใหภาค
ประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคม
อาเซียน และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาขยายผล 
4.สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ 
เทศพาณิชย และการพฒันา
ระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
เพื่อเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกจิ
  

1.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน และทุนทางสงัคมลานนา 
2.สงเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม การสังคมสงเคราะห 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส 
3.สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล การปองกันและระงบั
โรคติดตอ 
4.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการ
ออกกําลงักาย 
5.จัดใหมสีวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ 
6.สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
7.สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช
ภาษาตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน รวมถึงการพฒันาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอ
การเปลี่ยนแปลง 
8.สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การเรียนการสอน การเขาถึงขอมลูขาวสาร การใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน 
9.สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง ทางระบายนํ้า 
สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 

1.รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดิน 
ทางนํ้า ทางและที่สาธารณะ 
2.ควบคุมและลดปรมิาณของเสียที่กลายมา
เปนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ 
กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการขยะ 
โดยประชาชนมสีวนรวม 
4.อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
5.บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยการมสีวนรวม
ทุกภาคสวน 
6.สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลง
นํ้าธรรมชาติ แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้าแบบ    
บูรณาการ 

1..เสริมสรางชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง รักถ่ินฐาน
บานเกิด 
2.เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชน
และทองถ่ินบนพื้นฐานของความถูกตอง ความ
เสมอภาค   เปนธรรม ยุติธรรม และการยอมรบั
ของทุกภาคสวน 
3.เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สวนของ ประชาชน 
4.สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบรอย 
5.สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
6.พัฒนาความรวมมอืชายแดนกับประเทศเพื่อน
บาน 
7.สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและ
บรรเทาสาระภัย 
8.สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษา
ความปลอดภัย 
9.พัฒนางานดานการผงัเมอืง การขนสงและ
วิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองทสาธารณะ 
งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารงุการไฟฟา 
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

1.สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนา 
2.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการ
บรหิารที่ดีมีประสทิธิภาพ 
3.พัฒนาปรับปรงุครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
4..พัฒนาระบบการจัดหารายไดของเทศบาล 
5.พัฒนาและบรหิารจัดการภารกจิถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
6.ประสานความรวมมอืและบูรณาการรวมกันทุก
ภาคสวนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องคกร
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพฒันา
ทองถ่ิน 
7.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การ
ใหบรกิารคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
8.การพฒันาระบบขอมลูขาวสารและระบบ
สารสนเทศของทางราชการ 

 แผนงาน
  

บรหิารงาน
ทั่วไป
  

การรกัษา
ความสงบ
ภายใน
  

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห
  

เคหะและ
ชุมชน
  

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
 
 
 
  

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร การพาณิชย
 
  

งบกลาง
 
  

 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ
  

ผลผลิต/
โครงการ
  

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
  

ผลผลิต/
โครงการ 
  

ผลผลิต/
โครงการ 
  

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 
  

ผลผลิต/
โครงการ 
  

ผลผลิต/
โครงการ 
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3.3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ประชาชนอยูเย็นเปนสุขคูสังคมท่ีดี และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 

1.การเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  

2.การพัฒนาสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

4.การรักษาความมั่นคง ปลอดภยั 
ความสงบเรียบรอยและความ
ปรองดองสมานฉันท  
 

การพัฒนาการบริหาร 
 

1.ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน กลุมอาชีพ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
2.อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
3.แหลงทองเที่ยวเปนทีรู่จักของนักทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน มีการจบัจายใช
สอยซื้อบรกิาร และสินคาเพิม่ 
4.เพิ่มศักยภาพในดานสินคาและการบรกิารแกนัก ทองเที่ยว 
5.สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคมอาเซียน และการนําหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาขยายผล 
6.สงเสริมงานตลาดทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการพฒันาระบบโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนเพื่อเพิม่มูลคาทางเศรษฐกิจ 

1.ศิลป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน ไดรับการทํานุ
บํารุงใหคงอยูตอไป 
2.เด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสงูอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือ
ฯและผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

1.ประชาชนทุกคนปลอดภัยจาก
ปญหามลพิษทางอากาศ นํ้า เสียง 
และโรคติดตอจากการจัดการขยะ 
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางย่ังยืน 
3. ประชาชนมีนํ้าเพื่อการอปุโภค 
บริโภคและเพื่อ  การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดป ตลิ่งไมพงัทลาย 

1. ทุกภาคสวนในสังคม ทองถ่ิน 
อยูรวมกันอยางมีความสุขภายใต
สังคมทีม่ีคุณภาพ 
2. สรางความสมัพันธอันดีระหวาง
ประเทศในทุกดาน 
3. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจ
ใสและมีความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
4.การพฒันาพื้นที่เปนไปอยางมี
ระบบ 
 

 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
2. บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ภายใตองคกรที่มีคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน  

 ยุทธศาสตร
  

 เปาประสงค
  

แบบ ยท.02 
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3.3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) (ตอ)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสงเสรมิทั้ง
ในดานงบประมาณ/ วิชาการ/การสรางงาน                        
/สรางรายไดเพิม่ข้ึน 
2. จํานวนโครงการที่สงเสรมิอาชีพ/การสราง
งาน/สรางรายไดใหแกผูวางงาน ผูมีรายได
นอย  
3. มีศูนยรวมการจําหนายสินคาของชุมชน
,สินคา OTOP,สินคาของทรีะลกึ 
4. จํานวนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ไดรบัการอนุรักษ 
5.จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
ประชาสมัพันธการทองเที่ยวสงเสรมิการ
ทองเที่ยว 
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรงุ 
พัฒนาสถานทีท่องเที่ย แหลงทองเที่ยว 
7. มีมัคคุเทศนทองถ่ิน 
8.จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงเสริม
การคาการบริการของผูประกอบการเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว 
9 จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพือ่รองรบัสู
ประชาคมอาเซียนและนํา หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาขยายผล 
10.จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงเสริม
งานตลาด ทาเทียบเรอื    เทศพาณิชย และ
การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทีจ่ําเปน 

 

1.รอยละของจํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ 
     อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ หรือสนับสนุน เพือ่สงเสริม 
     ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและพิพิธภัณฑพื้นบาน 
3. รอยละความพงึพอใจของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือฯ ตอการจัด   

สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 
4.จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิการรวมกลุมหรือสนับสนุน 
      กิจกรรมของกลุม/ชมรมผูสูงอายุ 
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีร่ณรงคใหคนในชุมชนเห็นคุณคาผูสูงอายุ 
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสรมิใหผูสงูอายุทําประโยชนใหแก 
      สังคม 
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุหรือการ 
      บริการสาธารณะแกผูสงูอายุ  
8. มีการจัดทําแผนออกตรวจเย่ียมใหขอแนะนําตลอดจนติดตามสภาพ 
     ความเปนอยูของผูสงูอายุ 
9. มีการสํารวจและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทุกประเภท 
10. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ หรือสนับสนุน เพื่อพฒันาเด็กและ    
     เยาวชน 
11. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
     และไมติดตอ 
12. มีการสนับสนุนหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการรณรงค ปองกัน แกไข 
     ปญหาโรคติดตอและไมติดตอ 
13. มีการสนับสนุนใหมีการตรวจคุณภาพเน้ือสัตว 
14. ตลาด ตลาดสด รานอาหารในเขตเทศบาลผานเกณฑมาตรฐาน 
     กระทรวงสาธารณสุข 
15. มีหองนํ้าสาธารณะที่ไดมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

 

1.ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน กลุมอาชีพ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
2.อนุรักษแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
3.แหลงทองเที่ยวเปนทีรู่จักของนักทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน มีการจบัจายใช
สอยซื้อบรกิาร และสินคาเพิม่ 
4.เพิ่มศักยภาพในดานสินคาและการบรกิารแกนัก ทองเที่ยว 
5.สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคมอาเซียน และการนําหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาขยายผล 
6.สงเสริมงานตลาดทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการพฒันาระบบโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปนเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

1.ศิลป วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมปิญญา
ทองถ่ิน ไดรับการทํานุ
บํารุงใหคงอยูตอไป 
2.เด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสงูอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือ
ฯและผูดอยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

1.ประชาชนทุกคนปลอดภัยจาก
ปญหามลพิษทางอากาศ นํ้า เสียง 
และโรคติดตอจากการจัดการขยะ 
2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางย่ังยืน 
3. ประชาชนมีนํ้าเพื่อการอปุโภค 
บริโภคและเพื่อ  การเกษตรอยาง
เพียงพอตลอดป ตลิ่งไมพงัทลาย 

1. ทุกภาคสวนในสังคม ทองถ่ิน 
อยูรวมกันอยางมีความสุขภายใต
สังคมทีม่ีคุณภาพ 
2. สรางความสมัพันธอันดีระหวาง
ประเทศในทุกดาน 
3. ประชาชนไดรับการดูแลเอาใจ
ใสและมีความ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
4.การพฒันาพื้นที่เปนไปอยางมี
ระบบ 
 

 

1.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
2. บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ภายใตองคกรที่มีคุณภาพ 

 

1. มีการปรับปรงุ/แกไข การระบาย 
    นํ้าของรางระบายนํ้า ทอระบาย 
2. มีการสงเสรมิใหประชาชน สถาน 
    ประกอบการ รานอาหาร รูจักวิธี 
    จัดการกับขยะและนํ้าเสียอยาง    
    ถูกสุขลักษณะ 
3.รานอาหาร รานคาราโอเกะ ม ี
   ระบบการควบคุมเสียง 
4. มีการสงเสรมิการคัดแยกขยะใน 
   ครัวเรือน 
5.รอยละของปริมาณขยะทีจ่ัดเก็บ 
    ลดลง 
6. มีโครงการ/กิจกรรมทีอ่นุรักษ  
    ฟนฟูและใชประโยชนจาก 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม 
7. มีพื้นที่สวนสาธารณะ  
     สวนหยอมเพิ่มข้ึน 
8. มีการขุดลอกแหลงนํ้า 
9. มีการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง  
   ฝาย ฝายนํ้าลน 

 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให 
    ชุมชน ทองถ่ิน เขมแข็ง 
   เสริมสรางความสมัครสมาน 
   สามัคคีในชุมชน 
2. มีการติดตอ พบปะหารือในดาน 
     การคา การศาสนา ประเพณี  
     วัฒนธรรม การกีฬา กับ 
     ประเทศเพือ่นบาน  
3. มีการดําเนินการเพือ่จัดระเบียบ 
    ชุมชน รักษาความสงบเรียบรอย 
    เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยสิน 

4. มีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร การผงัเมือง การ
จัดการที่สาธารณะ 
 

1. มีการแตงต้ังประชาชนเขารวม เปน
คณะกรรมการ, กรรมการ ในการดําเนินการตาม
ภารกิจของ เทศบาล 
2. มีการสงเสรมิสนับสนุนให ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. คาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล 
   -การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 
    -การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลู
ของโครงการ/ กิจกรรม-การเปดโอกาสให 
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม
 

 -เทศบาลดําเนินงานดวยความโปรงใส/ตรวจสอบได 

  -การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมใหประชาชน  ทราบ 
   -การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กจิกรรม 
   -การ

ดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรมมคีวาม
คุมคากบั

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
    -ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 
   -ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

 

 เปาประสงค
  

 คาเปาหมาย
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3.3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสงเสรมิทั้ง
ในดานงบประมาณ/ วิชาการ/การสรางงาน                        
/สรางรายไดเพิม่ข้ึน 
2. จํานวนโครงการที่สงเสรมิอาชีพ/การสราง
งาน/สรางรายไดใหแกผูวางงาน ผูมีรายได
นอย  
3. มีศูนยรวมการจําหนายสินคาของชุมชน
,สินคา OTOP,สินคาของทรีะลกึ 
4. จํานวนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 
โบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ไดรบัการอนุรักษ 

                          ฯลฯ 

1.รอยละของจํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ 
     อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
2. มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ หรือสนับสนุน เพือ่สงเสริม 
     ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและพิพิธภัณฑพื้นบาน 
3. รอยละความพงึพอใจของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือฯ ตอการจัด   

สวัสดิการและการสังคมสงเคราะห 
4.จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่สงเสรมิการรวมกลุมหรือสนับสนุน 
      กิจกรรมของกลุม/ชมรมผูสูงอายุ 
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีร่ณรงคใหคนในชุมชนเห็นคุณคาผูสูงอายุ 
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสรมิใหผูสงูอายุทําประโยชนใหแก 
      สังคม 

                                             ฯลฯ 

1. มีการปรับปรงุ/แกไข การระบาย 
    นํ้าของรางระบายนํ้า ทอระบาย 
2. มีการสงเสรมิใหประชาชน สถาน 
    ประกอบการ รานอาหาร รูจักวิธี 
    จัดการกับขยะและนํ้าเสียอยาง    
    ถูกสุขลักษณะ 
3.รานอาหาร รานคาราโอเกะ ม ี
   ระบบการควบคุมเสียง 
4. มีการสงเสรมิการคัดแยกขยะใน 
   ครัวเรือน 
5.รอยละของปริมาณขยะทีจ่ัดเก็บ 
              ฯลฯ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อให 
    ชุมชน ทองถ่ินเขมแข็ง เสรมิสรางความ  
    สมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
2. มีการติดตอ พบปะหารือในดานการคา 
การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การกีฬา 
กับประเทศเพื่อนบาน  
3. มีการดําเนินการเพือ่จัดระเบียบ ชุมชน 
รักษาความสงบเรียบรอย  เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
                   ฯลฯ 

1. มีการแตงต้ังประชาชนเขารวม เปน
คณะกรรมการ, กรรมการ ในการดําเนินการตาม
ภารกิจของ เทศบาล 
2. มีการสงเสรมิสนับสนุนให ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. คาเฉลี่ยการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
บรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล 
   -การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 

                      ฯลฯ 

1.สนับสนุนและสงเสริมการทํามา
หากิน การพาณิชย การ ประกอบ
อาชีพ ตลอดจนการเพิม่ขีด
ความสามารถในการแขงขันดาน
การตลาด การคาและการลงทุน 
2.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
3.สรางความเขมแข็งใหภาค
ประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคม
อาเซียน และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงมาขยายผล 
4.สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ 
เทศพาณิชย และการพฒันาระบบ
โครงสรางพื้นฐานทีจ่ําเปนเพื่อเพิ่ม
มูลคาทาง 
 เศรษฐกิจ 

1.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอนัดีของทองถ่ิน และ
ทุนทางสังคมลานนา 
2.สงเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความมั่นคงของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
3.สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การปองกันและระงบัโรคติดตอ 
4.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกําลังกาย 
5.จัดใหมสีวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอน
ใจ 
6.สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต 
7.สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน รวมถึงการพฒันาคุณภาพคนใหมี
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
8.สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน 
การเขาถึงขอมลูขาวสาร การใหบรกิารสาธารณะแกประชาชน 
9.สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง ทางระบายนํ้า สะพาน และระบบ
โครงสรางพื้นฐานทีจ่ําเปน 
 

1.รักษาความสะอาดของถนนหรอื
ทางเดิน ทางนํ้า ทางและที่สาธารณะ 
2.ควบคุมและลดปรมิาณของเสียที่กลาย
มาเปนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
ขยะ โดยประชาชนมีสวนรวม 
4.อนุรักษ ฟนฟู และใชประดยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน โดยการมี
สวนรวมทุกภาคสวน 
6.สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษา
แหลงนํ้าธรรมชาติ แหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร ตลอดจนการบรหิารจัดการ
นํ้าแบบบรูณาการ 

1.เสริมสรางชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง รกัถ่ินฐาน
บานเกิด 
2.เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและ
ทองถ่ินบนพื้นฐานของความถูกตอง ความเสมอภาค 
เปนธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคสวน 
3.เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวน
ของประชาชน 
4.สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษา
ความสงบเรียบรอย 
4.สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
6.พัฒนาความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบาน 
7.สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
8.สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรกัษา
ความปลอดภัย 
9.พัฒนางานดานการผงัเมอืง การขนสงและ
วิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองที่สาธารณะ 
งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารงุการไฟฟา 
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนา 
2.เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการ
บรหิารที่ดีมีประสทิธิภาพ 
3.พัฒนาปรับปรงุครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ 
4.พัฒนาและบรหิารจัดการภารกจิถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาและบรหิารจัดการภารกจิถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
6.ประสานความรวมมอืและบูรณาการรวมกันทุก
ภาคสวนทะงภาคราชการ ภาคประชาชน องคกร
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพฒันา
ทองถ่ิน 
7.พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การ
ใหบรกิารคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
8.การพฒันาระบบขอมลูขาวสารและระบบ
สารสนเทศของทางราชการ 
 

บรหิารงาน
ทั่วไป
  

การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา
  

สาธารณสุข
  

สังคม
สงเคราะห
 
  

เคหะและ
ชุมชน
 
  

สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
  

การศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
  

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
  

การเกษตร
  

งบกลาง
  

 คาเปาหมาย
  

 กลยุทธ  

 แผนงาน 

แบบ ยท.02 
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สวนท่ี 4  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบตั ิ

4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการเพ่ิม
มูลคาทางเศรษฐกิจ 

1.บริการชุมชนและสังคม 1.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
2.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.อุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัด 
กองชาง 
สํานักปลัด 
กองชาง 
กองชาง 

กองสาธารณสุข 
 
กองชาง 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

1.บริหารท่ัวไป 
 
 
2.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การเศรษฐกิจ 
4.การดําเนินงานอื่น 
 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การรักษาความสงบภายใน 
 
1.การศึกษา 
 
2.สาธารณสุข 
3.สังคมสงเคราะห 
4.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
5.การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
1.อุตสาหกรรมและการโยธา 
1.งบกลาง 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
 
กองการศึกษา 
กองชาง 
กองสาธารณสุข 
สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 
กองชาง 
กองสาธารณสุข 
กองชาง 
สํานักปลัด 

 
 
 
กองการศึกษา 
 
 
 
กองสาธารณสุข 

3 ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
2.การเศรษฐกิจ 

1.เคหะและชุมชน 
 
2.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
1.อุตสาหกรรมและการโยธา 

กองสาธารณสุข 
กองชาง 
สํานักปลัด 
กองสาธารณสุข 
กองชาง 
 

 
 
 
กองชาง,สํานักปลัด 
กองสาธารณสุข 

4 ยุทธศาสตรการรักษา
ความม่ันคง ปลอดภัย 
ความสงบเรียบรอย และ
ความปรองดอง
สมานฉันท 
 

1.บริหารท่ัวไป 
 
 
 
2.การเศรษฐกิจ 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การรักษาความสงบภายใน 
3.เคหะและชุมชน 
4.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
1..อุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
กองชาง 
สํานักปลัด 
กองชาง 

 

5 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร 

1.บริหารท่ัวไป 
2.บริการชุมชนและสังคม 
 
 
3.การเศรษฐกิจ 

1.บริหารงานท่ัวไป 
1.สาธารณสุข 
2.การศึกษา 
3.สรางความเขมแข็งของชุมชน 
1.อุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัด 
กองสาธารณสุข 
กองการศึกษา 
สํานักปลัด 
กองชาง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 5 สํานัก/กอง 5 สํานัก/กอง 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1,210,000   5 1,210,000    

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1,560,000   1 0 5 1,560,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 2 3,200,000      5 37,237,000   7 40,437,000  

งบกลาง 0 -             

รวม 11 5,970,000    5 37,237,000     1 0 17 43,207,000  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 2 300,000     2 300,000       

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000     1 100,000       

การศึกษา 22 16,722,132    1 3,596,000    23 20,318,132  

สาธารณสุข 8 400,000     2 103,600      10 503,600       

สังคมสงเคราะห 2 103,081     1 5,000         3 108,081       

เคหะและชุมชน 2 1,000,000   2 1,000,000    

รวม

แผนงาน
รวมผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 610,000     7 610,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 3,695,000   11 277,000      21 3,972,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 12 17,050,000    1 0 13 17,050,000  

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

รวม 69 46,599,413   17 4,241,600     1 0 87 50,841,013  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 2 6,150,000   1 0 3 6,150,000    

สรางความเขมแข็งของชุมชน 8 300,000     8 300,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 7 1,530,000      7 1,530,000    

งบกลาง 0 -             

รวม 17 7,980,000    1 0 18 7,980,000    

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย ความปรองดองสมานฉันท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01



บริหารงานทั่วไป 2 60,000       2 60,000        

การรักษาความสงบภายใน 8 330,000     1 0 9 330,000       

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 3 500,000     3 500,000       

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 60,000       2 60,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 90,000        3 90,000        

