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สวนที่  1 
บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
จะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนา  และวิสัยทัศน
ในท่ีสุด  นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ   โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ี
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป และเม่ือไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปไปแลว  หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ก็สามารถทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
หมวด 4 ขอ 22 และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797   
ลงวันท่ี 10 ตุลาคม  2559 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
 เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือให
สามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน  อีกท้ังใชเปนกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป    
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 22 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบ
นี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(3) ผูบริหารทอง ถ่ินพิจารณาอนุ มัติร างแผนพัฒนาสามป ท่ี เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง      

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
เปนกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดําเนินการ แผนงาน/โครงการ ท่ีเปนปญหาและ

ความตองการของประชาชน  ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลฯท่ีจําเปนตองดําเนินการ และเพ่ือให
สามารถแกปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน      
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สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

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

2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา  

 ในการดําเนินงานท่ีผานมา  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ไดดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา  ซ่ึงสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน  โดยมีโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมท้ังสิ้น 235 โครงการ เทศบาลฯไดนําโครงการดังกลาวไปดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน  136 โครงการ  คิดเปนรอยละ  57.87  

 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในปท่ีผานมา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ไปดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
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บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1,2,3) 

เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร 

ป 2558 
จํานวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

เปาหมาย
จํานวน

โครงการที่
จะประเมิน

ฯ 

นํ้าหนัก 
รอยละ 

จํานวน
โครงการที่
ไดนําไป

ดําเนินการ 

 นํ้าหนัก 
เปาหมายท่ี
ไดรอยละ 
(เทียบจาก
เปาหมาย
จํานวน

โครงการท่ี
จะประเมิน)  

 นํ้าหนัก 
เปาหมายท่ี
ไดรอยละ 
(เทียบจาก
จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ              
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุนและสงเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย การลงทุนและการประกอบอาชพี 4 4 2 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด การคาและการลงทุน 2 2 1.5 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที ่1.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 17 17 10.7 5 2.30 2.13 

แนวทางการพัฒนาที ่1.4 ขยายผลโครงการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 1 1 0.5 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคมอาเซียน 1 1 0.5 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 
                               เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

5 5 2.5 0 - - 

รวม 30 30 17.7 7 3.23 2.98 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคณุภาพชีวติ       

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิน่  วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และทุนทางสังคมลานนา 21 21 8.8 16 7.37 6.81 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความม่ันคง                                       
                               ของเด็ก สตรี  เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส 

15 15 6 11 5.07 4.68 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปองกัน                                       
                               และระงับโรคติดตอ 

12 12 4.9 8 3.69 3.40 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สงเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกาํลังกาย 9 9 2.6 3 1.38 1.28 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ทีอ่อกกาํลังกายและสถานทีพ่กัผอนหยอนใจ 3 3 1.5 2 0.92 0.85 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา                                    
                               ตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต 

34 20 11 20 9.22 8.51 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช ภาษาตางประเทศเพือ่เตรียมความพรอมสู                                       
                               ประชาคมอาเซียน 

1 1 1 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 สนับสนุนส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเปดโอกาสการเรียนรู 1 1 0.2 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 สงเสริม สนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และใหมีระบบ                                          
                               เครือขายอินเตอรเน็ตภายในเขตเทศบาล 

1 1 1.2 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.10 พัฒนาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง 2 2 0.5 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.11 สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายนํ้า สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน 11 11 4.2 5 2.30 2.13 

รวม 110 96 41.9 69 31.80 29.36 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม             
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางนํ้าทางและที่สาธารณะ 3 3 1.5 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ควบคุมและลดปริมาณของเสียทีก่ลายมาเปนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กล่ิน  
                                เสียง  และนํ้าเสีย 

2 2 2 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชนมีสวนรวม 5 5 1.5 5 2.30 2.13 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4  เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไมและไมดอกไมประดับ 0 0 0.5 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 อนุรักษ  ฟนฟ ูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 1 1 0.5 0 0.23 - 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 1 1 0.5 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7  สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติ แหลงนํ้า เพื่อการเกษตร ตลอดจนการ                                        
                                บริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 

6 6 1.5 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.8  สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 1 1 0.5 1 0.46 0.43 

รวม 19 19 8.5 9 4.38 3.83 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การรักษาความม่ันคง ปลอดภยั ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสรางชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง รักถิ่นฐานบานเกิด 3 3 2.5 2 0.92 0.85 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถิ่น  บนพื้นฐานของความถูกตอง ความ                                       
เสมอภาค เปนธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทกุภาคสวน 

1 1 0.5 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนของประชาชน 1 1 1 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษาความสงบเรียบรอย 1 1 0.2 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 3 1.4 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 พัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพือ่นบาน 1 1 0.5 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 15 4.8 9 4.15 3.83 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.8 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 1 1 0.5 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9 พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองที่สาธารณะ                                        
                              งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

6 3 3.2 1 0.46 0.43 

รวม 32 29 14.6 16 7.37 6.81 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหาร             
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการพัฒนา 9 9 2.4 8 3.69 3.40 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 4 4 1.5 3 1.38 1.28 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพือ่เพิ่ม                                         
                               ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

21 21 9.8 19 8.76 8.09 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาระบบการจัดหารายไดของเทศบาล 4 4 1 2 0.92 0.85 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพ 0 0 0.5 0 - - 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 ประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องคกร                                     
                               เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพฒันาทองถิ่น 

1 1 0.2 1 0.46 0.43 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การใหบริการ คุณธรรม  จริยธรรม ธรรมาภิบาล 3 3 1 2 0.92 0.85 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.8 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร 2 1 0.9 0 - - 

รวม 44 43 17.3 35 16.13 14.89 

รวมท้ังส้ิน 235 217 100 136 62.90 57.87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                                              แผนพัฒนาสามป ( 2560 – 2562 )เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

8 

 

สรุปผลการประเมิน 
  1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป (2558-2560) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2,3)  รวมทั้งสิ้น 235 โครงการ  

    จํานวนโครงการในแผนพฒันาสามป  (2558-2560) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบบัที ่1,2,3) ที่ไดนําไปดาํเนินการ 136 โครงการ  

               ประเมินตามเกณฑชี้วัด (จากจํานวนโครงการทั้งหมด) คิดเปนรอยละ  57.87    

               (ผานเกณฑการประเมิน)     

2. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป (2558-2560) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2,3)  รวมทั้งสิ้น 235 โครงการ  
    เปาหมายจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป(2558-2560) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2,3)  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดที่จะนาํไป
ประเมิน 

217 โครงการ  

    จํานวนโครงการในแผนพฒันาสามป (2558-2560) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2,3) ที่ไดนาํไปดําเนนิการ 136 โครงการ  

             ประเมินตามเกณฑชี้วัด (จากเปาหมายจํานวนโครงการที่จะประเมิน) คิดเปนรอยละ  62.90    

               (ผานเกณฑการประเมิน)     

3. คะแนนถวงน้าํหนักรวมทุกยทุธศาสตร 5   

     คะแนนถวงน้ําหนักรวมทุกยุทธศาสตรตามเปาหมายที่กําหนดไดเทากับ 2.36   
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สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

วิสัยทัศน    “ประชาชนอยูเย็นเปนสุขคูสังคมท่ีดี และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  

  1.การบริหารจัดการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  การผังเมือง  การขนสงและการวิศวกรรม
จราจร  การควบคุมอาคาร  โครงสรางพ้ืนฐาน  น้ํา พลังงาน  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม การสรางมูลคา
ทางการตลาด  การคา การลงทุน การประกอบอาชีพ  การพาณิชย การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากิน
ของประชาชน  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยูบนพ้ืนฐานทางสังคมของลานนา  ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  ใหมีคุณธรรมมีการเรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถปรับตัวรูเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  รวมท้ัง
สรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเทาเทียม  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข เปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ 

5.การบริหารจัดการเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี  หลักธรรมมาภิบาล  คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ทุกภาคสวนไดรับการเสริมสรางใหสามารถ
มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาภายใตระบบท่ีโปรงใส เปนธรรม  

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตรการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุน สงเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการตลาด การคาและการลงทุน 

1.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 
1.3 สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพ่ือรองรับสูประชาคมอาเซียน  และการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
1.4 สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน

เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และทุนทางสังคม
ลานนา 
 2.2 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง
ของเด็ก สตรี  เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
 2.3 สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปองกัน
และระงับโรคติดตอ 
 2.4 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  และการออกกําลังกาย 
 2.5 จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
 2.8 สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน  การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
 2.9 สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายน้ํา  สะพาน และระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปน 