อุตสาหกรรมและการโยธา 14 9,700,000      14 9,700,000    

งบกลาง 0 -             

รวม 29 10,650,000   3 90,000         1 0 33 10,740,000  

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 6 585,000     5 77,000        2 0 13 662,000       

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 1 50,000          1 50,000        

สาธารณสุข 1 50,000       1 50,000        

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000       1 20,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 2,800,000      3 2,800,000    

งบกลาง 0 -             

รวม
แผนงาน

ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



รวม 12 3,505,000    5 77,000         2 0 19 3,582,000    

รวม 69         28,105,000    8           167,000         5          37,237,000      5           -             -        -              87        65,509,000      



ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000     2 260,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 800,000     1 0 4 800,000       

อุตสาหกรรมและการโยธา 2 12,600,000    2 12,600,000  

งบกลาง 0 -             

รวม 7 13,660,000   1 0 8 13,660,000  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 1 250,000     1 250,000       

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000     1 100,000       

การศึกษา 20 9,074,940      1 3,600,000    21 12,674,940  

สาธารณสุข 8 390,000     2 103,600      10 493,600       

สังคมสงเคราะห 1 5,000         1 5,000          

เคหะและชุมชน 1 1,000,000   1 1,000,000    

ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06



สรางความเขมแข็งของชุมชน 6 510,000     6 510,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 3,125,000   11 277,000      19 3,402,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,100,000      1 0 4 1,100,000    

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

รวม 51 22,169,140   17 4,245,600     1 0 69 26,414,740  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 2 2,150,000   1 0 3 2,150,000    

สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 305,000     7 305,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 9 3,030,000      9 3,030,000    

งบกลาง 0 -             

รวม 18 5,485,000    1 0 19 5,485,000    

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย ความปรองดองสมานฉันท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01



บริหารงานทั่วไป 2 60,000       2 60,000        

การรักษาความสงบภายใน 4 180,000     1 0 5 180,000       

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 3 3,800,000   3 3,800,000    

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 60,000       2 60,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 7 9,400,000      7 9,400,000    

งบกลาง 0 -             

รวม 18 13,500,000   1 0 19 13,500,000  

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 4 255,000     5 77,000        2 0 11 332,000       

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000       1 20,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -             

งบกลาง 0 -             

รวม
แผนงาน

ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



รวม 5 275,000       5 77,000         2 0 12 352,000       



ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000     2 260,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -            1 0 1 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -              0 -             

งบกลาง 0 -             

รวม 2 260,000       1 0 3 260,000       

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 1 250,000     1 250,000       

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000     1 100,000       

การศึกษา 20 9,074,940      1 3,600,000    21 12,674,940  

สาธารณสุข 8 390,000     2 103,600      10 493,600       

สังคมสงเคราะห 1 5,000         1 5,000          

เคหะและชุมชน 1 1,000,000   1 1,000,000    

ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06



สรางความเขมแข็งของชุมชน 6 510,000     6 510,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 2,625,000   11 277,000      18 2,902,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,100,000      1 0 4 1,100,000    

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

รวม 50 21,669,140   17 4,245,600     1 0 68 25,914,740  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 1 150,000     1 0 2 150,000       

สรางความเขมแข็งของชุมชน 8 395,000     8 395,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 430,000        3 430,000       

งบกลาง 0 -             

รวม 12 975,000       1 0 13 975,000       

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย ความปรองดองสมานฉันท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01



บริหารงานทั่วไป 2 60,000       2 60,000        

การรักษาความสงบภายใน 7 270,000     1 0 8 270,000       

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 60,000       2 60,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000        1 500,000       

งบกลาง 0 -             

รวม 12 890,000       1 0 13 890,000       

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 4 255,000     5 77,000        2 0 11 332,000       

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000       1 20,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -             

งบกลาง 0 -             

รวม
แผนงาน

ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



รวม 5 275,000       5 77,000         2 0 12 352,000       



ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000     2 260,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 2,360,000   1 0 8 2,360,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -              0 -             

งบกลาง 0 -             

รวม 9 2,620,000    1 0 10 2,620,000    

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 1 250,000     1 250,000       

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000     1 100,000       

การศึกษา 20 9,074,940      1 3,600,000    21 12,674,940  

สาธารณสุข 8 390,000     2 103,600      10 493,600       

สังคมสงเคราะห 2 103,081     1 5,000         3 108,081       

เคหะและชุมชน 1 1,000,000   1 1,000,000    

ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06



สรางความเขมแข็งของชุมชน 6 510,000     6 510,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 2,625,000   11 277,000      18 2,902,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,100,000      1 0 4 1,100,000    

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

รวม 52 21,772,221   17 4,245,600     1 0 70 26,017,821  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 1 150,000     1 0 2 150,000       

สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 355,000     7 355,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 430,000        3 430,000       

งบกลาง 0 -             

รวม 11 935,000       1 0 12 935,000       

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย ความปรองดองสมานฉันท

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม

แผนงาน
ผ.01



บริหารงานทั่วไป 2 60,000       2 60,000        

การรักษาความสงบภายใน 4 180,000     1 0 5 180,000       

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 60,000       2 60,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -             

งบกลาง 0 -             

รวม 8 300,000       1 0 9 300,000       

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหาร

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 4 255,000     5 77,000        2 0 11 332,000       

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000       1 20,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -             

งบกลาง 0 -             

รวม
แผนงาน

ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



รวม 5 275,000       5 77,000         2 0 12 352,000       
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ 07

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

   1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1,210,000    2        260,000     2        260,000       2        260,000     11      1,990,000    

   1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 1,560,000    4        800,000     1        -             8        2,360,000   18      4,720,000    

   1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 40,437,000  2        12,600,000    -      -             -     -           9       53,037,000   

รวม 17        43,207,000    8         13,660,000   3         260,000         10        2,620,000    38      59,747,000   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต -     -             

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 300,000       1        250,000     1        250,000       1        250,000     5       1,050,000    

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000       1        100,000     1        100,000       1        100,000     4       400,000       

   2.3 แผนงานการศึกษา 23 20,318,132  21      12,674,940    21       12,674,940   21      12,674,940    86      58,342,952   

   2.4 แผนงานสาธารณสุข 10 503,600       10      493,600     10       493,600       10      493,600     40      1,984,400    

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 3        108,081       1        5,000        1        5,000          3        108,081     8       226,162       

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2        1,000,000    1        1,000,000   1        1,000,000    1        1,000,000   5       4,000,000    

   2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 610,000       6        510,000     6        510,000       6        510,000     25      2,140,000    

   2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21 3,972,000    19      3,402,000   18       2,902,000    18      2,902,000   76      13,178,000   

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 17,050,000  4        1,100,000   4        1,100,000    4        1,100,000   25      20,350,000   

   2.10 แผนงานงบกลาง 5 6,879,200    5        6,879,200   5        6,879,200    5        6,879,200   20      27,516,800   

รวม 87        50,841,013    69        26,414,740   68        25,914,740     70        26,017,821   294    129,188,314    

                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2563 ป  2564ป  2562
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แบบ ผ 07                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -     -             

    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3        6,150,000    3        2,150,000   2        150,000       2        150,000     10      8,600,000    

    3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 300,000       7        305,000     8        395,000       7        355,000     30      1,355,000    

    3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 1,530,000    9        3,030,000   3        430,000       3        430,000     22      5,420,000    

รวม 18      7,980,000   19      5,485,000  13      975,000      12      935,000    62      15,375,000   

4. ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท -     -             

    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 60,000        2        60,000       2        60,000        2        60,000       8       240,000       

    4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 330,000       5        180,000     8        270,000       5        180,000     27      960,000       

    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3        500,000       3        3,800,000   -      -             -     -           6       4,300,000    

    4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 60,000        2        60,000       2        60,000        2        60,000       8       240,000       

    4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 90,000        -     -           -      -             -     -           3       90,000        

    4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 9,700,000    7        9,400,000   1        500,000       -     -           22      19,600,000   

รวม 33      10,740,000  19      13,500,000   13      890,000      9        300,000    74      25,430,000   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร -     -             

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 662,000       11      332,000     11       332,000       11      332,000     46      1,658,000    

   5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 50,000        -     -           -      -             -     -           1       50,000        

   5.3 แผนงานการศึกษา 1 50,000        -     -           -      -             -     -           1       50,000        

   5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000        1        20,000       1        20,000        1        20,000       4       80,000        

   5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2,800,000    -     -           -      -             -     -           3       2,800,000    

รวม 19      3,582,000   12      352,000    12      352,000      12      352,000    55      4,638,000    

รวมทั้งสิ้น 174    116,350,013 127    59,411,740 109    28,391,740   113    30,224,821 523    234,378,314    
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แบบ ผ 07                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
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61



62



ยุทธศาสตรที่ 1 ป 2561

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1,210,000   1,210,005   5 2,420,005    

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1,560,000   1,560,004   4 3,120,004    

อุตสาหกรรมและการโยธา 2 3,200,000   5 37,237,000   40,437,007    7 80,874,007  

งบกลาง 0 -             

รวม 11 5,970,000    5 37,237,000     43,207,016   16 86,414,016  

แผนงาน
ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ยุทธศาสตรที่ 2 ป 2561

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 2 300,000     2 300,000       

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000     1 100,000       

การศึกษา 22 16,722,132    1 3,596,000    23 20,318,132  

สาธารณสุข 8 400,000     2 103,600      10 503,600       

สังคมสงเคราะห 2 103,081     1 5,000         3 108,081       

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 7 666,960     7 666,960       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 3,655,000   16 2,822,000    25 6,477,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 13 16,050,000    13 16,050,000  

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

รวม 67 44,616,373   22 6,786,600     89 51,402,973      

ผ.08 รวม
แผนงาน

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06



ยุทธศาสตรที่ 3 ป 2561

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -             

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 2 6,150,000   2 6,150,000    

สรางความเขมแข็งของชุมชน 8 300,000     8 300,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 7 900,000        7 900,000       

งบกลาง 0 -             

รวม 17 7,350,000    17 7,350,000    

แผนงาน
ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ยุทธศาสตรที่ 4 ป 2561

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 2 60,000       2 60,000        

การรักษาความสงบภายใน 9 730,000     9 730,000       

การศึกษา 0 -             

สาธารณสุข 0 -             

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 2 300,000     2 300,000       

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 60,000       3 90,000        5 150,000       

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 14 9,700,000      14 9,700,000    

งบกลาง 0 -             

รวม 29 10,850,000   3 90,000         32 10,940,000  

รวม
แผนงาน

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



ยุทธศาสตรที่ 5 ป 2561

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 6 585,000     5 77,000        8 133,900     19 795,900       

การรักษาความสงบภายใน 0 -             

การศึกษา 1 50,000          7 791,000     8 841,000       

สาธารณสุข 1 50,000       1 50,000        

สังคมสงเคราะห 0 -             

เคหะและชุมชน 0 -             

สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000       1 20,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -             

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 2,800,000      3 2,800,000    

งบกลาง 0 -             

รวม 12 3,505,000    5 77,000         15 924,900       32 4,506,900    

แผนงาน
ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ป 2562

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

2 260,000     2 260,000       

3 800,000     3 800,000       

4 12,600,000    4 12,600,000  

0 -             

9 13,660,000   9 13,660,000  

ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวมผ.07 ผ.01 ผ.02



ป 2562

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1 250,000     1 250,000       

1 100,000     1 100,000       

20 9,074,940      1 3,600,000    21 12,674,940  

8 390,000     2 103,600      10 493,600       

0 -            1 5,000         1 5,000          

0 -             

6 510,000     6 510,000       

8 3,125,000   15 2,292,000    23 5,417,000    

5 2,100,000      5 2,100,000    

3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

52 22,169,140   21 6,260,600     73 28,429,740  

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ป 2562

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

2 2,150,000   2 2,150,000    

7 305,000     7 305,000       

0 -             

9 1,300,000      9 1,300,000    

0 -             

18 3,755,000    18 3,755,000    

รวมผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



ป 2562

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

2 60,000       2 60,000        

4 180,000     4 180,000       

0 -             

0 -             

0 -             

3 3,800,000   3 3,800,000    

2 60,000       2 60,000        

0 -             

7 9,400,000      7 9,400,000    

0 -             

18 13,500,000   18 13,500,000  

ผ.02 ผ.05 ผ.06ผ.07 ผ.01 ผ.08 รวม



ป 2562

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

4 255,000     5 77,000        9 332,000       

0 -             

2 449,900     2 449,900       

0 -             

0 -             

0 -             

1 20,000       1 20,000        

0 -             

0 -             

0 -             

5 275,000       5 77,000         2 449,900       12 801,900       

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ป 2563

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

2 260,000     2 260,000       

0 -            0 -             

0 -             

0 -             

2 260,000       2 260,000       

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ป 2563

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1 250,000     1 250,000       

1 100,000     1 100,000       

20 9,074,940      1 3,600,000    21 12,674,940  

8 390,000     2 103,600      10 493,600       

0 -            1 5,000         1 5,000          

0 -             

6 510,000     6 510,000       

7 2,625,000   14 1,792,000    21 4,417,000    

5 2,100,000      5 2,100,000    

3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

51 21,669,140   20 5,760,600     71 27,429,740  

ผ.06ผ.01ผ.07 ผ.02 ผ.05 ผ.08 รวม



ป 2563

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

1 150,000     1 150,000       

8 395,000     8 395,000       

0 -             

3 200,000        3 200,000       

0 -             

12 745,000       12 745,000       

ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวมผ.07



ป 2563

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

2 60,000       2 60,000        

7 270,000     7 270,000       

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

2 60,000       2 60,000        

0 -             

1 500,000        1 500,000       

0 -             

12 890,000       12 890,000       

ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวมผ.07 ผ.01



ป 2563

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

4 255,000     5 77,000        9 332,000       

0 -             

1 42,000       1 42,000        

0 -             

0 -             

0 -             

1 20,000       1 20,000        

0 -             

0 -             

0 -             

5 275,000       5 77,000         1 42,000        11 394,000       

ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวมผ.07



ป 2564

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

2 260,000     2 260,000       

7 2,360,000   7 2,360,000    

0 -             

0 -             

9 2,620,000    9 2,620,000    

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08 รวม



ป 2564

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1 250,000     1 250,000       

1 100,000     1 100,000       

20 9,074,940      1 3,600,000    21 12,674,940  

8 390,000     2 103,600      10 493,600       

2 103,081     1 5,000         3 108,081       

0 -             

6 510,000     6 510,000       

7 2,625,000   14 1,792,000    21 4,417,000    

5 2,100,000      5 2,100,000    

3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

53 21,772,221   20 5,760,600     73 27,532,821  

ผ.06 ผ.08ผ.01 ผ.02 ผ.05ผ.07 รวม



ป 2564

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

1 150,000     1 150,000       

7 355,000     7 355,000       

0 -             

0 -              0 -             

0 -             

8 505,000       8 505,000       

ผ.05 ผ.06 ผ.08ผ.01ผ.07 ผ.02 รวม



ป 2564

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

2 60,000       2 60,000        

4 180,000     4 180,000       

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

2 60,000       2 60,000        

0 -             

0 -             

0 -             

8 300,000       8 300,000       

ผ.08ผ.01 ผ.02 ผ.05ผ.07 ผ.06 รวม



ป 2564

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

4 255,000     5 77,000        9 332,000       

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

0 -             

1 20,000       1 20,000        

0 -             

0 -             

0 -             

5 275,000       5 77,000         10 352,000       

ผ.08ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 รวม



59

แบบ ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกกลุมอาชีพและ

 ประชาชน

จัดอบรม ศึกษาดูงานให

กลุมอาชีพ ประชาชน เด็ก

และเยาวชน 2 ครั้ง/ป

       60,000        60,000        60,000        60,000  จํานวนครั้ง

ในการจัด

อบรม ศึกษา

ดูงาน

กลุมอาชีพ ประชาชน  

ไดรับการพัฒนาใหมี

ทักษะ มีความรูและมี

รายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนน

คนเดินในเขตเทศบาล

จัดกิจกรมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ

ถนนคนเดินในเขตเทศบาล

จัดกิจกรมพัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพถนนคน

เดินในเขตเทศบาล 2 แหง

200,000     200,000     200,000     200,000      จํานวนแหง

ที่จัด

ถนนคนเดินในเขต

เทศบาลไดรับการพัฒนา

และสงเสริมศักยภาพ 

สามารถดึงดูดใจ

นักทองเที่ยวและสราง

รายไดใหแกประชาชนใน

ชุมชน

สํานักปลัด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS



60

แบบ ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

3 โครงการลอเข็นสรางงาน สนับสนุนลอเข็นใหกับพอคา แมคาในเขต

เทศบาลในการจําหนายอาหาร เปนการ

สงเสริมอาชีพและสามารถกําหนดพื้นที่ใน

การจําหนายได

สนับสนุนลอเข็น ใหกับ

พอคา แมคาในเขต

เทศบาล/10 ราย

     200,000 -                        -    มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

มีลอเข็นที่เปนศูนยรวม

การจําหนายอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ

สํานักปลัด,

กองสาธารณสุข

4 โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง จัดกิจกรรมดานบาน วัด โรงเรียน ตาม

โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง

จัดกิจกรรมดานบาน วัด 

โรงเรียน ตามโครงการ

แผนดินธรรมแผนดินทอง 

จํานวน 1 ครั้ง

     150,000  จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

หมูบาน วัด และโรงเรียน

 ในเขตเทศบาลไดรับ

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

ตามโครงการแผนดิน

ธรรมแผนดินทอง, 

เทศบาลไดดําเนิน

กิจกรรมตามนโยบาย

รัฐบาล

สํานักปลัด



61

แบบ ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

5 โครงการสรางซุมของฝากจากเวียงแกว สรางซุมจําหนายสินคา ของฝากของที่

ระลึก อาหารแปรรูปหนาวัดพระแกว

ใหกับพอคา แมคา รายละเอียดซุมขนาด

กวาง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 3.00

 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ซุมจําหนายสินคา ของฝาก

ของที่ระลึก/ 8 ซุม

600,000                  -                -                -    จํานวนซุมที่

กอสราง

มีศูนยรวมสินคาของชุม

ชนเพื่อจําหนาย  เพิ่ม

รายไดใหประชาชนใน

ชุมชน

กองชาง

รวม 5   โครงการ 1,210,000   260,000     260,000     260,000     
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการจัดทําปายแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว/สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล

จัดทําปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว/

สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล

จัดทําปายแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว/สถานที่สําคัญใน

เขตเทศบาล จํานวน 5 ปาย

     500,000              -                -        500,000  จํานวนปาย

ที่จัดทํา

นักทองเที่ยวทราบ

เสนทางไปสถานที่

สําคัญ/แหลงทองเที่ยว 

ทําใหเขาถึงแหลง

ทองเที่ยวไดงายขึ้น

สํานักปลัด,

กองชาง

2 โครงการปรับภูมิทัศนคูเมืองฝงตะวันตก

บานเวียงแกว หมูที่ 8

ปรับภูมิทัศนคูเมืองฝงตะวันตกบานเวียง

แกว หมูที่ 8 ใหเปนแหลงทองเที่ยว ,มีจุด

จําหนายสินคาของที่ระลึก และบริการ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับภูมิทัศน 1 แหง    1,000,000              -                -      1,000,000  มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สรางรายไดใหกับชุมชน

สํานักปลัด,

กองชาง

3 จัดฝกอบรม"มัคคุเทศนทองถิ่น" จัดฝกอบรมใหความรุดาน "มัคคุเทศน

ทองถิ่น" ใหกับเยาวชนในเขตเทศบาล

และประชาชนผูที่สนใจ

จัดฝกอบรมใหกับเยาวชน

และประชาชนผูที่สนใจ 

จํานวน  50 คน

       50,000              -                -          50,000  จํานวน

เยาวชนและ

ประชาชน

ผูเขารวม

โครงการ

เยาวชนในเขตเทศบาล

สามารถเปน "มัคคุเทศน

ทองถิ่น"ใ นการนําเที่ยว

และใหขอมูลสถานที่

ทองเที่ยวตาง ๆในเขต

เทศบาลสรางรายไดใหแก

เยาวชน และสรางความ

ประทับใจใหแก

นักทองเที่ยว

สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

4 โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูล

ทองเที่ยว

จัดทําสื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 

ไดแก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร

 ที่พัก รานสินคาที่ระลึก เสนทางการเดิน

รถ ฯลฯ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

1 ครั้ง

       10,000              -                -          10,000  จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

นักทองเที่ยวทราบขอมูล

แหลงทองเที่ยว  จํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด,

5 จัดทําปายประวัติเมืองเชียงของ จัดทําปายประวัติเมืองเชียงของ ขนาด

กวาง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลฯ

ปายประวัติเมืองเชียงของ 

จํานวน 1 ปาย

             -   200,000      -      200,000  จํานวนปาย

ที่จัดทํา

ประชาชนและ

นักทองเที่ยวทราบ

ประวัติที่มาของเมือง

เชียงของ เกิดความ

ประทับใจ เดินทางเขา

มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

กองชาง

6 พัฒนาทาเรือผาถานเปนทาเรือทองเที่ยว พัฒนาทาเรือผาถานใหเปนทาเรือ

บริการนักทองเที่ยวที่ตองการเที่ยวชมวิถี

ชีวิตริมแมน้ําโขง

พัฒนาทาเรือผาถาน

 1 ครั้ง
-       100,000     -           100,000      จํานวนครั้ง

ในการดําเนิน

การตามโคร

งการ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

  

เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

การทองเที่ยว

สํานักปลัด

7 จัดหาเรือบริการนําเที่ยว จัดหาเรือบริการนําเที่ยว เพื่อใหบริการ

นักทองเที่ยวที่ตองการเที่ยวชมสองฝงโขง

เรือบริการนําเที่ยว จํานวน 

1 ลํา

             -        500,000              -        500,000  จํานวนเรือ

ที่จัดหา

นักทองเที่ยวมีความ

ประทับใจ และเดินทาง

เขามาทองเที่ยวมากขึ้น

สํานักปลัด

รวม 7   โครงการ    1,560,000      800,000              -      2,360,000
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรมบริเวณหนาวัด

หาดไคร

ติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ถนนเลียบ

แมน้ําโขงและบริเวณหนาวัดหาดไคร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

เสาไฟฟาปฏิมากรรม 

จํานวน 20 ตน

   1,600,000              -   -           -            จํานวนเสา

ไฟฟา

ปฏิมากรรม

ที่ติดตั้ง

มีแสงสวางเพื่อความ

สวยงาม มีอัตลักษณเปน

แหลงทองเที่ยวบริเวณ

บานหาดไคร

กองชาง

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ในเขต

เทศบาลฯ

1.ติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ถนนเลียบ

แมน้ําโขงทาผาถาน สวนหยอม ที่

สาธารณะ พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

เพื่อแสดงอัตลักษณของเวียงเชียงของ

เสาไฟฟาปฏิมากรรม 

จํานวน 20 ตน

   1,600,000              -   -           -            จํานวนเสา

ไฟฟา

ปฏิมากรรม

ที่ติดตั้ง

มีแสงสวางเพื่อความ

สวยงาม มีอัตลักษณเปน

แหลงทองเที่ยวของ

เทศบาลฯ

กองชาง

2.ติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ตามแนว

ปองกันตลิ่ง จํานวน 10 ตน ริมน้ําโขงบาน

สบสม หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

เสาไฟฟาปฏิมากรรมตาม

แนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/

10 ตน

             -        800,000              -                -    จํานวนเสา

ไฟฟา

ปฏิมากรรม

ที่ติดตั้ง

มีแสงสวาง เพิ่มความ

สวยงาม มีอัตลักษณ 

เปนแหลงทองเที่ยวของ

เทศบาลฯ

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

3.ติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ตามแนว

ปองกันตลิ่ง จํานวน 10 ตน ริมน้ําโขง

บานหาดไคร หมูที่ 7 รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

เสาไฟฟาปฏิมากรรมตาม

แนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/

10 ตน

             -        800,000              -                -    จํานวนเสา

ไฟฟา

ปฏิมากรรม

ที่ติดตั้ง

มีแสงสวาง เพิ่มความ

สวยงาม มีอัตลักษณ 

เปนแหลงทองเที่ยวของ

เทศบาลฯ

กองชาง

3 โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑปลาบึก 

ระยะที่ 2 (อุโมงคปลา)

กอสรางอาคารพิพิธภัณฑปลาบึก ระยะที่ 

2 (อุโมงคปลา) บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

อาคารพิพิธภัณฑปลาบึก 

ระยะที่ 2 (อุโมงคปลา) 

จํานวน 1 แหง

             -      5,000,000              -                -    มีอุโมงคปลา มีอาคารอุโมงคชมปลา

ขนาดใหญ ที่จะทําให

ประชาชนหรือ

นักทองเที่ยวไดเขามา

เยี่ยมชมและศึกษาใน

พิพิธภัณฑปลาบึกมากขึ้น

กองชาง

4 โครงการกอสรางประตูเมืองเดิม กอสรางประตูเมือง เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ

ของเมืองเชียงของและสงเสริมการ

ทองเที่ยว รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ประตูเมือง จํานวน 4 แหง -              6,000,000              -    จํานวนแหง

ที่ดําเนินการ

เปนที่ดึงดุดใจของ

นักทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวเดินทางเขา

มาทองเที่มากขึ้น

กองชาง

รวม   4   โครงการ     3,200,000    12,600,000              -                -   
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.01

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.01

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 จัดฝกอบรมใหความรู

ภาษาตางประเทศ

จัดฝกอบรมใหความรูดาน

ภาษาตางประเทศ ไดแก 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใหแก

บุคลากรของเทศบาล เยาวชนและ

ประชาชนที่สนใจ

จัดฝกอบรม

1  (ครั้ง)

       50,000              -                -               -    จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

ผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวในเขตเทศบาล 

เยาวชน และผูสนใจ

พัฒนาความรู

ความสามารถในการ

สื่อสารภาษาตางประเทศ 

รองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและ

สรางความประทับใจ

ใหแกนักทองเที่ยว

สํานักปลัด,

2 โครงการระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล 

(WiFi Free Zone )

ใหบริการระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

สาธารณะ ในเขตเทศบาลเพื่อให

บริการประชาชนในการเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึงรวดเร็ว

ติดตั้งระบบอินเตอรืเน็ต

ไรสาย 10 จุด

     250,000      250,000      250,000     250,000  จํานวนจุดที่

ติดตั้ง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใชอินเตอร

เพื่อคนหาขอมูลขาวสาร

และสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต

สํานักปลัด

รวม   2  โครงการ 300,000     250,000     250,000     250,000    

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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แบบ  ผ.01

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการปองกันภัยหนาว จัดหาเครื่องปองกันภัยหนาวใหแก

ประชาชนผูประสบภัยในเขต

เทศบาล

ผูประสบภัยในเขต

เทศบาล

     100,000      100,000      100,000     100,000  จํานวน

ประชาชนที่

ประสบภัยไดรับ

เครื่องกันหนาว

ประชาชนผูประสบภัย

ไดรับการชวยเหลือ 

บรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว

ทันเหตุการณ

สํานักปลัด

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ 07

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

1. ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 23 1,155,900    

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 830,000       

   2.3 แผนงานการศึกษา 31 21,159,132  

   2.4 แผนงานสาธารณสุข 11 553,600       

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 3        108,081       

     แผนงานเคหะและชุมชน 4        6,450,000    

   2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 26 2,346,960    

   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 29 8,037,000    

   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 44 69,887,000  

   2.9 แผนงานงบกลาง 5 6,879,200    

รวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   2.3 แผนงานการศึกษา

   2.4 แผนงานสาธารณสุข

                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2563 ป  2564ป  2562



58

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2563 ป  2564ป  2562

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

    แผนงานเคหะและชุมชน

   2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   2.9 แผนงานงบกลาง

รวม

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   2.3 แผนงานการศึกษา

   2.4 แผนงานสาธารณสุข

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

   2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   2.9 แผนงานงบกลาง

รวม

4. ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2563 ป  2564ป  2562

   2.3 แผนงานการศึกษา

   2.4 แผนงานสาธารณสุข

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

   2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   2.9 แผนงานงบกลาง

รวม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   2.3 แผนงานการศึกษา

   2.4 แผนงานสาธารณสุข

   2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

   2.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป  2561 ป  2563 ป  2564ป  2562

   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

   2.9 แผนงานงบกลาง

รวม

รวมทั้งสิ้น



ป 2561

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 0 -              2 300,000         0 -                2 60,000            6 585,000          10 945,000          

การรักษาความสงบภายใน 0 -              1 100,000         0 -                9 730,000          0 -                10 830,000          

การศึกษา 0 -              22 16,722,132     0 -                0 -                 1 50,000            23 16,772,132      

สาธารณสุข 0 -              8 400,000         0 -                0 -                 1 50,000            9 450,000          

สังคมสงเคราะห 0 -              2 103,081         0 -                0 -                 0 -                2 103,081          

เคหะและชุมชน 0 -              0 -               2 6,150,000        2 300,000          0 -                4 6,450,000        

สรางความเขมแข็งของชุมชน 5 1,210,000     7 666,960         8 300,000          2 60,000            1 20,000            23 2,256,960        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1,560,000     9 3,655,000      0 -                0 -                 0 -                13 5,215,000        

อุตสาหกรรมและการโยธา 2 3,200,000     13 16,050,000     7 900,000          14 9,700,000        3 2,800,000        39 32,650,000      

งบกลาง 0 -              3 6,619,200      0 -                0 -                 0 -                3 6,619,200        

รวม 136 72,291,373      

แผนงาน
ยุทศาสตรที่ 1 ยุทศาสตรที่ 2 ยุทศาสตรที่ 3 ยุทศาสตรที่ 4 ยุทศาสตรที่ 5 รวม



ป 2562

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 1 250,000         2 60,000            4 255,000          7 565,000          

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000         4 180,000          5 280,000          

การศึกษา 20 9,074,940      20 9,074,940        

สาธารณสุข 8 390,000         8 390,000          

สังคมสงเคราะห 0 -                 

เคหะและชุมชน 2 2,150,000        3 3,800,000        5 5,950,000        

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000        6 510,000         7 305,000          2 60,000            1 20,000            18 1,155,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 800,000        8 3,125,000      11 3,925,000        

อุตสาหกรรมและการโยธา 3 12,600,000    5 2,100,000      9 1,300,000        7 9,400,000        24 25,400,000      

งบกลาง 3 6,619,200      3 6,619,200        

ยุทศาสตรที่ 5 รวม
แผนงาน

ยุทศาสตรที่ 1 ยุทศาสตรที่ 2 ยุทศาสตรที่ 3 ยุทศาสตรที่ 4



ป 2563

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 1 250,000         2 60,000            3 310,000          

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000         7 270,000          8 370,000          

การศึกษา 20 9,074,940      20 9,074,940        

สาธารณสุข 8 390,000         8 390,000          

สังคมสงเคราะห 0 -                 

เคหะและชุมชน 1 150,000          1 150,000          

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000        6 510,000         8 395,000          2 60,000            1 20,000            19 1,245,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 -              7 2,625,000      7 2,625,000        

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -              5 2,100,000      3 200,000          1 500,000          4 255,000          13 3,055,000        

งบกลาง 3 6,619,200      3 6,619,200        

ยุทศาสตรที่ 2 ยุทศาสตรที่ 3 ยุทศาสตรที่ 4 ยุทศาสตรที่ 5 รวม
แผนงาน

ยุทศาสตรที่ 1



ป 2564

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 1 250,000         2 60,000            3 310,000          

การรักษาความสงบภายใน 1 100,000         4 180,000          5 280,000          

การศึกษา 20 9,074,940      20 9,074,940        

สาธารณสุข 8 390,000         8 390,000          

สังคมสงเคราะห 0 -                 

เคหะและชุมชน 1 150,000          1 150,000          

สรางความเขมแข็งของชุมชน 2 260,000        6 510,000         7 355,000          2 60,000            1 20,000            18 1,205,000        

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 2,360,000     7 2,625,000      14 4,985,000        

อุตสาหกรรมและการโยธา 0 -              5 2,100,000      4 255,000          9 2,355,000        

งบกลาง 3 6,619,200      3 6,619,200        

แผนงาน
ยุทศาสตรที่ 1 ยุทศาสตรที่ 2 ยุทศาสตรที่ 3 ยุทศาสตรที่ 4 ยุทศาสตรที่ 5 รวม



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 10 945,000     5 77,000        8 133,900     23 1,155,900    

การรักษาความสงบภายใน 10 830,000     10 830,000       

การศึกษา 23 16,772,132    1 3,596,000    7 791,000     31 21,159,132  

สาธารณสุข 9 450,000     2 103,600      11 553,600       

สังคมสงเคราะห 2 103,081     1 5,000         3 108,081       

เคหะและชุมชน 4 6,450,000   4 6,450,000    

สรางความเขมแข็งของชุมชน 23 2,256,960   3 90,000        26 2,346,960    

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 5,215,000   16 2,822,000    29 8,037,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 39 32,650,000    5 37,237,000   44 69,887,000  

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    

รวม 136 72,291,373   30 6,953,600     5 37,237,000     15 924,900       186 117,406,873  

แผนงาน
ผ.07 รวมผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06 ผ.08



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 7 565,000     5 77,000        12 642,000      

การรักษาความสงบภายใน 5 280,000     5 280,000      

การศึกษา 20 9,074,940   1 3,600,000    2 442,000     23 13,116,940  

สาธารณสุข 8 390,000     2 103,600      10 493,600      

สังคมสงเคราะห 0 -            1 5,000         1 5,000          

เคหะและชุมชน 5 5,950,000   5 5,950,000    

สรางความเขมแข็งของชุมชน 18 1,155,000   18 1,155,000    

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 3,925,000   15 2,292,000    26 6,217,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 24 25,400,000    24 25,400,000  

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    
รวม 101 53,359,140   26 6,337,600     2 442,000       129 60,138,740    

ผ.08 รวม
แผนงาน

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 3 310,000     5 77,000        8 387,000       

การรักษาความสงบภายใน 8 370,000     8 370,000       

การศึกษา 20 9,074,940   1 3,600,000    1 42,000       22 12,716,940   

สาธารณสุข 8 390,000     2 103,600      10 493,600       

สังคมสงเคราะห 0 -            1 5,000         1 5,000          

เคหะและชุมชน 1 150,000     1 150,000       

สรางความเขมแข็งของชุมชน 19 1,245,000   19 1,245,000     

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 2,625,000   14 1,792,000    21 4,417,000     

อุตสาหกรรมและการโยธา 13 3,055,000   13 3,055,000     

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200     
รวม 82 23,839,140   25 5,837,600     1 42,000        108 29,718,740     

ผ.08 รวม
แผนงาน

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06



โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บริหารงานทั่วไป 3 310,000     5 77,000        8 387,000       

การรักษาความสงบภายใน 5 280,000     5 280,000       

การศึกษา 20 9,074,940   1 3,600,000    21 12,674,940  

สาธารณสุข 8 390,000     2 103,600      10 493,600       

สังคมสงเคราะห 0 -            0 -             

เคหะและชุมชน 1 150,000     1 150,000       

สรางความเขมแข็งของชุมชน 18 1,205,000   18 1,205,000    

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 14 4,985,000   14 1,792,000    28 6,777,000    

อุตสาหกรรมและการโยธา 9 2,355,000   9 2,355,000    

งบกลาง 3 6,619,200   2 260,000      5 6,879,200    
รวม 81 25,369,140    24 5,832,600       105 31,201,740      

ผ.08 รวม
แผนงาน

ผ.07 ผ.01 ผ.02 ผ.05 ผ.06
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แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1.1 อุดหนุนงบประมาณคาอาหาร

กลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเชียงของ(สบสม)

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

   3,620,000 -           -            จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

1.2 จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     296,800 280,000     280,000           280,000  จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

1.3 จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     404,000 400,000     400,000           400,000  จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

นักเรียนในสถานศึกษา

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณและไดรับ

ประทานอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ สะอาด 

ปลอดภัย ตั้งแตเด็กเล็ก 

เด็กอนุบาลและชั้น ป.1-6

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
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แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 2.1 อุดหนุนงบประมาณคาอาหาร

เสริม(นม)ใหแกเด็กนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ(สบสม)

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

   1,778,761 1,780,740   1,780,740       1,780,740  จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

กองการศึกษา

2.2 จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแก

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     112,932 106,540     106,540           106,540  จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

2.3 จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแก

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     199,839 197,860     197,860           197,860  จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

3 วันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติเพื่อ

สงเสริมใหเด็กไดแสดงออกอยาง

ถูกตอง ไดรับความรูในดานตาง ๆ

จัดกิจกรรมโดยเชิญ

หนวยงานมาจัด

นิทรรศการ จัดกิจกรรม 

การแสดงตาง ๆ จํานวน 

20 หนวยงาน

     100,000      100,000      100,000       100,000  จํานวน

หนวยงานที่เขา

รวมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนไดรับการ

 สงเสริมให แสดงออก

อยาง

ถูกตอง ไดรับความรูใน

ดานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

นักเรียนในสถานศึกษา

ไดรับอาหารเสริม(นม)ที่

ไดมาตรฐานถูกหลัก

อนามัย ตั้งแตเด็กเล็ก 

เด็กอนุบาลและชั้น ป.1-6
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แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

4 โครงการฝกอบรมและสงบุคลากร

ทางการศึกษาเขารับการอบรมตาม

หลักสูตรตาง ๆ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร

ทางการศึกษาไดมีโอกาสพัฒนา

ตนเอง มีความคิดสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงานและเปนการสงเสริม

ความกาวหนาทางวิชาชีพของ

การศึกษาบุคลากรทางการศึกษา

ฝกอบรมหรือสงบุคลากร

ทางการศึกษาเขารับการ

อบรมตามหลักสูตรตาง 

จํานวน 5 ครั้ง

     100,000      100,000      100,000       100,000  จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนา ใหเปนผู

มีความคิดสรางสรรคใน

การปฏิบัติงานและสราง

ความกาวหนาทางวิชาชีพ

ของบุคลากรทาง

การศึกษา

กองการศึกษา

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน

สถานศึกษาและบริเวณรอบ ๆ

ปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา

และบริเวณรอบ ๆ เพื่อให

สถานศึกษาเกิดความสวยงามและ

ทําใหการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถานศึกษาของเทศบาล

ฯ 2 แหง

       50,000        50,000        50,000         50,000  จํานวน

สถานศึกษาที่

ไดดําเนินการ

สถานศึกษามีภูมิทัศนที่

สวยงามรมรื่น และ

เอื้ออํานวยตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนของเด็กใน

สถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา



71

แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม 

อาคารเรียน อาคารประกอบการ

และบริเวณโดยรอบสถานศึกษา

สถานศึกษาของเทศบาล

ฯ จํานวน 2 แหง

     200,000      200,000      200,000       200,000  จํานวน

สถานศึกษาที่

ไดดําเนินการ

สถานศึกษามีอาคารเรียน

 อาคารประกอบและ

บริเวณโดยรอบ

สถานศึกษานาอยูและ

ปลอดภัยสําหรับเด็ก

กองการศึกษา

(ศพด.,โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลฯ)

7 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จัดหาหนังสือเรียน นิทาน หนังสือ

เสริมประสบการณตาง ๆ เพื่อใชใน

หองสมุดในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาลฯ

1 ครั้ง      100,000      100,000      100,000       100,000  จํานวนครั้งที่

จัดหา

เด็กไดศึกษา คนควา 

และหาประสบการณได

ดวยตนเองจากหองสมุด

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)

8 โครงการสงเสริมพัฒนาสติปญญา

เด็กไทย

จัดกิจกรรมสงเสริมสถานศึกษา

ตามมาตรการสงเสริมพัฒนา

สติปญญาเด็กไทยของกระทรวง

สาธารณสุข

1 ครั้ง        20,000        20,000        20,000         20,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

เด็กไดรับการพัฒนาดาน

สติปญญาเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนด

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)



72

แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

9 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ

บริหารงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะใน

การบริหารงานตามบทบาทหนาที่

ในสถานศึกษา

1 ครั้ง        50,000        50,000        50,000         50,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

ความเขมแข็งและมีทักษะ

ในการบริหารงานใน

สถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)

10 โครงการเสริมสรางสมรรถนะเด็ก

ปฐมวัยดานภาษา

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะ

ดานภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ สําหรับเด็ก

ปฐมวัย

1 ครั้ง      100,000      100,000      100,000       100,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

เด็กมีสมรรถนะดานภาษา

ไดอยางเหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)

11 โครงการเสริมสรางสมรรถนะเด็ก

ปฐมวัยดานการเคลื่อนไหวและสุข

ภาวะทางกาย

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะ

ดานการเคลื่อนไหวและสุขภาวะ

ทางกาย สําหรับเด็กปฐมวัย

1 ครั้ง      100,000      100,000      100,000       100,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

เด็กมีสมรรถนะดานการ

เคลื่อนไหวและมีสุขภาวะ

ทางกายที่เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)
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แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

12 โครงการเสริมสรางสมรรถนะเด็ก

ปฐมวัยดานสรางสรรค

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะ

ดานสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย

1 ครั้ง      100,000      100,000      100,000       100,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม

เด็กมีสมรรถนะดานการ

สรางสรรคอยางเหมาะสม

ตามวัย

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)

13 โครงการฝกอบรมดานการประกอบ

อาชีพสําหรับประชาชนทั่วไป

เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดาน

การประกอบอาชีพใหแกประชาชน

ทั่วไป ในเขตเทศบาล

30 คน        50,000        50,000        50,000         50,000  จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

ประชาชนในเขตเทศบาล

มีความรูและทักษะ ดาน

การประกอบอาชีพที่

หลากหลาย

กองการศึกษา 

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)

14 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานดาน

การศึกษา เพื่อพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 20 คน

       60,000        60,000        60,000         60,000  จํานวนครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษาที่

เขารวม

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการพัฒนา

ทางการศึกษา เพื่อนํามา

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ตอไป

กองการศึกษา



74

แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

15 โครงการจัดหาหนังสือพิมพและ

วารสาร

จัดหาหนังสือพิมพและวารสาร

สําหรับหมูบาน

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

       50,000        50,000        50,000         50,000  จํานวนหมู

บานที่ดําเนินการ

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีหนังสือพิมพ

และวารสารไวอานและ

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

กองการศึกษา

16 โครงการจัดตั้งที่อานหนังสือพิมพ/

วารสานหมูบาน

จัดตั้งที่อานหนังสือพิมพ/วารสาร 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนเด็ก เยาวชน

 และประชาชนไดคนควาหาความรู

 ความเพลิดเพลิน โดยใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

       50,000        50,000        50,000         50,000  จํานวนหมู

บานที่ดําเนินการ

หมูบานมีที่อาน

หนังสือพิมพ/วารสาร

ประจําหมูบาน

กองการศึกษา

17 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกเด็ก 

เยาวชน และผูดอยโอกาส

1.สนับสนุนวัสดุอุปกรณทาง

การศึกษาแกเด็ก เยาวชนและ

ผูดอยโอกาส

2.สนับสนุนทุนการศึกษาแก

เยาวชนและผูดอยโอกาส

เด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส จํานวน 50

 คน

     500,000      500,000      500,000       500,000  จํานวนเด็ก 

เยาวชน 

ผูดอยโอกาสที่

ไดรับการ

สนับสนุน

เด็ก เยาวชน ผูยากไรไดรับ

การชวยเหลือทาง

การศึกษาและ

ทุนการศึกษา"

กองการศึกษา
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แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

18 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น(SBMLD) ตอเนื่อง

พัฒนาทองถิ่น โดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 

3 ระบบ (การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย)

จัดกิจกรรมตามโครงการ

 จํานวน 5 กิจกรรม

     750,000      750,000      750,000       750,000  จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น

กองการศึกษา

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษาของเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมรวมทั้งคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษาของเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของตาม

แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลฯ และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลฯ

สถานศึกษาของเทศบาล

ฯ 2 แหง

   3,913,000    3,913,000    3,913,000     3,913,000  จํานวน

สถานศึกษาที่

ไดดําเนินการ

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลมีการจัดกิจกรรม

และมีการบริหาร

สถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ,ศพด.)

20 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง

ดําเนินการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในสถานศึกษา

1

(แหง)

       16,800        16,800        16,800         16,800  จํานวน

สถานศึกษาที่

ดําเนินการ

สถานศึกษามีอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงใชในการ

ดําเนินการเรียนการสอน

กองการศึกษา

(โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลฯ)



76

แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 

21 สรางอาคารศูนยการเรียนรูหนาวัด

สบสม หมูที่ 3

กอสรางอาคารคอนกรีต  ขนาด

กวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 

ชั้น บริเวณหนาวัดสบสม 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ สําหรับเปนที่ศึกษาหา

ความรู ที่มา เครื่องมือเครื่องใช 

ประวัติของชุมชน ฯลฯ

อาคารศูนยเรียนรูบาน

สบสม หมูที่ 3 จํานวน 1

 แหง

   3,500,000              -                -                 -    จํานวนอาคาร

ที่กอสราง

ประชาชนในชุมชนมี

แหลงที่ศึกษาหาความรู 

ที่มา เครื่องมือ เครื่องใช

ที่ใชในชุมชน

กองชาง,กอง

การศึกษา

22 กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ

หมูบานพรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

ปากซอย 13  (บริเวณสามแยกน้ํา

บอ) หมูที่ 3

กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ 

ขนาด 3.00x5.00 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 15 ตารางเมตร  พรอม

ปรับปรุงภูมิทัศนปากซอย 13 

(บริเวณสามแยกน้ําบอ) หมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ศาลาที่อานหนังสือพิมพ 

1 แหง

     500,000              -                -                 -    จํานวนศาลาที่

กอสราง

ประชาชนในชุมชนมี

สถานที่สําหรับใชศึกษา

หาความรูของชุมชน

กองชาง

รวม  22  โครงการ    16,722,132    9,074,940    9,074,940     9,074,940



77

แบบ  ผ.01

2.3 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
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แบบ  ผ.01

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน

(โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย)

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายทุก

กลุมวัย สงเสริมกิจกรรมกลุมให

เกิดการพัฒนา 

อยางนอยอาทิตยละ 3 

วันๆละไมนอยกวา 30 

นาที

60,000       50,000       50,000             50,000  มีกิจกรรมทํา

ตอเนื่อง มีสมาชิก

เพิ่มมากขึ้นทุกป

ประชาชนมีสุขภาพดี และ

ไดออกกําลังกายอยาง

สม่ําเสมอ

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 1.บริการฉีดวัคซีนใหแกสุนัขและ

แมว รอยละ 90 

2.ใหความรูแกผูดูแลสัตวเลี้ยง

1 ครั้ง 40,000       40,000       40,000             40,000 สุนัขและแมว รอย

ละ 90 ไดรับการ

ฉีดวัคซีน เจาของ

สัตวเลี้ยงมีความรู

ในการดูแลสัตว มี

การทําสมุด

ประจําตัวสัตวทุก

ตัวที่มารับการฉีด

วัคซีน

ประชาชนในทองถิ่น

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา  เทศบาลเปนพื้นที่

ปลอดโรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการวางแผนครอบครัวสุนัข

และแมว

แกไขปญหาสุนัขและแมวจรจัด

อยางยั่งยืน และการควบคุม

ประชากรสุนัขและลดการเสี่ยงตอ

การเกิดโรคพิษสุนัขบาทั้งในคน

และสัตว

สุนัขและแมว 30 ตัว 30,000       30,000       30,000       30,000      สุนัขและแมว รอย

ละ 90 ไดรับการ

ทําหมัน

ประชาชนในทองถิ่น

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา  เทศบาลเปนพื้นที่

ปลอดโรคพิษสุนัขบา

กองสาธารณสุขฯ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออจัดกิจกรรมควบคุมโรคตาม

มาตราการและประกาศกระทรวง

สาธาณรสุข แนวทางการ

ดําเนินงานของ อปท

จัดกิจกรรมควบคุมโรค

ฯลฯ ตลอดป

50,000       50,000       50,000       50,000      ไมเกิดไขเลือดออก

ในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

ไมมีโรคไขเลือดออก

ระบาดในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการปองกันควบคุมโรคใน

ชุมชน

จัดกิจกรรมควบคุมโรคตาม

มาตราการและประกาศกระทรวง

สาธาณรสุข แนวทางการ

ดําเนินงานของ อปท.โดยมีสวน

รวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

1 ครั้ง 20,000       20,000       20,000             20,000 ไมเกิดโรคระบาดใน

เขตเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

ประชาชนมีสุขภาพดี

ไมมีโรคระบาดในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการชุมชนปลอดโรค เพื่อปองกันการเกิดโรคที่สามารถ

ปองกันได

4 ครั้ง/ป

(1.หมูที่ 3 ป 2561

2.หมูที่ 12 ป 2562

3.หมูที่ 2 ป 2563

4.หมูที่ 8 ป 2564)

50,000       50,000       50,000             50,000 หมูบานไดผาน

เกณฑการประเมิน

หมูบานปลอดโรค

พัฒนาไปสูชุมชนปลอดโรค กอง

สาธารณสุขฯ
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แบบ  ผ.01

2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขศูนยสุขภาพชุมชน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เพื่อพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถาน

บริการของกระทรวงสาธารณสุขให

ดําเนินการ และกิจกรรมพรอมทั้ง

พัสดุที่เกี่ยวของ ฯลฯ

พัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน

เทศบาล 1 ครั้ง/ป

50,000       50,000              50,000       50,000 ศูนยสุขภาพชุมชน

เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของผานเกณฑ

การประเมิน

มาตรฐานสถาน

บริการ

ประชาชนเขาถึงบริการที่

ไดมาตารฐานและมีความ

พึงพอใจ เชื่อมั่น เชื่อถือ

การใหบริการของ

พนักงานเจาหนาที่

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการอบรมฟนฟูเพื่อพัฒนาสักย

ภาพ อสม.

เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของ

 อสม.ในดานตาง ๆ

 1 ครั้ง/ป 100,000     100,000          100,000     100,000 อสม.ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพทุก

คน

พัฒนานําไปสู อสม.

เชี่ยวชาญในแตละดาน

กองสาธารณสุขฯ

รวม   8  โครงการ 400,000     390,000     390,000     390,000    



80

แบบ  ผ.01

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 กอสรางทางลาดสําหรับคนพิการ    

      ผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ

กอสรางทางลาดฯ ตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ  เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกคนพิการ ผูทุพพลภาพ

 ผูสูงอายุ

กอสรางทางลาดฯ 1 แหง        99,263              -                -         99,263  จํานวนทางลาด

ฯ ที่กอสราง

คนพิการ คนทุพพลภาพ 

ผูสูงอายุ ไดรับความสะดวก

ในการติดตอราชการ

สํานักปลัด

2 โครงการจัดทําที่จอดรถสําหรับคน

พิการ  ผูทุพพลภาพ

จัดทําที่จอดรถ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ  เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกคนพิการ ผูทุพพลภาพ

จัดทําที่จอดรถฯ 1 แหง         3,818              -                -          3,818  จํานวนที่จอด

รถที่จัดทํา

คนพิการไดรับความสะดวก

ในการจอดรถ

สํานักปลัด

รวม 2  โครงการ 103,081     -           -           103,081    

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ในเขตพื้นที่

เทศบาลบริเวณจุดที่ยังไมมีไฟฟาสอง

สวาง ทางรวม ทางแยกตาง ๆ 

มีการติดตั้งไฟฟาบริเวณ

จุดที่ยังไมมีไฟฟาสอง

สวาง ทางรวม ทางแยก

ตาง ๆ /5 หมูบาน

     500,000 500,000     500,000     500,000     จํานวนจุด

ที่ติดตั้ง

มีระบบไฟฟาที่ไดมาตรฐาน

ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขต

เทศบาล ประชาชนรูสึก

ปลอดภัยในการสัญจรใน

เวลากลางคืน

กองชาง

2 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซอมแซมไฟฟา ระบบไฟฟาสาธารณะ

ในเขตพื้นที่เทศบาลที่ชํารุด

ดําเนินการซอมแซม

เดือนละ 1 ครั้ง

     500,000      500,000      500,000     500,000  จํานวนครั้งที่

ซอมแซมตอ

เดือน

มีระบบไฟฟาที่ไดมาตรฐาน

และคาไฟฟาลดลง

กองชาง

รวม 2  โครงการ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000   

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการอบรมผูสูงอายุ เพื่อใหความรูการดูแลสุขภาพ

เบื้องตน ศาสนพิธี การรักษาไวซึ่ง

ประเพณีวัฒนธรรมของไทย

จัดอบรมผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ  1 ครั้ง/ป

       30,000        30,000        30,000       30,000  จํานวนผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลมี

สุขภาพอนามัยที่ดี

และรักษาไวซึ่ง

ประเพณีวัฒนธรรม

ของไทย

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของมี

ความรูการดูแลสุขภาพ

เบื้องตน ศาสนพิธี มีเวที

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ไดรักษาไวซึ่งประเพณี

วัฒนธรรม

สํานักปลัด,

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียน

การสอนในโรงเรียนผูสูงอายุ

 จัดกิจกรรมใหนักเรียน

ในโรงเรียนผูสูงอายุ 

เดือนละ 2 ครั้ง

     100,000      100,000      100,000     100,000  มีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

ใหแกนักเรียน

โรงเรียนผูสูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุ

มีการพัฒนาในดาน

รางกาย สติปญญา มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกัน เกิดภูมิปญญา

และการรักษาไวซึ่งภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 จัดหาวัสดุอุปกรณหองนันทนาการ

โรงเรียนผูสูงอายุ

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชประจํา

หองนันทนาการโรงเรียนผูสูงอายุ 

เชน เครื่องเสียง  โทรทัศน  จาน

ดาวเทียม ฯลฯ

 หองนันทนาการ

โรงเรียนผูสูงอายุ 1 หอง

     100,000              -                -    มีการจัดกิจกรรม

การนันทนาการ

ใหแกนักเรียน

โรงเรียนผูสูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุ

มีการพัฒนาดานจิตใจ 

ดานอารมณ  ลดอาการ

ซึมเศราในผูสูงอายุ

สํานักปลัด

4 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ

และดูแลผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม

 จิตวิญญาณ การศึกษาหาความรู

นอกสถานที่ของสมาชิกและหรือ

รวมกับสมาชิกผูสูงอายุ,กลุมอื่น ๆ

 สงเสริมสนับสนุนชมรม

ผูสูงอายุ มีการจัด

กิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง 

มีการศึกษาดูงาน ปละ 1

 ครั้ง

     100,000      100,000      100,000     100,000  สงเสริมสนับสนุน

ชมรมผูสูงอายุ มี

การจัดกิจกรรม

ผูสูงอายุมีกําลังใจที่ดี มี

สุขภาพจิตที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการปนจักรยานสานรักษ จัดกิจกรรมรณรงคปนจักรยาน 

เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมมีการใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน และใชเสนทางปน

จักรยานที่ปลอดภัยมากขึ้น

จัดกิจกรรม 2  ครั้ง/ป 100,000     100,000     100,000     100,000    ประชาชนเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมมีสุขภาพดีและ

ดูแลสิ่งแวดลอมไดและใช

เสนทางที่ปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ
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แบบ  ผ.01

2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ

พัฒนาตลาดใหเปนตลาดนาซื้อ

จัดกิจกรรมสงเสริมใหตลาด/

รานอาหารเขาเกณฑมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขใหเปนตลาด

นาซื้อ

จัดกิจกรรม 1  ครั้ง/ป 30,000       30,000       30,000       30000 มีการตรวจ

รานอาหารและแผง

ลอยจําหนาย

อาหารตลาดสดป

ละ 1 ครั้ง และมี

การอบรม

ผูประกอบการปละ

 1 ครั้ง

ผูบริโภคไดรับอาหารที่

สะอาด ปลอดภัยมีการ

พัฒนาตอยอดองคความรู

เดิมและประยุกตใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน

และกลุมพลังมวลชน

จัดอบรม ศึกษาดูงาน ใหแกผูนํา

ชุมชน กลุมพลังมวลชน เพื่อเพิ่ม

ความรู ประสบการณ สามารถ

นํามาปรับใชในชุมชนทองถิ่น

จัดอบรม ศึกษาดูงาน 1 

ครั้ง/ป

150,000     150,000     150,000     150,000     จํานวนครั้งในการ

จัดอบรม ศึกษาดู

งาน

 ผูนําชุมชน กลุมพลัง

มวลชนตาง ๆ มีความรู 

ประสบการณเพิ่มขึ้น 

สามารถนํามาปรับใชใน

ทองถิ่น ชุมชนได

สํานักปลัด

รวม 7   โครงการ      610,000      510,000      510,000     510,000
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แบบ  ผ.01

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 จัดงานประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานตเพื่อสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรม ใหไดรับการสืบ

สานตอไป

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

     350,000      350,000      350,000      350,000  จํานวน

หมูบานที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

2 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อ

สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม ใหไดรับ

การสืบสานตอไป

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

     500,000      500,000      500,000      500,000  จํานวน

หมูบานที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

3 จัดงานประเพณีเขาพรรษา 1.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเขาพรรษา

2.พิธีหลอเทียนพรรษา

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

     250,000      250,000      250,000      250,000  จํานวน

หมูบานที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

4 โครงการเทศบาลรวมงานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น

เพื่อจัดกิจกรรมเขารวมงานดาน

ศาสนาและวัฒนธรรม ในเขตเทศบาล

ดําเนินการตามโครงการ 3 

กิจกรรม/ป

       10,000        10,000        10,000        10,000  จํานวน

กิจกรรมที่

เทศบาลจัดเขา

รวม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการฝกอบรมศิลปะวัฒนธรรม

ไทยทองถิ่น

เพื่อจัดฝกอบรมเกี่ยวกับ

ศิลปะวัฒนธรรมไทยทองถิ่น การตี

กลองปูจา ตีกลองสะบัดชัย การฟอน

เจิง และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม

ไทยตาง ๆ

จัดฝกอบรมตามโครงการ 1 

ครั้ง

       40,000              -                -                -    จํานวนครั้งที่

จัดฝกอบรม

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป ไดรวม

ฟนฟู อนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป

กองการศึกษา

6 โครงการการแขงขันกีฬาและ

นันทนาการ

1.จัดการแขงขัน/สงทีมเขารวมการ

แขงขันกีฬาทั้งกีฬาพื้นบานและกีฬา

สากล เพื่อสรางความสามัคคีในหมู

คณะ สงเสริมการออกกําลังกายและ

การเลนกีฬา

จัดการแขงขัน/สงทีมเขารวม

การแขงขันกีฬาทั้งกีฬา

พื้นบานและกีฬาสากล 

จํานวน 2 ครั้ง/ป

     200,000      200,000      200,000      200,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

หมูบาน/ชุมชนมีความ      

 สัมพันธที่ดีตอกันตลอดจน

มีความรูรักสามัคคีกันใน

ทองถิ่น สงเสริมการออก

กําลังกายและการเลนกีฬา

กองการศึกษา

2.โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอเชียงของ 

เพื่อใหบุคลากรในทองถิ่นมีความ

สามัคคี สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอ

เชียงของ จํานวน 1 ครั้ง/ป

       60,000        60,000        60,000        60,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

บุคลากรในทองถิ่นมีความ

สามัคคี สรางความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน

กองการศึกษา
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แบบ  ผ.01

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3.โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล

เทศบาลลีกประเภท 7 คน เพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชน 

หมูบาน

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล

เทศบาลลีกประเภท 7 คน 

จํานวน 32 ทีม

     100,000      100,000      100,000      100,000  จํานวนทีมที่

เขารวมการ

แขงขัน

หมูบาน/ชุมชนมีความ      

 สัมพันธที่ดีตอกันตลอดจน

มีความรูรักสามัคคีกันใน

ทองถิ่นสงเสริมการออก

กําลังกายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

4.โครงการกีฬาสีสัมพันธลูกปลาบึก

เกมสเพื่อใหเด็กในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯมีความรูรักสามัคคี สงเสริม

การออกกําลังกายและการเลนกีฬา

จัดกีฬาสีสัมพันธลูกปลาบึก

เกมส จํานวน 1 ครั้ง/ป

       50,000        50,000        50,000        50,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

เด็กในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯมีความรูรัก

สามัคคี สงเสริมการออก

กําลังกายและการเลนกีฬา

กองการศึกษา

5.โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลอําเภอเชียง

ของคัพ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

 สรางความสามัคคีในหมูคณะ

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลอําเภอ

เชียงของคัพ จํานวน 1 ทีม

       50,000        50,000        50,000        50,000  จํานวนทีมที่

สงเขารวม

แขงขัน

สงเสริมการออกกําลังกาย

สรางความสามัคคีในหมู

คณะ

กองการศึกษา

6.โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬา ไทคัพ ประจําป

สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาไทคัพ จํานวน 1

 ครั้ง/ป

       30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

สงเสริมการออกกําลังกาย

สรางความสามัคคีในหมู

คณะ

กองการศึกษา
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แบบ  ผ.01

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการศึกษารวบรวมขอมูล

วัฒนธรรมเมืองเชียงของ

ศึกษารวบรวมขอมูลวัฒนธรรมเมือง

เชียงของเพื่อเปนฐานขอมูลในการ

จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมเมืองเชียงของ

ศึกษาขอมูล/1

(ครั้ง)

       30,000              -                -    จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

ตามโครงการ

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

8 โครงการสงเสริมและสนับสนุนลาน

กีฬาหมูบาน

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ การจัด

กิจกรรมกีฬาในหมูบานใหแกหมูบาน

ในเขตเทศบาล

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ การ

จัดกิจกรรมกีฬา/

5 (หมูบาน)

       25,000 25,000       25,000       25,000        จํานวน

หมูบานที่

ไดรับการ

สนับสนุน

หมูบานในเขตเทศบาลมี

วัสดุและอุปกรณในการจัด

กิจกรรมแขงขันกีฬา/

สงเสริมสุขภาพประชาชน

ในเขตเทศบาล

กองการศึกษา

9 โครงการจัดหาสนามกีฬาและลาน

กีฬา

จัดหาสนามกีฬาและลานกีฬาชุมชนใน

เขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

สนามกีฬา ลานกีฬา จํานวน

 4 แหง

1,000,000   1,000,000   1,000,000      1,000,000  จํานวน

สนามกีฬา 

ลานกีฬาที่

จัดหา

 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนมีสนามกีฬาและ

ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 กอสรางศูนยนันทนาการ กอสรางศูนยนันทนาการ 

 มีสนามเด็กเลน ลานออกกําลังกาย 

ฯลฯ ภายในศูนยฯ  บริเวณหนาศูนย

เรียนรูบานเวียงแกว(ลานหนาาตลาด

สดบานเวียงแกวเดิม) รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ศูนยนันทนาการ  1 แหง 1,000,000   -           -           0 จํานวนศูนยฯที่

กอสราง

ชุมชนมีสถานที่สําหรับ

พักผอนหยอนใจ สถานที่

ออกกําลังกาย ทั้งวัยเด็ก

เล็ก เยาวชน ประชาชน

ทั่วไปในพื้นที่บริเวณเดียวกัน

กองชาง

11 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย จัดหาเครื่องออกกําลังกาย

ติดตั้งในหมูบานในเขตเทศบาล

ติดตั้งพื้นที่ในเขตเทศบาล

5  (แหง)

             -        500,000 -            จํานวนจุด

ที่ติดตั้ง

ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

สาธารณสุขฯ

รวม  11  โครงการ 3,695,000   3,125,000   2,625,000   2,625,000   
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ขยายผิวจราจรถนนในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

ขยายผิวจราจรถนนทุกสายในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ผิวจราจร ถนนในเขต

เทศบาล

100,000     100,000     100,000     100,000     จํานวนพื้นที่

ผิวจราจรที่

ขยายเพิ่ม

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนซอย 3 

บานวัดหลวง หมูที่ 2

กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 5 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 75 

ตารางเมตร สถานที่กอสรางจุดเริ่มตน

เชื่อมถนนเดิม จุดสิ้นสุด บาน ด.ต.

เกียรติขจร  เวียงคํา บานเลขที่ 135 

ซอย 3 รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.กวาง 5 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ยาว 

15 เมตร หรือพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 75 

ตารางเมตร

60,000       -           -           -           จํานวนพื้นที่

ถนน ค.ส.ล.ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนาย

สาคร  วิโรจนภิมุข  บานวัดหลวง 

หมูที่ 2

กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 2 

เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 18 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 36 

ตารางเมตร สถานที่กอสรางจุดเริ่มตน

เชื่อมถนซอย 3 จุดสิ้นสุด บานนาย

สาคร  วิโรจนภิมุข บานเลขที่ 24/4 

ถนนซอย 3  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.กวาง 2 เมตร

 หนา 0.15 เมตร ยาว 

18 เมตร หรือพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 36 

ตารางเมตร

40,000       -           -           -           จํานวนพื้นที่

ถนน ค.ส.ล.ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนจักรยาน ตาม

แนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 3

กอสรางถนนจักรยาน ตามแนว

ปองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 

300.00 เมตร ริมน้ําโขง บานสบสม 

หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ถนนจักรยานตามแนว

ปองกันตลิ่งริมน้ําโขง /1

 สาย

3,000,000   -           -                       -    จํานวนถนน

จักรยานที่

กอสราง

มีถนนทางจักรยาน เพื่อ

สัญจร ออกกําลัง ตาม

แนวปองกันตลิ่ง เพื่อ

เตรียมเชื่อมกับสถานที่

ทองเที่ยวเลียบน้ําโขง

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

5 โครงการกอสรางถนนจักรยาน ตาม

แนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 7

กอสรางถนนจักรยาน ตามแนว

ปองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 

300.00 เมตร ริมน้ําโขง บานสบสม 

หมูที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ถนนจักรยานตามแนว

ปองกันตลิ่งริมน้ําโขง /1

 สาย

3,000,000   -           -                  -    จํานวนถนน

จักรยานที่

กอสราง

มีถนนทางจักรยาน เพื่อ

สัญจร ออกกําลัง ตาม

แนวปองกันตลิ่ง เพื่อ

เตรียมเชื่อมกับสถานที่

ทองเที่ยวเลียบน้ําโขง

กองชาง

6 โครงการซอมแซมทางเดินเทา ซอมแซมทางเดินเทาหมูบานในเขต

เทศบาล 5 หมูบานที่ชํารุด

5 หมูบาน      500,000      500,000      500,000     500,000  ทางเดินเทาไม

ชํารุด ปลอดภัย

ในการใช

การเดินทางสัญจรไปมี

ความปลอดภัย

กองชาง

7 โครงการซอมแซมผิวจราจร ซอมแซมผิวจราจรถนนและซอยทุก

ซอยในเขตเทศบาลฯ  ที่ชํารุด ใหอยู

ในสภาพปกติ

ถนนและซอยทุกซอยที่

ชํารุดอยูในสภาพปกติ มี

ความปลอดภัยในการ

สัญจร /5 หมูบาน

500,000     500,000     500,000     500,000     จํานวนผิว

จราจรถนนและ

ซอย

ที่ซอมแซม

การเดินทางสัญจรไปมามี

ความปลอดภัย

กองชาง

8 กอสรางถนน ค.ส.ล. (ซอยบานนาง

เครือวัลย) หมูที่ 12

กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 32.00 เมตร พื้นที่รวม 

96.00 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไมนอย

กวา 96.00 ตารางเมตร

100,000     -           -                       -    จํานวนพื้นที่

ที่กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

9 โครงการขยายผิวจราจร ซอย 10 ก. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง 

0.75 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่รวมไมนอยกวา 15 

ตารางเมตร

15,000       -           -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

10 กอสรางถนน ค.ส.ล.เลียบคูเมืองเกา

 บานเวียงแกว หมูที่ 8

ขนาด กวาง 4 เมตร  ยาว 150 เมตร 

 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

จุดเริ่มตนบานนางนิตยา ฯจุดสิ้นสุด

บานนายสังเวียน ฯรายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาล

พื้นที่รวมไมนอยกวา 600

 ตารางเมตร

450,000     -           -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

ประชาชนไดรับความ

สะดวก  มีเสนทางที่ใช

สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

กองชาง

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

เลียบแมน้ําโขง ตั้งแตซอย 5 (ซอย

ดานศุลกากร)ถึงซอยขาง สภ.เชียง

ของ

ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก 

ความยาวรวม 700 เมตร กวาง 5 เมตร

 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ไมนอยกวา 3,500 

ตารางเมตร

2,000,000   -           -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

 (ลาดยางแอสฟลท)

1.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 100 ตารางเมตร 

ถนนหนาปศุสัตว บานเวียงดอนชัย 

หมูที่ 12 รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

100 ตารางเมตร

       60,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

2.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 100 ตารางเมตร 

ถนนคอกวัว บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

100 ตารางเมตร

       60,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

3.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 100 ตารางเมตร

บริเวณสี่แยกเทศบาลฯ บานเวียงดอน

ชัย หมูที่ 12 รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

100 ตารางเมตร

       60,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง



95

แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

4.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 1,100 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 13 บานสบสมหมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

1,100 ตารางเมตร

     660,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

5.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 15 บานสบสมหมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

600 ตารางเมตร

     360,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

6.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 450 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 17 บานสบสมหมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

450 ตารางเมตร

     270,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

7.รับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา.350 พรอมงานวางทอ 

กอสรางบอพักและขยายผิวจราจร 

บริเวณซอย 19 บานสบสม บานสบสม

 หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

350 ตารางเมตร

     500,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

8.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 300 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 21 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

300 ตารางเมตร

     180,000              -   -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

9.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 340 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 23 บานหาดไคร  หมูที่ 7

 รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

340 ตารางเมตร

     210,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

10.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 390 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 25 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

390 ตารางเมตร

     240,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

11.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 370 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 27 บานหาดไคร  หมูที่ 7

 รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

370 ตารางเมตร

     230,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

12.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 360 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 29 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

360 ตารางเมตร

     220,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

13.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 372 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 31 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

372 ตารางเมตร

     230,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

14.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 365 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 33 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

365 ตารางเมตร

     220,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

15.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 750 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 35 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

750 ตารางเมตร

     450,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง



99

แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

16.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 450 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 37 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

450 ตารางเมตร

     270,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

17.ปรับปรุงผิวจราจรถนนพื้นที่ผิว

จราจรไมนอยกวา 365 ตารางเมตร 

บริเวณ ซอย 26 บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

365 ตารางเมตร

     220,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

18.ปรับปรุงถนนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 630 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 24

 บานหาดไคร หมูที่ 7 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

630 ตารางเมตร

     380,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

19.ปรับปรุงถนนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 520 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 22

 บานหาดไคร หมูที่ 7 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

520 ตารางเมตร

     320,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

20.ปรับปรุงถนนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 420 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 20

 บานหาดไคร หมูที่ 7 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

420 ตารางเมตร

     260,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

21.ปรับปรุงถนนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 485 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 18

 บานหาดไคร หมูที่ 7 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

485 ตารางเมตร

     300,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

22.ปรับปรุงถนนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 475 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 16

 บานสบสม หมูที่ 3 รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

475 ตารางเมตร

     285,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง

23.ปรับปรุงถนนพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

กวา 670 ตารางเมตร บริเวณ ซอย 14

 บานสบสม หมูที่ 3 รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลทไมนอยกวา 

670 ตารางเมตร

     300,000              -   -                       -    จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การเดินทางสัญจร

กองชาง
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แบบ  ผ.01

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ

 24.กอสรางถนนลาดยางเลียบแมน้ํา

โขง ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 

176 เมตร พรอมขยายผิวจราจร 2 

ขาง กวางขางละ 1 เมตร หรือพื้นที่ผิว

จราจรรวมไมนอยกวา 1,056 ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

กอสรางถนนลาดยาง

พื้นที่ไมนอยกวา 1,056 

ตารางเมตร

   1,000,000 -           -                       -    จํานวนพื้นที่

ที่กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

รวม 12  โครงการ 17,050,000   1,100,000    1,100,000    1,100,000   
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แบบ  ผ.01

2.10 แผนงานงบกลาง 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ในเขตเทศบาล

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน

เขตเทศบาล

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 5

 หมูบาน/ 723 คน ตาม

ระบบขั้นบันได

   5,724,000    5,724,000    5,724,000    5,724,000  จํานวนผูสูงอายุ

ที่เขาหลักเกณฑ

และลงทะเบียน

รับเบี้ยยังชีพ

เปนการสรางหลักประกัน

ดานรายไดแกผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ

ในเขตเทศบาล

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขต

เทศบาล

ผูพิการในเขตเทศบาลฯ 

82 คน

     787,200      787,200      787,200     787,200  จํานวนผูพิการที่

เขาหลักเกณฑ 

และลงทะเบียน 

รับเบี้ยยัง

ชีพ

เปนการเสริมสรางสวัสดิ

การสังคมใหแกผูพิการหรือ

ทุพลลภาพผูพิการมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อ

เอดสในเขตเทศบาล

สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวย

เอดส 

ในเขตเทศบาล

ผูปวยเอดสในเขต

เทศบาลฯ 18 คน

     108,000      108,000      108,000     108,000  จํานวนผูปวยติด

เชื้อเอดสที่ไดรับ

การสงเคราะห

ผูปวยเอดสไดรับการ

ชวยเหลือและมีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น

สํานักปลัด

รวม  3  โครงการ 6,619,200   6,619,200   6,619,200   6,619,200   

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 กอสรางเตาเผาขยะ กอสรางเตาเผาขยะชุมชนที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไรกลิ่น ไรควัน ไมมีเสียงดัง

ขณะเผา  บริเวณพื้นที่สาธารณะหมูที่ 2

เตาเผาขยะ  1 แหง    6,000,000              -                -    จํานวนเตาเผา

ขยะที่กอสราง

สามารถกําจัดขยะใน

ชุมชนไดโดยไมเกิดมลพิษ

ตาง ๆ

กองสาธารณสุขฯ,

กรมควบคุมมลพิษฯ

2 โครงการดูแลสิ่งแวดลอมและปรับปรุงภูมิ

ทัศน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อปรับปรุงพื้นที่

ใหสะอาดสวยงาม ปลูกไมดอกไมประดับ

 หรือตนไมอื่นๆ เพื่อจัดพื้นที่ใน

สํานักงาน นอกสํานักงาน สวนสาธารณ

สะและที่สาธารณะอื่นๆใหสวยงามรมรื่น

บํารุง รักษา ปรับปรุง และ

สรางสวนสาธารณะในเขต

เทศบาลทุกแหง

     150,000      150,000      150,000      150,000  มีพื้นที่สีเขียว 

และ

สวนสาธารณะ

ทุกแหงสวยงาม

เปนระเบียบ

เรียบรอย

ชุมชนเกิดจิตใจรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และลดภาวะ

โลกรอน

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย พรอมงาน

ระบบบําบัดน้ําเสีย รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

บอบําบัดน้ําเสียในพื้นที่

เทศบาล/   1  แหง

             -      2,000,000              -                -    บอบําบัดน้ํา

เสีย

น้ําเสียในชุมชนไดรับการ

บําบัด กอนปลอยลงสู

แหลงน้ําธรรมชาติ

กองชาง

รวม 3  โครงการ    6,150,000    2,150,000      150,000      150,000

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหาหมอก

ควันและมลพิษ

เพื่อสงเสริมความรูแกพนักงาน และ

ประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ 

และปลุกจิตสํานึก เพื่อ จัดหาวัสดุ

อุปกรณในการเตรียมความพรอมในการ

ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและ

มลพิษ

จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู

 ประชาสัมพันธ เตรียม

ความพรอมในการปองกัน

และแกไขปญหาหมอกควัน

และมลพิษ  1 ครั้ง/ป

       50,000        50,000        50,000        50,000  ประชาชน/

แกนนําชุมชน/

ผูบริหาร/

สมาชิกสภา/

พนักงาน มี

ความรูความ

เขาใจตระหนัก

ถึงปญหา

หมอกควันและ

มลพิษเพิ่มขึ้น

การแกไขปญหาหมอก

ควันและมลพิษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และลด

มลพิษหมอกควันและไฟปา

สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

2 โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน เพื่อใหความรูและสงเสริมการสรางบอ

บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนที่สรางใหม 

และรานอาหารทุกรานสงเสริมการบูร

ณาการรวมกับชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรูแก 

ประชาชน ผูประกอบการ

รานอาหาร แผงลอย ในเขต

เทศบาลจํานวน 100  คน 1

 ครั้ง/ป

       50,000        50,000        50,000        50,000  รอยละ 80 

ของ ผูเขารวม

โครงการ

สามารถนํา

ความรูที่ไดไป

ใชประโยชน

มีการสรางบอบําบัดน้ํา

เสียในครัวเรือนที่

สรางใหม และรานอาหาร

ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเขาใจและให

ความรวมมือ , น้ําเสียใน

ชุมชนลดลง

กองสาธารณสุข,

กองชาง
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

3 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน สงเสริมใหแกครัวเรือนที่เขารวมโครงการ

 สงเสริมในการบริหารจัดการขยะครบ

ทุกหมูบานสงเสริมการใชหลัก 3 Rs มา

ใช  เพื่อ สรางความรวมมือ ระหวาง 

อปท /ระหวางชุมชน

จัดกิจกรรมการฝกอบรมให

ความรูแกประชาชน ในการ

บริหารจัดการขยะโดยใช

หลัก 3Rs  จํานวน 5 ครั้ง  /

 5 หมูบาน

       30,000        60,000        60,000        60,000  รอยละ 60 ของ

ครัวเรือนที่เขา

รวมโครงการ

สามารถนําความรู

ในการบริหาร

จัดการขยะโดย

ใชหลัก 3Rs  มา

ใชประโยชนได

ชุมชนสะอาด ลดปญหา

ปริมาณขยะ มีการคัด

แยกขยะ การนําขยะ

กลับมาใชประโยชน และ

สามารถนําหลัก 3Rs มา

ใชประจําวัน สามารถ

กําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการรวม และ

ลงมือความรวมมือได

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมชุมชนปลอด

ขยะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการขยะชุมชน และ

การสรางชุมชนตนแบบ

จัดโครงการฝกอบรมสัมมนา

 พัฒนาบุคลากร และศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการขยะ

ชุมชน แกกลุมชุมชนปลอด

ขยะ   ปละ 1 ครั้ง

30,000              25,000 25,000       25,000        รอยละ 80  

ของผูเขารวม

โครงการนํา

ความรูที่ไดมา

ปฏิบัติ งานให

เกิดประโยชน

สูงสุด

มีคณะทํางานระดับกลุม

และสามารถดําเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพใน

การขับเคลื่อนการจัดการ

ขยะชุมชนรวมกับทุกภาค

สวน

กองสาธารณสุข,

กรมทรัพยากรฯ
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

5 โครงการทําปุยจากขยะ สงเสริมใหชุมชน ทําปุยหมักจากขยะ จัดกิจกรรมพัฒนาองค

ความรู และกิจกรรมกลุม   

 1 ครั้ง/ป

       20,000        20,000        20,000        20,000  กลุมสามารถ

ขยายเครือขาย

ไดปละ 1 กลุม

ชุมชนสามารถนําขยะมา

ใชประโยชนได

กองสาธารณสุข,

กรมทรัพยากรฯ

6 โครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ใหความรูและสรางจิตสํานึกในการ

ควบคุมแหลงมลพิษ การเพิ่มพื้นที่ใน

การสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ

ของประชาชน

1.จัดฝกอบรมใหความรูการ

ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแก นักเรียน

 เด็ก เยาวชน จํานวน 100 

คน

2.จัดฝกอบรมใหความรูการ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมแก 

ประชาชน /แกนนําชุมชน/

ผูบริหาร/สมาชิกสภา/

พนักงาน จํานวน  100 คน

       40,000               -          40,000              -    1.มีการจัดตั้ง

กลุมเยาวชน

อาสารักษา

สิ่งแวดลอม

2.มีการจัดตั้ง

กลุมอาสา

ชุมชนเพื่อดูแล

รักษา

ทรัพยาก

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใน

ชุมชน

1.เด็ก เยาวชน มีจิตสํานึก

ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2.ประชาชน /แกนนํา

ชุมชน/ผูบริหาร/สมาชิก

สภา/พนักงาน  นํา

ความรูมาใชในการดูแล

รักษาทรัพยากร   

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กองสาธารณสุข,

สํานักปลัด
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

7 โครงการปดทองหลังพระ จัดกิจกรรมบํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู 

สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล เพื่อดูแล

สิ่งแวดลอมอื่นๆที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ดูแลสภาพแวดลอม ระบบ

นิเวศนริมฝงแมน้ําสม น้ําโขง

 แมน้ําดุก

       60,000        80,000      100,000      100,000  พื้นที่เปาหมาย

ไดรับการฟนฟู

 อนุรักษ และ

ไดใชประโยชน

อยางจริงจัง

ชุมชนเกิดจิตใจรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และลดภาวะ

โลกรอน

สํานักปลัด,กอง

สาธารณสุข

8 โครงการสงเสริมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลมในชุมชน

โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อใหหนวยงาน เทศบาล และชุมชน 

รวมมือกันการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

แบบบูรณาการ เพื่อใหนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจอเพียงมาใชจัดการสิ่งแวดลอม

ชุมชน เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงบานเวียงแกวใหครบ

วงจร

จัดอบรมใหความรู ขยายผล

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศึกษา ดูงาน  100 คน/ครั้ง

       20,000        20,000        50,000        50,000  จํานวนคนที่

เขารวมกิจกรรม

มีการดําเนินงานรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพใน

การดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน

 มีการพัฒนาศูนยการ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถถายทอดองค

ความรูไดอยางตอเนื่อง

กอง

สาธารณสุขฯ/

สํานักปลัด

รวม   8  โครงการ 300,000     305,000     395,000     355,000     
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 วางทอระบายน้ําพรอมกอสรางบอพัก ซอย

 3 บานวัดหลวง หมูที่ 2

วางทอระบายน้ํา พรอมกอสรางบอพัก 

ถนนซอย 3 ฝงทิศเหนือยาว 100 เมตร 

ฝงทิศใต ยาว 20 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ทอระบายน้ําพรอมบอพัก

ทิศเหนือยาว 100 เมตร ทิศ

ใตยาว 20 เมตร

200,000     -           -           -            จํานวนความ

ยาวรางและ

บอพักที่กอสราง

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

2 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณดานหลัง

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ บานสบสม หมูที่ 3

กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณถนนสาย

หลังโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

รางระบายน้ําความยาว 190

 เมตร บริเวณถนนสายหลัง

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

300,000     -           -           -            จํานวนความ

ยาวของราง

ระบายน้ําที่

กอสราง

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

3 กอสรางรางระบายน้ําบริเวณศาลเจาพอ

พญาแกวบานสบสม หมูที่ 3

กอสรางรางระบายน้ําบริเวณภายในศาล

เจาพอพญาแกว  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

รางระบายน้ําความยาว 78 

เมตร บริเวณภายในศาลเจา

พอพญาแกว

200,000     -           -           -            จํานวนความ

ยาวของราง

ระบายน้ําที่

กอสราง

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ



111

แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 ปรับปรุงทางเทาและรางระบายน้ํา ปรับปรุงทางเทาและรางระบายน้ําในเขต

เทศบาล

พื้นที่ในเขตเทศบาล  5 

หมูบาน

200,000     200,000     200,000     200,000      พื้นที่ที่

ปรับปรุง

ทางเทามีความสวยงาม 

แข็งแรง มีความปลอดภัย

ในการใชทางเทา

กองชาง

5 ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําถนนเลียบ

แมน้ําโขง บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําถนนเลียบ

แมน้ําโขง วางทอขนาด Ø  0.40 ความ

ยาว 250 เมตร

 ปรัปบรุงระบบทอระบายน้ํา

 ความยาว 250

เมตร

-           500,000     -           -            จํานวน

ความยาวทอ

ระบายน้ําที่

ปรับปรุง

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง



112

แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 วางทอระบายน้ําพรอมขยายผิวจราจร ซอย

 13 (ข) บาน   สบสม   หมูที่  3

วางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร ความยาว 132 เมตร 

พรอมบอพักจํานวน 10 บอ และขยาย

ผิวจราจรพื้นที่รวม 90.00 ตารางเมตร

วางทอระบายน้ําความยาว 

132 เมตร  บอพักจํานวน 

10 บอ และขยายผิวจราจร 

80 ตาราเงมตร

-           300,000     -           -            จํานวน

ความยาวทอ

ระบายน้ําที่วาง

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

7 กอสรางรางระบายน้ําและขยายผิวจราจร 

ซอยบานนายวิรัตน  แสงเพชร  

บานสบสม   หมูที่  3

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.20 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร 

พรอมขยายผิวจราจรพื้นที่รวม 25.00 

ตร.ม.

กอสรางรางระบายน้ํา 

ความยาว 70 เมตร

             -   300,000     -           -            จํานวน

ความยาว

รางระบายน้ํา

ที่กอสราง

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ใน

พื้นที่ไมมีปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง



113

แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

8 โครงการผันน้ําโขง(ตอเนื่อง) งานวางทอสงน้ําเชื่อมโครงการเดิม 

พรอมระบบระบายน้ําและระบบจายน้ํา 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

งานวางทอสงน้ําเชื่อม

โครงการผันน้ําโขง(เดิม)

1  (แหง)

     400,000              -   -            มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ

ประชาชนในชุมชนมีน้ํา

เพิ่อการอุปโภค ในฤดู

แลงการระบายน้ําจากทอ

ระบายน้ําของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

และสงเสริมการทองเที่ยว

กองชาง,

สํานักปลัด

9 โครงการทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ทดสอบคุณภาพน้ําที่ใชในการอุปโภค 

บริโภคเพื่อตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กฏหมายกําหนด

ผลการทอสอบคุณภาพน้ํา

อุปโภค บริโภค ในพื้นที่

เทศบาล/ปละ 1 ครั้ง

       30,000        30,000 30,000       30,000        จํานวนครั้งใน

การทดสอบตอป

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อ

การอุปโภค บริโภคที่

ปลอดภัย ผานเกณฑ

มาตรฐาน

กองชาง,กอง

สาธารณสุขฯ

10 ปรับปรุงบอน้ําบาดาล บอน้ําสาธารณะ

ภายในเขตพื้นที่เทศบาลฯ

เปาลาง พัฒนาบอน้ําบาดาล บอน้ํา

สาธารณะพื้นที่ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อใหประชาชนไดใชสําหรับอุปโภค

และบริโภคได

บอน้ําบาดาล บอน้ํา

สาธารณะในเขตเทศบาลทุก

แหง

     200,000      200,000      200,000      200,000  มีบอน้ําที่

ไดรับการเปา

ลาง และ

พัฒนาบอ

ประชาชนมีบอน้ําที่ใส 

สะอาด สําหรับอุปโภค 

บริโภค

กองชาง



114

แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

11 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําสม  บาน

สบสม หมูที่ 3

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําสม 

ความยาว 150 เมตร สูง 10 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

เขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําสม 

ยาว 150 เมตร

             -        600,000              -                -    จํานวนความ

ยาวเขื่อนที่

กอสราง

ตลิ่งลําน้ําสมไมพังทลาย กองชาง

12 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําดุก บานสบ

สม หมูที่ 3

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําดุก 

ความยาว 100 เมตร สูง 4 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

เขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําดุก

ยาว 100 เมตร

             -        400,000              -                -    จํานวนความ

ยาวเขื่อนที่

กอสราง

ตลิ่งลําน้ําดุกไมพังทลาย กองชาง

13 กอสรางฝายชลอน้ํา ลําน้ําดุก บานสบสม

หมูที่ 3

กอสรางฝายชลอน้ําลําน้ําดุก ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ฝายชลอน้ํา จํานวน 1 แหง -           500,000     -            จํานวนฝายที่

กอสราง

ประชาชนมีแหลงน้ํา

สํารองสําหรับอุปโภคและ

สามารถพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวได

กองชาง

รวม  13  โครงการ 1,530,000   3,030,000   430,000     430,000     



115

แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ



115

แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ ประดับธงชาติ,ธง

เฉลิมพระเกียรติ  จัด

กิจกรรมทําดีเพื่อพอแมปละ

 2 ครั้ง

       50,000        50,000        50,000         50,000  จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

เทศบาลฯ พนักงาน ลูกจางฯ

ประชาชนทั่วไปไดแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีและสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

2 โครงการเชื่อมความสัมพันธเมือง

ชายแดน

จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธกับ 

ประเทศ สปป.ลาว ดานเศรษฐกิจ 

ประเพณี วัฒนธรรม  การกีฬา  ฯลฯ

จัดกิจกรรมเชื่อม

ความสัมพันธ ปละ

1 ครั้ง

       10,000        10,000        10,000         10,000  จํานวนครั้งใน

การจัด

เกิดความสัมพันธอันดีกับ

ประเทศเพื่อนบาน

สํานักปลัด

รวม 2  โครงการ 60,000       60,000       60,000       60,000        

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัคิ

เหตุในชวงเทศกาล

รณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล    

 ปละ 2 (ครั้ง)

       40,000        40,000        40,000         40,000  จํานวนครั้งใน

การรณรงค

ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินในชวง

เทศกาล

สํานักปลัด

2 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บานวัด

หลวง หมูที่ 2

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทาง

แยกศาลาเอนกประสงค รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

สัญญาณไฟกระพริบ 2 จุด        60,000 -           -            จํานวนไฟ

กระพริบที่ติดตั้ง

มีสัญญาณไฟเตือนเพื่ออํานวย

ความปลอดภัยใหประชาชน

สํานักปลัด

3 โครงการอํานวยความสะดวก 

ปลอดภัยถนนทุกสายในเขตพื้นที่

เทศบาล

ติดตั้ง, ซอมแซม  ดําเนินการงานดาน

อํานวยความสะดวก ปลอดภัยถนนทุก

สายในเขตเทศบาล เชน ตีเสนจราจร ติด

แนวปองกัน ติดปายเตือนตาง ๆ ทาสี

ถนน รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการป

ละ 1 ครั้ง

100,000     100,000     100,000           100,000  จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

ประชาชน ผูใชรถใชถนน 

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

สํานักปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

อบรมทบทวนความรูใหกับพนักงานและ

เพิ่มพูนความรูใหกับแมบานในเขต

เทศบาลฯ

อบรมพนักงานงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลและแมบานในเขต

เทศบาลฯ  2 ครั้ง

20,000       -           20,000                     -    รอยละ 80 

ของผูเขาอบรม

มีความรูความ

เขาใจในการ

ปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

พนักงานฯและแมบานมีความรู

ในการปองกันและระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด

5 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพื่อลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย 

ผูประสบภัยไดรับการชวยเหลืออยาง

ทันทวงที

ฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย/1 ครั้ง

20,000       20,000       20,000       20,000         จํานวนครั้ง

ในการฝก

ซอมแผนฯ

ลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

สมาชิก อปพร. ใหมีความรู ความเขาใจ

ในบทบาทและอํานาจหนาที่ของตนเอง

จัดอบรม 1 ครั้ง 50,000       -           50,000                     -    จํานวนครั้งที่

จัดอบรม

การปฏิบัติงานของสมาชิก อป

พร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

พนักงานงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ พนักงานงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี

ความรู ความเขาใจในบท

บาทและอํานาจหนาที่ของตนเอง

จัดอบรม 1 ครั้ง 20,000       -           20,000                     -    จํานวนครั้งที่

จัดอบรม

การปฏิบัติงานของพนักงงาน

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

8 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จัดกิจกรรมวัน อปพร. ในวันที่ 22 

มีนาคม เพื่อใหสมาชิก อปพร.มีขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่และมีความ

สามัคคีในหมูคณะ

สมาชิก อปพร.ของเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

       20,000        20,000        20,000         20,000  สมาชิก    อป

พร.สังกัด

เทศบาลตําบล

เวียงเชียงของที่

เขารวมกิจกรรม

สมาชิก อปพร.มีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

และมีความสามัคคีในหมูคณะ

สํานักปลัด

รวม 8  โครงการ 330,000     180,000     270,000     180,000      
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ติดตั้งโคมไฟ แสงสวาง บานวัดหลวง 

หมูที่ 2

ติดตั้งโคมไฟ แสงสวาง จํานวน 4 จุด 

บริเวณสะพานบัวสอน รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

โคมไฟ แสงสวาง จํานวน 4

 จุด

100,000     -           -                         -    จํานวนโคมไฟ 

แสงสวางที่ติดตั้ง

มีระบบไฟฟาที่มีมาตรฐาน ให

แสงสวาง ประชาชนมีความ

ปลอดภัย มีความสวยงาม

กองชาง

2 ขยายเขตไฟฟาสายดับ และติดตั้งโคม

ไฟแสงสวาง ซอย 3 บานวัดหลวง หมูที่

 2

ขยายเขตไฟฟาสายดับและติดตั้งโคมไฟ

แสงสวาง บริเวณถนนซอย 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ระยะทางขยายไฟฟาสาย

ดับและจํานวนโคมไฟฟาที่

ติดตั้ง

200,000     -           -                         -    จํานวนโคมไฟ 

แสงสวางที่ติดตั้ง

มีระบบไฟฟาที่มีมาตรฐาน ให

แสงสวาง ประชาชนมีความ

ปลอดภัย มีความสวยงาม

กองชาง

3 ติดตั้งสัญญาณไฟ ซอยทางลงแมน้ําโขง

 บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

ติดตั้งสัญญาณไฟทางเดิน ไฟนําทาง ไฟ

แสดงสัญญลักษณทางลงแมน้ําโขง 

จํานวน 4 ซอย รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ซอยทางลงแมน้ําโขง มีไฟ

ทางเดิน ไฟนําทาง จํานวน 

4 ซอย

200,000     -           -                         -    จํานวนซอยที่

ติดตั้งไฟ

เพิ่มความสวยงามมีอัตตลักษณ

 เนนสงเสริมการทองเที่ยวทาง

ลงแมน้ําโขง

กองชาง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

4.3. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

4.3. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟา

ตามแนวปองกันตลิ่งแมน้ําโขง บานสบ

สม หมูที่ 3

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟา

ตามแนวปองกันตลิ่ง ความยาว 300 

เมตร ริมแมน้ําโขง รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  

ความยาว 300 เมตร

-           400,000     -                         -    ความยาวที่

ขยายเขตไฟฟา

มีแสงสวาง แนวตลิ่งแมน้ําโขง

 มีความสวยงาม มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

5 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟา

ตามแนวปองกันตลิ่งแมน้ําโขง บาน

หาดไคร  หมูที่ 7

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟา

ตามแนวปองกันตลิ่ง ความยาว 300 

เมตร ริมแมน้ําโขง รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  

ความยาว 300 เมตร

-           400,000     -                         -    ความยาวที่

ขยายเขตไฟฟา

มีแสงสวาง แนวตลิ่งแมน้ําโขง

 มีความสวยงาม มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

6 ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ในพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึง

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยในพื้นที่ที่ไฟฟาเขา

ไมถึง

จํานวนระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยที่ติดตั้ง

-              3,000,000              -                 -    จํานวนระบบ

ไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

รวม 6  โครงการ 500,000       3,800,000    -           -            
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรี กลุมสตรีในเขตเทศบาลไดแลกเปลี่ยน

ความคิดและไดแสดงพลังสตรี

จัดอบรมกลุมพัฒนาสตรีใน

เขตเทศบาลฯ  1 ครั้ง/ป

       30,000        30,000        30,000         30,000  จํานวนครั้งใน

การจัดอบรม

กลุมพัฒนาสตรีในเขตเทศบาล

ฯไดมีเวทีแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและตระหนักถึง

ความสําคัญของพลังสตรี

สํานักปลัด

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด

-กิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

-กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยา

เสพติด

ฯลฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด 

สรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจใหกับ

เยาวชนไมตกเปนทาสของยาเสพติด

จัดกิจกรรมการตาม

โครงการปละ 1 ครั้ง

       30,000        30,000        30,000         30,000  จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

ชุมชนและหมูบานตระหนักถึง

ภัยของยาเสพติด มีความ

สามัคคีรวมแรงรวมใจกันสราง

ชุมชนและหมูบานของตนให

เขมแข็ง นาอยูสงบสุข 

ปลอดภัย รวมกันตานภัยยา

เสพติด

สํานักปลัด

รวม 2  โครงการ 60,000       60,000       60,000       60,000        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ปรับปรุง อาคาร OTOP   บานหาดไคร

 หมูที่ 7

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOP  เดิม 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

อาคาร OTOP      300,000              -                -                 -    ขนาดพื้นที่

ของอาคารที่ทํา

การปรับปรุง 

ตอเติม

สถานที่ปฏิบัติราชการอยูใน

สภาพที่ดี มีความเหมาะสมตอ

การปฏิบัติงาน

กองชาง

2 ปรับปรุงศาลเจาจีน ศาลเจาพอพญา

แกว บานสบสม หมูที่ 3

ปรับปรุงภายในและบริเวณศาลเจาจีน 

ศาลเจาพอพญาแกว รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงภายในและบริเวณ

ศาลเจาจีน ศาลเจาพอ

พญาแกว

     300,000              -                -                 -    พื้นที่ภายใน

และบริเวณศาล

เจาจีนที่ปรับปรุง

มีศาลเจาจีนและบริเวณที่

สวยงาม เหมาะสมนาเที่ยวชม

และสักการะบูชา

กองชาง

3 ปรับปรุงศาลเจาพอพญาแกว บานสบ

สม หมูที่ 3

ปรับปรุงภายในและบริเวณศาลเจาพอ

พญาแกว รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ปรับปรุงภายในและบริเวณ

ศาลเจาพอพญาแกว

     500,000              -                -                 -    ตัวศาลและ

บริเวณศาลเจา

พอพญาแกวที่

ปรับปรุง

มีตัวศาลและบริเวณที่สวยงาม 

เหมาะสมนาเที่ยวชมแบะ

สักการะบูชา

กองชาง

4 กอสรางจุดจําหนายสินคากลุมอาชีพ 

บานสบสม หมูที่ 3

กอสรางซุมจําหนายสินคากลุมอาชีพ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 20 ตา

ราเงมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ซุมจําหนายสินคากลุม

อาชีพ จํานวน 1 แหง

     300,000              -                -                 -    ซุมจําหนาย

สินคาของ

หมูบาน

มีสถานที่จําหนายสินคากลุม

แมบาน

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 ปรับปรุงภูมิทัศนบอน้ําโบราณ หมูที่ 

2,3,8

ปรับปรุงภูมิทัศนบอน้ําและบริเวณ

โดยรอบสถานที่ ปรับปรุงบอน้ําโบราณ 

ที่สาธารณะของหมูบาน รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

บอน้ําโบราณ  3 แหง 500,000          500,000 500,000                   -    บอน้ําโบราณ

ที่ปรับปรุง

ไดอนุรักษบอน้ําเดิม เพิ่ม

แหลงทองเที่ยว จุดสนใน ใน

ชุมชน

กองชาง

6 กอสรางปอมยามรักษาความปลอดภัย

 บานเวียงแกว หมูที่ 8

กอสรางปอมยามรักษาความปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 32 ตาราง

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

ปองยามรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน 1 แหง

300,000                  -   -                         -    ปองยามรักษา

ความปลอดภัย

ของหมูบาน

มีสถานที่ทํากิจกรรม ตรวจเวร

ยามของหมูบาน

กองชาง

7 ปรับปรุงภูมิทัศน คูเมืองฝงตะวันออก 

บานเวียงแกว หมูที่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศนคูเมืองโบราณฝง

ตะวันออก รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ภูมิทัศนคูเมืองโบราณ ฝง

ตะวันออก จํานวน 1 แหง

   1,000,000 0 -                         -    ภูมิทัศนที่ทํา

การปรับปรุง

คูเมืองมีความสวยงาม สะอาด 

เปนแหลงทองเที่ยวของเมือง

กองชาง

8 กอสรางบันได ค.ส.ล. พรอมงาน

ประดับตกแตง ลงแมน้ําโขงหนาวัด

พระแกว บานเวียงแกว หมูที่ 8

กอสรางบันได ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาวประมาณ 30 เมตร พรอมงาน

ประดับตกแตงบันได ลงแมน้ําโขง 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

บันได ค.ส.ล. พรอมประดับ

ตกแตง ลงแมน้ําโขง

800,000                  -   -                         -    บันได ค.ส.ล. 

ทางลงทาน้ําวัด

พระแกว

มีบันไดลงแมน้ําโขงใหทางวัด

และชาวบานทํากิจกรรมทาง

ศาสนาและเพิ่มจุดทองเที่ยว

กองชาง
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 ปรับปรุงตอเติม ศูนย อสม.บานเวียง

แกว หมูที่ 8

ปรับปรุงอาคารศูนย อสม.ติดฝาเพดาน

ภายในอาคาร พื้นที่ 28 ตารางเมตร 

และตอเติมที่เก็บของดานขาง พื้นที่ 14 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ติดฝาเพดานภายในอาคาร

 พื้นที่ 28 ตารางเมตร และ

ตอเติมที่เก็บของ พื้นที่ 14 

ตารางเมตร

300,000                  -   -                         -    ปรับปรุง

ภายในอาคาร

และตอเติม

ดานขางอาคาร

มีอาคารที่มีสภาพดี เหมาะสม

 และขยายเพิ่มพื้นที่เพื่อทํา

กิจกรรมของ อสม.

กองชาง

10 ตอเติมอาคารพิพิธภัณฑชุมชน บาน

เวียงแกว หมูที่ 8

ตอเติมอาคารพิพิธภัณฑชุมชนเดิม 

ขนาดพื้นที่ 18 ตารางเมตร และตอเติม

ลาน ค.ส.ล.ดานหลังอาคาร พื้นที่ 45 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ตอเติมอาคารพิพิธภัณฑ

ชุมชน พื้นที่ 18 ตารางเมตร

 และตอเติมลาน ค.ส.ล.

ดานหลังอาคาร พื้นที่ 45 

ตารางเมตร

600,000                  -   -                         -    พื้นที่อาคาร 18

 ตารางเมตร 

และลาน ค.ส.ล.

 45 ตารางเมตร

เพิ่มพื้นที่ใชงานในอาคารและ

ลานดานหลังอาคารพิพิธภัณฑ

กองชาง

11 ตอเติมอาคารศาลาหมูบาน บานเวียง

แกว หมูที่ 8

ตอเติมอาคารศาลาหมูบาน ขนาดพื้นที่ 

78 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ตอเติมอาคารศาลาหมูบาน

 ขนาดพื้นที่ 78 ตารางเมตร

700,000                  -   -                         -    พื้นที่อาคาร 78

 ตารางเมตร

เพิ่มพื้นที่ใชงานในอาคาร

ศาลาหมูบาน

กองชาง

12 ปรับปรุงขยายบันไดทางลงแมน้ําโขง 

บานหาดไคร หมูที่ 7

ปรับปรุงขยายบันไดทางลงแมน้ําโขง 

บริเวณหนาวัดหาดไคร รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ขยายบันไดทางลงแมน้ําโขง

 บริเวณหนาวัดหาดไคร

500,000                  -   -                         -    พื้นที่ขยาย

บันไดทางลง

แมน้ําโขง

เพิ่มความสวยงาม มีอัตต

ลักษณ เนนสงเสริมการ

ทองเที่ยวทางลงแมน้ําโขง

กองชาง
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13 ถมดินบริเวณที่สาธารณะ บริเวณริม

ตลิ่งแมน้ําโขง บานหาดไคร หมูที่ 7

ถมดิน พรอมปรับเกลี่ย บริเวณริมตลิ่ง

แมน้ําโขง และบริเวณหนาวัดหาดไคร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถมดิน พรอมปรับเกลี่ยนที่

สาธารณะบริเวณริมตลิ่ง 

บานหาดไคร

2,000,000                -   -                         -    พื้นที่ที่ถมดิน 

และปรับเกลี่ย

เพิ่มพื้นที่ใชงานในกิจกรรม

ของหมูบานและกิจกรรม

สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่

กองชาง

14 กอสรางปายซุม แนะนําทางลงแมน้ํา

โขง บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

กอสรางปายซุม แนะนําทางลงแมน้ําโขง

บริเวณปากซอยทางลงแมน้ําโขง จํานวน

 4 ปาย รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ปายซุมแนะนํา บริเวณปาก

ซอยทางลงแมน้ําโขง

1,600,000                -   -                         -    จํานวนปายซุม

แนะนําทางลง

แมน้ําโขง

เพิ่มปายแนะนําซอยทางลง

แมน้ําโขง เพิ่มความสะดวก 

สวยงามมีอัตตลักษณ นาเที่ยว

กองชาง

15 ปรับปรุงภูมิทัศนขางอาคาร OTOP 

ดานทิศเหนือ บานหาดไคร หมูที่ 7

ปรับปรุงภูมิทัศน ถมดินขางอาคาร 

OTOP ดานทิศเหนือ รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ภูมิทัศนดานทิศเหนทอ 

อาคาร OTOP จํานวน 1 

แหง

-              3,000,000 -                         -    ภูมิทัศนที่ทํา

การปรับปรุง

มีพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรม

เพิ่มขึ้น

กองชาง

16 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณศาลเจาพอ

หลักเมือง บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

ปรับปรุงภูมิทัศน

-ซอมแซมตลิ่งรอบขอบสระ ปรับปรุง

บริเวณพื้นสระน้ํา  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ภูมิทัศนบริเวณศาลเจาพอ

หลักเมืองฯ จํานวน 1 แหง

             -   2,000,000   -            จํานวนแหงที่

ปรับปรุง

ภูมิทัศนบริเวณศาลเจาพอหลัก

เมืองมีความสวยงาม เปนที่

ประทับใจแกผูมาเยือน

กองชาง
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แบบ  ผ.01

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

17 กอสรางระเบียงยื่น ค.ส.ล.บริเวณ

ตลาดชุมชน บานหาดไคร หมูที่ 7

กอสรางระเบียงยื่น ค.ส.ล.ขนาดกวาง 13

 เมตร  สูง 8 เมตร ยาว 24 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ระเบียงยื่น ค.ส.ล. จํานวน 

1 แหง

-           800,000     -            จํานวนแหงที่

กอสราง

เพิ่มพื้นที่ใชสอยของชุมชน กองชาง

18 ติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกันตลิ่ง 

ริมแมน้ําโขง บานสบสม หมูที่ 3

ติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกันตลิ่ง 

ความยาว 300 เมตร ริมน้ําโขง 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

รวมปองกันตลิ่ง ยาว 300 

เมตร

-           800,000     -            ความยาวราว

ปองกันตลิ่งที่

กอสราง

มีราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่งตามแนวแมน้ําโขง เพื่อ

อํานวยความปลอดภัยใหแก

ประชาชน

กองชาง

19 ติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกันตลิ่ง 

ริมแมน้ําโขง บานหาดไคร หมูที่ 7

ติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกันตลิ่ง 

ความยาว 300 เมตร ริมน้ําโขง 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

รวมปองกันตลิ่ง ยาว 300 

เมตร

-           800,000     -            ความยาวราว

ปองกันตลิ่งที่

กอสราง

มีราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่งตามแนวแมน้ําโขง เพื่อ

อํานวยความปลอดภัยใหแก

ประชาชน

กองชาง

20 ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศนโดยรอบ บานหาดไคร 

หมูที่ 7

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร OTOPและปรับ

ภูมิทัศนโดยรอบ รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ตอเติมอาคาร 

OTOPและภูมิทัศน จํานวน

 1 แหง

             -      1,500,000              -                 -    ขนาดพื้นที่

ของอาคารที่ทํา

การปรับปรุง 

ตอเติม

สถานที่ปฏิบัติราชการอยูใน

สภาพที่ดี มีความเหมาะสมตอ

การปฏิบัติงาน

กองชาง

รวม 20  โครงการ 9,700,000   9,400,000   500,000     -            
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารที่หมดวาระการดํารงตําแหนง

จัดการเลือกตั้ง/1 ครั้ง      300,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการจัดการ

เลือกตั้ง

มีสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นตามที่ระเบียบ 

กฏหมายกําหนดไว

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานและลูกจาง

จัดอบรม ใหความรู ความเขาใจใน

บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรและ

ศึกษาดูงานหนวยงานราชการ เอกชน

อื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกร

ฝกอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงาน  1 ครั้ง/ป

     200,000      200,000      200,000      200,000  จํานวนครั้ง

ในการจัด

การปฏิบัติงานของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อใหคณะผูบริหารทองถิ่น พนักงานและ

ลูกจางของเทศบาลฯ เห็นถึงความสําคัญ

ของวันดังกลาว และตระหนักถึงหนาที่ของ

เทศบาลในการอํานวยประโยชนใหแก

ทองถิ่นและประชาชน

จัดกิจกรรมในวันเทศบาล

 ของทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง

       20,000        20,000        20,000        20,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

คณะผูบริหารทองถิ่น พนักงาน

และลูกจางของเทศบาลฯ เห็นถึง

ความสําคัญ และตระหนักถึงหนาที่

ของเทศบาลในการอํานวย

ประโยชนใหแกทองถิ่นและ

ประชาชน เกิดความสัมพันธที่ดี

ยิ่งขึ้นระหวางเทศบาลกับประชาชน

สํานักปลัด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

 งบประมาณและที่ผานมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ



128

แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

 งบประมาณและที่ผานมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศใหกับ

พนักงานเทศบาล ลูกจางของเทศบาล 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น

เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานเทศบาล 

ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น 

เห็นถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศ 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ

สื่อสาร

อบรมใหความรู

ภาษาตางประเทศให

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

 ผูบริหารทองถิ่น 

สมาชิกสภาทองถิ่น 1 ครั้ง

       30,000              -                -    จํานวนครั้ง

ที่จัดฝกอบรม

พนักงาน ลูกจางของเทศบาล 

คณะผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล สามารถสื่อสาร

ภาษาตางประเทศกับผูมาติดตอ

ราชการและสามารถนําไปใช

สื่อสารในชีวิตประจําวันได

สํานักปลัด
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

 งบประมาณและที่ผานมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

5 โครงการการจัดการความรู (Knowledge

 Management : KM)

จัดกิจกรรมการจัดการความรู 

(Knowledge Management : KM) เพื่อ

สงเสริมใหมีการถายทอดความรูและ

ทักษะที่อยูในตัวบุคคลทั่วทั้งองคกร

จัดกิจกรรมการจัดการ

ความรู (Knowledge 

Management : KM) ใน

 5 กิจกรรมหลักคือ

1.จัดทําแผนการจัดการ

ความรู

2.จัดตั้งศูนยการเรียนรู 

เพื่อรวบรวมความรูดาน

ตาง ๆ เพื่อใหบุคลากร

ภายในองคกรมี

ศูนยกลางการจัดหาขอมูล

3.จัดทําบอรดเผยแพร

องคความรูในดานตาง ๆ

4.จัดทํา Homepage 

KM ในเวบไซตของ

เทศบาล

5.จัดทําคูมือรายละเอียด

กิจกรรม

        5,000         5,000         5,000         5,000  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

บุคลากรของเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของไดรับการพัฒนาความรุ

เพิ่มขึ้น และมีคูมือในการทํางาน

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

 งบประมาณและที่ผานมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

6 โครงการ 5 ส.ตอเนื่อง เพื่อใหสํานักงานเทศบาลมีสภาพแวดลอม

ที่สะอาดเรียบรอย และถูกสุขลักษณะ

ปรับปรุง ซอมแซม 

สภาพแวดลอมของ

สํานักงานเทศบาลใหมี

สภาพแวดลอมที่สะอาด

และถูกสุขลักษณะ 

บุคลากรมีทัศนคติที่ดี 

และมุงพัฒนาใหองคกรมี

ความเปนเลิศดานการ

ใหบริการแกผูมาติดตอ

ราชการปละ 1 ครั้ง

       30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม
สํานักงานยังคงไวตามมาตรฐาน

 5 ส.อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

รวม 6  โครงการ 585,000     255,000     255,000     255,000     
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.2 แผนงานสาธารณสุข

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 กอสรางปายศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

กอสรางปายศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

1 แหง        50,000              -                -                -    ศูนยสุขภาพ

ชุมชนมีปาย

แสดงสถานที่

ราชการ

สถานที่ติดตอราชการเปนที่รูจัก

ของประชาชน

กองสาธารณสุข

รวม 1  โครงการ 50,000       -           -           -           

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.3 แผนงานการศึกษา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

จัดฝกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร 3

 วัน

ผูบริหารทองถิ่น 

เจาหนาที่ทองถิ่น ครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 50 คน

       50,000              -                -          50,000  จํานวนคนที่

เขารวม

กิจกรรม

ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่

ทองถิ่น ครู และบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม ทําใหการปฏิบัติงาน

เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น สามารถนําไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันได

กองการศึกษา

รวม 1   โครงการ        50,000        50,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและชุมชน จัดเวทีประชาคมรับฟงปญหาความ

ตองการของหมูบาน เพื่อเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดเวทีประชาคม หมูบาน

ในเขตเทศบาลฯ ปละ 1 

ครั้ง

/5 หมูบาน

       20,000        20,000        20,000        20,000  จํานวน

หมูบานที่มี

การ

ดําเนินการ

ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นและทราบถึงขีด

ความสามารถ ปญหา ความ

ตองการของหมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัด

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

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ติดตั้ง จอแอลอีดี เพื่อประชาสัมพันธ

ภารกิจของเทศบาลฯ

ติดตั้ง จอแอลอีดี เพื่อประชาสัมพันธ

ภารกิจของเทศบาลฯ รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ติดตั้งจอแอลอีดี  2   แหง 1,500,000   -           -           -           จํานวนจอ

แอลอีดีที่

ติดตั้ง

เทศบาลมีชองทางในการ

ประชาสัมพันธภารกิจและ

กิจกรรมของเทศบาล

กองชาง

2 ปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ  บานเวียงดอนชัย หมู

ที่ 12

ปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ตอเติมอาคารฯ

 /1 แหง

1,000,000   -           -           -           จํานวนพื้นที่

อาคาร

สํานักงานที่

ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติราชการอยูใน

สภาพที่ดี มีความเหมาะสมตอ

การปฏิบัติงาน

กองชาง

3 ปรับปรุงเสียงตามสายหมูบาน บานเวียง

แกว หมูที่ 8

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายเดิม และ

ขยาย เพิ่มระบบเสียงตามสายหมูบาน 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงระบบเดิมและ

ขยายเพิ่มระบบเสียงตาม

สายของหมูบาน

300,000     -           -           -           ปรับปรุง

ระบบเดิม

และขยาย

เพิ่มระบบ

เสียง

มีระบบเสียงตามสายที่ดี 

สมบูรณและเพิ่มพื้นที่เสียงตาม

สาย

กองชาง

รวม 3  โครงการ 2,800,000   -           -           -           

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.02

2.1 แผนงานการศึกษา 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1.1 อุดหนุนงบประมาณคาอาหาร

กลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเชียงของ(สบสม)

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

   3,596,000 3,600,000   3,600,000   3,600,000     จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

นักเรียนในสถานศึกษา

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณและไดรับ

ประทานอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ สะอาด 

ปลอดภัย ตั้งแตเด็กเล็ก 

เด็กอนุบาลและชั้น ป.1-6

กองการศึกษา

รวม  1  โครงการ     3,596,000    3,600,000    3,600,000     3,600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.02

2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 สนับสนุนโครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ ดําเนินการตามโครงการ

1 ชมรม 75,000       75,000       75,000       75,000       จํานวนหนวยงาน

ที่สนับสนุนตาม

โครงการ

ชุมชนสามารถจัดการกับ

ระบบสุขภาพของชุมชน

ไดอยางเหมาะสมดวยตัว

ชุมชนเอง เพื่อนําไปสู

หมูบานสุขภาพดี

กองสาธารณสุขฯ

2 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของในการ

จัดการสุขภาพ

สนับสนุนชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ ดําเนินการตามโครงการ

1 ชมรม 28,600       28,600       28,600       28,600      อสม.ทุกคนไดผาน

การอบรมและ

สามารถดูแล

สุขภาพประชาชน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ชุมชนสามารถจัดการกับ

ระบบสุขภาพของชุมชน

ไดอยางเหมาะสมดวยตัว

ชุมชนเอง เพื่อนําไปสู

หมูบานสุขภาพดี

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 103,600     103,600     103,600     103,600    

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.02

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 สนับสนุนโครงการสงเสริมกิจกรรม

กิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ

โครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาด

อําเภอเชียงของ

สนับสนุนกิ่งกาชาด

อําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

        5,000         5,000         5,000        5,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุนตาม

โครงการ

ประชาชนผูประสบภัย

ไดรับการชวยเหลือ 

บรรเทาทุกขอยางรวดเร็ว

ทันเหตุการณ

กองคลัง

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

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.02

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระ

ภิกษุสามเณรและศิลจาริณีภาคฤดู

รอน

สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของดําเนินการตาม

โครงการ

1 หนวยงาน        20,000        20,000        20,000        20,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม

และมีธรรมะเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของดําเนินการตาม

โครงการ

1 หนวยงาน        20,000        20,000        20,000        20,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

3 โครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานสบสม

 ดําเนินการตามโครงการ

1 ครั้ง        30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีสรงน้ําหลวงพอ

เพชร

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานเวียง

ดอนชัยดําเนินการตามโครงการ

1 ครั้ง        30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.02

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ

วัดหลวง

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานวัด

หลวงดําเนินการตามโครงการ

1 ครั้ง        30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

6 โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ

วัดพระแกว

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานเวียง

แกวดําเนินการตามโครงการ

1 ครั้ง        30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรมลานนา

ทําบุญฟงเทศนมหาชาติชาดก

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานหาด

ไครดําเนินการตามโครงการ

1 ครั้ง        30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

8 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ 

และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

สนับสนุนวัดพระธาตุดอยตุง

ดําเนินการตามโครงการ

1 หนวยงาน        12,000        12,000        12,000        12,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา
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แบบ  ผ.02

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีสงกรานตอําเภอเชียงของ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

เชียงของดําเนินการตามโครงการ

1 หนวยงาน        15,000        15,000        15,000        15,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให

ไดรับการสืบสานตอไป

กองการศึกษา

10 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนศูนย

เครือขายการศึกษาตําบลเวียง

สนับสนุนศูนยเครือขายการศึกษา

ตําบลเวียงดําเนินการตามโครงการ

1 หนวยงาน        50,000        50,000        50,000        50,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

เพื่อสงเสริมดานการกีฬา

และนันทนาการสําหรับเด็ก

 เยาวชน ในเขตตําบลเวียง

กองการศึกษา

11 โครงการสงเสริมพัฒนากีฬาจังหวัด

เชียงราย

สนับสนุนสํานักงานคณะกรรมการ

กีฬาจังหวัดเชียงรายดําเนินการตาม

โครงการ

1 หนวยงาน        10,000        10,000        10,000        10,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

เพื่อสงเสริมดานการกีฬา

และนันทนาการสําหรับเด็ก

 เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป

กองการศึกษา

รวม 11  โครงการ 277,000     277,000     277,000     277,000     
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แบบ  ผ.02

2.5 แผนงานงบกลาง 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ใหดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคของกองทุนฯเพื่อดูแล

สุขภาพของประชาชน

  1 กองทุน      100,000      100,000      100,000     100,000  กองทุนสามารถ

ดําเนินงานไดตาม

แผนงานโครงการที่

อนุมัติครบทุก

โครงการ

ทุกโครงการไดดําเนินการ

และบรรลุตามวัตถุประสงค

สํานักปลัด

2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่(เทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ)

เพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 

(เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ) ให

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

กองทุนฯเพื่อดูแลสุขภาพของ

ประชาชน

  1 กองทุน      160,000      160,000      160,000     160,000  กองทุนสามารถ

ดําเนินงานไดตาม

แผนงานโครงการที่

อนุมัติครบทุก

โครงการ

ทุกโครงการไดดําเนินการ

และบรรลุตาม

วัตถุประสงค สงผลใหมี

การดูแลสุขภาพ

ประชาชนอยางใกลชิด 

ประชาชนมีสุขภาพดี

กองสาธารณสุขฯ

รวม 2  โครงการ 260,000     260,000     260,000     260,000    

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.02

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 สนับสนุนโครงการฝกอบรมเยาวชน

สัมพันธตอตานยาเสพติด

สนับสนุนงบประมาณ สภ.เชียงของ ใน

การดําเนินการตามโครงการฝกอบรม

เยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด

จัดอบรมเด็กนักเรียนชั้น ป.

5-ป.6 และเยาวชนในเขต

พื้นที่เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ/120 คน

       30,000              -                -                 -    จํานวนเด็ก

นักเรียนและ

เยาวชนที่เขา

อบรม

1.เด็กนักเรียนมีภูมิคุมกันตาน

ยาเสพติดและมีแกนนํา

นักเรียนตอตานยาเสพติดใน

สถานศึกษา

2.เด็กนักเรียนและเยาวชนมี

จิตสํานึกและตระหนักถึงพิษ

ภัยของยาเสพติดฯ

สํานักปลัด

2 สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเฝาระวังปองกันปญหาอาชญากรรม

สนับสนุนงบประมาณ สภ.เชียงของเพื่อ

ดําเนินการตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเฝาระวังปองกันปญหา

อาชญากรรม  กิจกรรมจัดใหมี

กลองโทรทัศนวงจรปดและระบบอุปกรณ

เชื่อมตอเครือขาย

ติดตั้งกลองวงจรปดและ

อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย

บริเวณหนา สภ.เชียงของ

       40,000              -                -                 -    จํานวนแหงที่

ติดตั้ง

กลองโทรทัศน

วงจรปด

ประชาชนในพื้นที่มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 การปองกันและปราบปรามยา

เสพติดมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

3 สนับสนุนโครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฏหมายจราจรใหกับ

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

สนับสนุนงบประมาณ สภ.เชียงของเพื่อ

ดําเนินการตามโครงการ

จัดอบรม 1 ครั้ง        20,000              -                -                 -    จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

ประชาชนในพื้นที่มีความรู

ดานกฏจราจร และมีความ

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ไปมา

สํานักปลัด

รวม 3  โครงการ 90,000       -           -           -            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ  ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 สนับสนุนโครงการการดําเนินการศูนย

ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ 

อําเภอเชียงของ

สนับสนุนงบประมาณโครงการการ

ดําเนินการศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือ

การจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับอําเภอ อําเภอเชียงของเพื่อเปนศูนย

รวมการจัดซื้อจัดจางของ อปท.

สนับสนุนงบประมาณ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

       30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสารการซื้อการจาง การ

จัดซื้อจัดจางของ อปท.เปนไป

ตามระเบียบฯ

กองคลัง

2 สนับสนุนโครงการถวายเครื่องราชสักการะ 

เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตและวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จยาฯ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

 โครงการจัดเครื่องสักการะ เนื่องในวัน

ครบรอบวันสวรรคตและวันพระราช

สมภพของสมเด็จยาฯ เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี ความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณฯ

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

        4,000         4,000         4,000         4,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง

3 สนับสนุนโครงการจัดงานพอขุนเม็งราย

มหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช 

และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

       30,000        30,000        30,000        30,000  จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

เพื่อเปนการสงเสริมประเพณี

วัฒนธรรมใหไดรับการสืบสาน

ตอไป

กองคลัง

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

4 สนับสนุนโครงการจัดงานพิธีถวายบังคม

และวางพวงมาลาเนื่องในวันปยมหาราช 

วันที่ 23 ตุลาคม

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวาง

พวงมาลาเนื่องในวันปยมหาราช วันที่ 23 

ตุลาคม

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

3,000        3,000        3,000        3,000         จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง

5 สนับสนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

10,000       10,000       10,000       10,000        จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง

รวม 5  โครงการ 77,000       77,000       77,000       77,000       
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แบบ  ผ.05

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการพัฒนาคูเมืองประวัติ

ศาสตรเมืองเชียงของ เชื่อมโยง 

ศาสนศิลป วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม เพื่อสรางรายไดสู

ชุมชนอยางยั่งยืน (ปรับปรุงภูมิ

ทัศนคูเมืองเดิม สองฝงถนน บาน

เวียงแกว หมูที่ 8 ตําบลเวียง อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศนคูเมืองเดิม งาน

ฉาบพื้นคูเมือง งานเรียงหินปองกัน

ตลิ่งคูเมือง งานปูกระเบื้องดินเผา

ทางเดินรอบสระและปูกระเบื้อง

ทางเดินดานบน ฯลฯ  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

2 แหง    16,160,000 -           -           -              มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ 

จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

เพิ่มชองทาง สถานที่ให

ผูประกอบการในพื้นที่

จําหนายสินคา สรางจุด

ดึงดูดความสนใจ

นักทองเที่ยว ทั้งในและ

ตางประเทศ  ,เพิ่มจุด

ทองเที่ยวของอําเภอเชียง

ของ

กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชม

ทัศนียภาพริมน้ําโขงหนาวัดพระ

แกวเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

และสุขภาพ (กอสรางอัฒจรรยและ

บันไดลงแมน้ําโขง ความยาว 50 

เมตร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณหนาวัดพระแกว หมูที่ 8 ต.

เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย))

กอสรางอัฒจรรยและบันไดลง

แมน้ําโขง ความยาว 50 เมตร 

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน ติดปาย

ตัวหนังสือและติดตั้งเสาไฟฟา

ปฏิมากรรมปลาบึก บนเชื่อน

ปองกันตลิ่งเดิมริมแมน้ําโขง ฯลฯ

บริเวณหนาวัดพระแกว  หมูที่ 8 ต.

เวียง  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย ฯลฯ

 รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

  1 แหง     6,049,000 -           -           -              มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ 

จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

หมูบานมีพื้นที่จัดกิจกรรม

ของหมูบาน ตําบล จัด

กิจกรรมประเพณีทองถิ่น 

พิธีกรรมทางศาสนา เพิ่ม

ชองทางใหผูประกอบการ

ในพื้นที่ มีสถานที่ให

นักทองเที่ยวไดเที่ยวชม

ทัศนียภาพแมน้ําโขงอยาง

สวยงาม เหมาะสม มีอัตต

ลักษณ

กองชาง

3 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชม

ทัศนียภาพริมน้ําโขงหนาวัดหลวง

เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

สุขภาพ (กอสรางอัฒจรรยและ

บันไดลงแมน้ําโขง ความยาว 50 

เมตร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณหนาวัดหลวง หมูที่ 2 ต.เวียง

 อ.เชียงของ จ.เชียงราย))

กอสรางอัฒจรรยและบันไดลง

แมน้ําโขง ความยาว 50 เมตร 

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน ติดปาย

ตัวหนังสือและติดตั้งเสาไฟฟา

ปฏิมากรรมปลาบึก บนเชื่อน

ปองกันตลิ่งเดิมริมแมน้ําโขง ฯลฯ

บริเวณหนาวัดหลวง หมูที่ 2       

ต.เวียง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

  1 แหง     6,049,000 -           -           -              มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ 

จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

หมูบานมีพื้นที่จัดกิจกรรม

ของหมูบาน ตําบล จัด

กิจกรรมประเพณีทองถิ่น 

พิธีกรรมทางศาสนา เพิ่ม

ชองทางใหผูประกอบการ

ในพื้นที่ มีสถานที่ให

นักทองเที่ยวไดเที่ยวชม

ทัศนียภาพแมน้ําโขงอยาง

สวยงาม เหมาะสม มีอัตต

ลักษณ

กองชาง
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1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวชม

ทัศนียภาพริมน้ําโขงหนาวัดหาดไคร

เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

สุขภาพ (กอสรางอัฒจรรยและ

บันไดลงแมน้ําโขง ความยาว 50 

เมตร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณหนาวัดหาดไคร หมูที่ 7 ต.

เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย)

กอสรางอัฒจรรยและบันไดลง

แมน้ําโขง ความยาว 50 เมตร 

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน ติดปาย

ตัวหนังสือและติดตั้งเสาไฟฟา

ปฏิมากรรมปลาบึก บนเชื่อน

ปองกันตลิ่งเดิมริมแมน้ําโขง ฯลฯ

บริเวณหนาวัดหาดไคร หมูที่ 7      

 ต.เวียง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

  1 แหง     6,049,000 -           -           -              มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ 

จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

หมูบานมีพื้นที่จัดกิจกรรม

ของหมูบาน ตําบล จัด

กิจกรรมประเพณีทองถิ่น 

พิธีกรรมทางศาสนา เพิ่ม

ชองทางใหผูประกอบการ

ในพื้นที่ มีสถานที่ให

นักทองเที่ยวไดเที่ยวชม

ทัศนียภาพแมน้ําโขงอยาง

สวยงาม เหมาะสม มีอัตต

ลักษณ

กองชาง

5 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง

นิเวศสวนหินน้ําโขง เชื่อมโยงการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติภาคเหนือ

(ปรับปรุงภูมิทัศนจัดสวนหินทาผา

ถาน บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12 ต.

เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ปรับปรุงภูมิทัศน จัดสวนหิน

บริเวณทาผาถานพื้นที่ 400 ตาราง

เมตร รวมงานติดปายตัวหนังสือ

และติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม

ปลาบึก บริเวณทาผาถาน บาน

เวียงดอนชัย หมูที่ 12 ต.เวียง      

อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

  1 แหง     2,930,000 -           -           -              มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ 

จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

เพิ่มชองทาง สถานที่ ให

ผูประกอบการในพื้นที่

จําหนายสินคา สรางจุด

ดึงดูดความสนใจ

นักทองเที่ยว ทั้งในและ

ตางประเทศ  ,เพิ่มจุด

ทองเที่ยวของอําเภอเชียง

ของ

กองชาง

รวม 5  โครงการ    37,237,000              -                -                 -   
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แบบ  ผ.06

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการตรวจเยี่ยมผูประกอบการดาน

การทองเที่ยว

ตรวจเยี่ยมผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยว เพื่อทราบขอมูลนํามาพัฒนา 

สงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวตอไป

1ครั้ง              -                -                -                -    จํานวนครั้ง

ที่ดําเนิน 

การตาม

โครงการ

ขอมูลดานการทองเที่ยว

ไดรับการปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันมากขึ้น

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ -           -           -           -           

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 งบประมาณและที่ผานมา 
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แบบ  ผ.06

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ปรับปรุงขอมูลการกอสรางและ

บํารุงรักษาทาง

ขอมูลการกอสรางและบํารุงรักษาทาง

เปนปจจุบัน ใชประกอบการจัดทํา

แผนการบํารุงรักษาในครั้งตอไป

1 ครั้ง/ป -           -           -           -           จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

มีขอมูลบํารุงรักษาทาง

สําหรับใชประกอบการ

จัดทําแผนบํารุงรักษาใน

ครั้งตอไป

กองชาง

รวม 1  โครงการ -           -           -           -          

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ.06

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

3.ยุธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําและ

ระบบสาธารณูปโภค

ขุดลอกรางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา 

ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ตื้นเขิน และมีน้ํา

ทวมขัง

ขุดลอกเดือนละ 2 ครั้ง              -                -                -                -    จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ/

เดือน

การระบายน้ําสะดวก น้ํา

ไมทวมขัง

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ              -                -                -                -   

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.06

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 โครงการใหบริการของหนวยบริการ

แพทยฉุกเฉิน(EMS) เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

ใหบริการดานการแพทยการปฐม

พยาบาลเบื้องตนแกผูเจ็บปวยกอนนําสง

โรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บศพและนํา

ศพสงโรงพยาบาลหรือบานญาติ

ผูเสียชีวิต/24 ชั่วโมง

พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

             -                -                -                 -    พื้นที่ที่ใหบริการ การชวยเหลือผูเจ็บปวยมี

ความรวดเร็ว ผูเจ็บปวยไดรับ

การชวยเหลืออยางทันทวงที

สํานักปลัด

รวม 1  โครงการ -           -           -           -            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา 
 ตัวชี้วัด

(KPI)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

4.ยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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แบบ  ผ.06

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 พ.ศ. 2561

(บาท)

 พ.ศ. 2562

(บาท)

 พ.ศ. 2563

(บาท)

 พ.ศ. 2564

(บาท)

1 ออกหนวยเคลื่อนที่ใหบริการรับชําระภาษี ใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่แก

ผูประกอบการ รานคา ฯลฯ ในเขตเทศบาล

1 ครั้ง/ป              -                -                -    จํานวนครั้ง

ในการ

ใหบริการ

มีการจัดเก็บภาษีไดตาม

เปาหมาย ผูเสียภาษีไดรับความ

สะดวก

กองคลัง

2 ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน

1 ครั้ง/ป              -                -                -                -    จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

ขอมูลผูเสียภาษีเปนปจจุบัน กองคลัง

รวม 2  โครงการ -           -           -           -           

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

 งบประมาณและที่ผานมา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
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แบบ  ผ.08

พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาเกาอี้แถวสํานักงานเพื่อ

รองรับผูมาติดตอราชการของ

เทศบาลฯ

เกาอี้แถวสํานักงาน/4 ชุด 24,000       -          -          -          สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน เพื่อ

รองรับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสํานักปลัดและ

ทดแทนของเดิมที่ไมรองรับ

อุปกรณรุนใหม

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯป 2559) ขนาดจอไมนอยกวา 

18.5 นิ้ว/2 เครื่อง

32,000       -          -          -          สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด 

LED ขาวดํา เพื่อใชในงาน

สํานักปลัด

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  

(มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559) (ขนาด 18 หนา/นาที)

3,300        -          -          -          สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2 เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล

การใชงานระบบสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งศูนยขอมูล

บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลแบบ

ที่ 2 (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559)/1 เครื่อง

29,000       -          -          -          สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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พ.ศ.2563
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บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาดจอ

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว เพื่อใช

ทดแทนของเดิมที่ชํารุด

จอภาพ LED ขนาดขอภาพไมนอยกวา 18.5

 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559)/ 1 จอ

3,300        -          -          -          สํานักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาจอภาพ LED ขนาดจอ

ไมนอยกวา 21.5 นิ้ว เพื่อใช

ติดตั้งในระบบกลองโทรทัศน

วงจรปด CCTV

จอภาพ LED ขนาดขอภาพไมนอยกวา 21.5

 นิ้ว (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559)/ 1 จอ

4,300        -          -          -          สํานักปลัด

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ชุดเกาอี้โซฟา เพื่อใชรองรับผู

มาติดตอราชการของเทศบาลฯ

ชุดเกาอี้โซฟา/ 1 ชุด 20,000       -          -          -          สํานักปลัด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาเครื่องโทรสาร เพื่อใช

ในกิจการสํานักปลัดเทศบาลฯ

เครื่องโทรสาร แบบกระดาษธรรมดา สงได

ไมนอยกวาครั้งละ 20 แผน/นาที/ 1 เครื่อง

18,000       -          -          -          สํานักปลัด

9 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดหาชุดผจญเพลิงภายใน

อาคารเพื่อใชในงานปองกัน

และระงับอัคคีภัย

ชุดผจญเพลิง/2 ชุด 400,000     -          -          -          สํานักปลัด

10 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดหากลองโทรทัศนวงจรปด

(CCTV) เพื่อติดตั้งใน

สถานศึกษาของเทศบาล

กลองโทรทัศนวงจรปด 6 ชุด 300,000     -          -          -          กองการศึกษา
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พ.ศ.2561

(บาท)

พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก

กลางแจง เพื่อติดตั้งใน

สถานศึกษา/

ลานสาธารณะหมูบานในเขต

เทศบาล

เครื่องเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง 

ขนาดไมนอยกวา 7.50x9.50x3.00 เมตร

ประกอบดวย กระดานลื่นเดี่ยว,เชือกตาขาย 

2 ดาน, บันไดลิง, เชือกโหนตัว,ทอเหล็กโหน

ตัว,บันไดทางขึ้น,ทางขั้นลาดเอียง/2 ชุด

400,000     400,000    -          -          กองการศึกษา

12 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนชนิดติดผนัง เพื่อ

ติดตั้งในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯ

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 

(มาตรฐานครุภัณฑฯ 2559) จํานวน 2 

เครื่อง/ป

42,000       42,000      42,000      -          กองการศึกษา

13 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ  จัดหารถจักรยานยนต เพื่อใช

เปนพาหนะในการ

เดินทางและติดตอราชการ

ดานการศึกษา

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี

 แบบเกียรธรรมดา (มาตรฐานครุภัณฑ ป 

2559)/ 1 คัน

38,000       -          -          -          กองการศึกษา

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด

 2 บาน เพื่อใชเก็บเอกสาร

กองการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน/1 ตู 6,000        -          -          -          กองการศึกษา

15 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด

บานเลื่อนทึบ เพื่อใชเก็บ

เอกสารกองการศึกษา

ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดลานเลื่อนทึบ/1 ตู 5,000        -          -          -          กองการศึกษา
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พ.ศ. 2562

(บาท)

พ.ศ.2563

(บาท)

พ.ศ. 2564

(บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

16 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด

 LED ขาวดํา เพื่อใชใน

กิจการกองการศึกษา

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

(มาตรฐานครุภัณฑ ป 2559)

(ขนาด 30 หนา/นาที)

-           7,900       -          -          กองการศึกษา

17 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เครื่องอัด เพื่อใชในการ

บริหารจัดการขยะที่ผานการ

คัดแยกแลว

เครื่องอัด ขนาด 40x50 ซม. / 1 เครื่อง 8,000        -          -          -          กองสาธารณสุขฯ

18 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ สํานักงาน จัดหาเกาอี้ทํางานกองชาง เกาอี้ทํางาน/4 ตัว 18,000       6,000       -          -          กองชาง

19 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ สํานักงาน จัดหาโตะทํางานกองชาง โตะทํางาน/4 ตัว -           40,000      -          -          กองชาง

20 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ สํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน

กระจก (กองชาง)

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก/4 ตู

(iราคามาตรฐานครุภัณฑป 2559

-           11,000      5,500       5,500       กองชาง

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ สํานักงาน ตูเหล็ก 2 บาน (กองชาง) ตูเหล็ก 2 บาน/2 ตู -           6,000       6,000       -          กองชาง

22 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานประมวลผล แบบ

ที่ 2  เพื่อใชในงานกองชาง

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลแบบ

ที่ 2 (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ป 2559)/1 เครื่อง

-           -          29,000      -          กองชาง

23 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

 ชนิด LED ขาวดํา

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

(มาตรฐานครุภัณฑ ป 2559)

(ขนาด 30 หนา/นาที)

-           -          7,900       -          กองชาง
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เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

 งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

24 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ กอสราง รถเข็นสําหรับใชงานกองชาง รถเข็น/4 คัน 5,000        -          5,000       -          กองชาง

25 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ กอสราง เครื่องเจาะคอนกรีตสําหรับใช

ในงานกองชาง

เครื่องเจาะคอนกรีต/1 เครื่อง 65,000       -          -          -          กองชาง

26 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ กอสราง เครื่องสกัดคอนกรีตสําหรับใช

ในงานกองชาง

เครื่องสกัดคอนกรีต/1 เครื่อง 20,000       -          -          -          กองชาง

27 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ กอสราง สวานเจาะแผนเหล็กสําหรับ

ใชในงานกองชาง

สวานเจาะแผนเหล็ก/1 เครื่อง 2,000        -          -          -          กองชาง

28 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ โรงงาน เครื่องเจียหรือตัดแบบมือถือ 

ขนาด 5 นิ้ว

สวานเจาะแผนเหล็ก/1 เครื่อง

(iราคามาตรฐานครุภัณฑป 2559)

5,500        -          -          -          กองชาง

29 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ โรงงาน เครื่องตัดเหลกแบบมือถือ 

ขนาด 2.5 มม.

เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ/1 เครื่อง

(iราคามาตรฐานครุภัณฑป 2559

18,000       -          -          -          กองชาง

30 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ สํารวจ เทปวัดระยะ เทปวัดระยะ/2 อัน -           2,500       -          2,500       กองชาง

1,466,400   515,400  95,400   8,000     รวม
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สวนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และในสวน
ของการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรใหใชแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรเพ่ือ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และในสวน
ของการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรใหใชแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรเพ่ือ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

5.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  รูปแบบท่ีใชกําหนดโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ตามคําสั่งเทศบาลตําบลเวียงเชียงของท่ีไดแตงตั้งข้ึนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 6  
ขอ 28  

5.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
5.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองผานกระบวนการ 
หลายข้ันตอน  หากเปนโครงการท่ีตองดําเนินการเรงดวนแตโครงการดังกลาวไมไดบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ก็ไมสามารถนําไปดําเนินการไดทัน  ในบางครั้งทําใหเสียโอกาสในการท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  ขอมูลปญหา ความตองการ ของประชาชน ท่ีเสนอไมไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา เพราะ
ขอจํากัดของระเบียบกฏหมาย  ทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนาย   

5.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  จากผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมา จํานวนโครงการจากแผนพัฒนาท่ีมีการ
นําไปดําเนินการเทียบเปนรอยละแลวเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 50-60  ของจํานวนโครงการท้ังหมดในแตละป สืบ
เนื่องมาจากขอจํากัดดานงบประมาณ  ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรไดใหขอมูลในเรื่องนี้กับ
ประชาชน  ผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีใหไดรับทราบประกอบการเสนอปญหา ความตองการดวย 


	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
	(ที่มา: จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan))
	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
	(ที่มา: จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan))
	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชียงของ จ.เชียงราย
	(ที่มา: จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan))
	2.2.2 ผลกระทบ
	ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลทุกยุทธศาสตร์เป้าหมายส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ผลกระทบเชิงลบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ...
	(7) การก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนของประชาชนลุกล้ำที่สาธารณะ
	แนวทางแก้ไข
	-แจ้งผู้รุกล้ำให้ทราบถึงปัญหา
	-ยื่นตรวจสอบแนวเขตที่ดิน
	-ทำรังวัดขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
	-บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
	สรุปโครงการแต่ละแผนงาน ปี 61
	สรุปโครงการแต่ละแผนงานปี 62
	สรุปโครงการแต่ละแผนงานปี63
	สรุปโครงการแต่ละแผนงานปี64
	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ผ.07)
	ย.1-5
	ย.1.1(ผ.01)เข้มแข็ง
	ย.1.2(ผ.01)ศาสนา
	ย.1.3(ผ01)อุตสาหกรรม
	ย.2.1(ผ.01)บริหาร
	ย.2.2 (ผ.01)รักษาความสงบ
	บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(ผ.07)
	รวมโครงการ ผ.01แยกรายยุทธศาสตร 
	สรุปโครงการแต่ละแผนงาน ปี 61
	สรุปโครงการแต่ละแผนงานปี 62
	สรุปโครงการแต่ละแผนงานปี63
	สรุปโครงการแต่ละแผนงานปี64
	ย.2.3(ผ.01)การศึกษา
	ย.2.4(ผ.01)สาธารณสุข
	ย.2.5(ผ.01)สังคมสงเคราห์
	ย.2.6(ผ.01)เคหะและชุมชน
	ย.2.7(ผ.01)เข้มแข็ง
	ย.2.8(ผ.01)ศาสนา
	ย.2.9 อุตสาหกรรม
	ย.2.10(ผ.01)งบกลาง
	ย.3.1(ผ.01)เคหะ
	ย.3.2(ผ.01)เข้มแข็ง
	ย.3.3(ผ.01)อุตสาหกรรม
	ย.4.1(ผ.01)บริหาร
	ย.4.2(ผ.01)บรรเทา
	ย.4.3(ผ.01)เคหะ
	ย.4.4(ผ.01)เช้มแข็ง)
	ย.4.5(ผ.01)อุตสาหกรรม
	ย.5.1(ผ.01)บริหาร
	ย.5.2(ผ.01)สาธารณสุข
	ย.5.3(ผ.01)การศึกษา
	ย.5.4(ผ.01)เข้มแข็ง
	ย.5.5(ผ.01)อุตสาหกรรม
	ย.2.1(ผ.02)การศึกษา
	ย.2.2(ผ.02)สาธารณสุข
	ย.2.3(ผ.02)สังคมสงเคราห์
	ย.2.4(ผ.02)ศาสนา
	ย.2.5(ผ.02)งบกลาง
	4.1 (ผ.02)เข้มแข็ง
	ย.5.1(ผ.02)บริหาร
	ย.1.1(ผ.05)อุตสาหกรรม
	ย.1.1(ผ.06)ศาสนา
	ย.2.1(ผ.06)อุตสาหกรรม
	ย.3.1(ผ.06)เคหะ
	ย.4.1(ผ.06)บรรเทา
	ย.5.1(ผ.06)บริหาร
	ผ.08