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา ทางและท่ีสาธารณะ 
 3.2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเปนมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น 
เสียง และน้ําเสีย 
 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  โดยประชาชนมีสวนรวม 
 3.4 อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน 
 3.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

3.6 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

4.ยุทธศาสตรการรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท 
 4.1 เสริมสรางชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง รักถ่ินฐานบานเกิด 
 4.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ความ
เสมอภาค เปนธรรม  ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคสวน 
 4.3 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนของประชาชน 
 4.4 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานรักษาความสงบเรียบรอย 
 4.5 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 4.6 พัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
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 4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.8 สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 
 4.9 พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองท่ีสาธารณะ 
งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร 
 5.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนา 
 5.2 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการบริหารท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ สถานท่ีปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5.4 พัฒนาระบบการจัดหารายไดของเทศบาล 
 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพ 
 5.6 ประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน 
องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การใหบริการ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
 5.8 การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศของทางราชการ 
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แบบ  ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายน้ํา สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 กอสรางถนน ค.ส.ล.(ใกลบานยายก่ํา) 

พรอมรางระบายน้ํา บานสบสม หมูที่ 3

กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 90 ตารางเมตร 

พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ยาว 

30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 90 ตารางเมตร

     150,000 -           -            จํานวนพื้นที่

ผิวจราจรที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

2 กอสรางถนน ค.ส.ล.(บานจัดสรร)

 บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 47 เมตร หรือพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 188 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ผิวจราจร

 ไมนอยกวา 188 ตาราง

เมตร

     150,000              -                -    จํานวนพื้นที่

ผิวจราจรที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

300,000     -           -           

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

โครงการ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสรางชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง รักถิ่นฐานบานเกิด
#REF! #REF! #REF!

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 สนับสนุนโครงการฝกอบรมเยาวชน

สัมพันธตอตานยาเสพติด

สนับสนุนงบประมาณ สภ.เชียงของ ใน

การดําเนินการตามโครงการฝกอบรม

เยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด

จัดอบรมเด็กนักเรียนชั้น ป.

5 - ป.6 และเยาวชน ใน

เขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ/120 คน

       30,000              -                -    จํานวนเด็ก

นักเรียนและ

เยาวชนที่เขา

อบรม

1.เด็กนักเรียนมีภูมิคุมกัน

ดานยาเสพติดและมีแกนนํา

นักเรียนตอตานยาเสพติด

ในสถานศึกษา

2.เด็กนักเรียนและเยาวชน

มีจิตสํานึกและตระหนักถึง

พิษภัยของยาเสพติด ฯ

สํานักปลัด, สภ.

เชียงของ

       30,000              -                -   

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แบบ  ผ.01

แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

เฝาระวังปองกันปญหาอาชญากรรม

สนับสนุนงบประมาณ สภ.เชียงของเพื่อ

ดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเฝาระวังปองกันปญหาอาชญากรรม 

กิจกรรม จัดใหมีกลองโทรทัศนวงจรปด

และระบบอุปกรณเชื่อมตอเครือขาย

ติดตั้งกลองวงจรปดและ

อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย 

บริเวณหนา สภ.เชียงของ

       40,000              -                -    จํานวนแหงที่

ติดตั้ง

กลองโทรทัศน

วงจรปด

ประชาชนในพื้นที่มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การปองการและ

ปราบปรามยาเสพติดมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด, สภ.

เชียงของ

       40,000              -                -   

ที่ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ
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แบบ  ผ.01

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9  พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองที่สาธารณะ 

                                งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 ปรับปรุงอาคาร OTOP ปรับปรุงอาคาร OTOP รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

อาคาร OTOP 300,000                  -   -            จํานวนพื้นที่

อาคารที่

ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติราชการอยูใน

สภาพที่ดี สวยงาม มีความ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

กองชาง

2 จัดทําปายซอยในเขตเทศบาล จัดทําปายซอยทุกหมูบานในเขตเทศบาลฯ

 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ปายบอกชื่อซอย ที่ถูกตอง

ครบถวน ในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

200,000          200,000 200,000      จํานวนปาย

ซอยที่ติดตั้ง

มีปายซอยที่ถูกตอง 

ครบถวน สวยงาม มีอัตต

ลักษณทองถิ่น

กองชาง

3 ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟาในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของเปนหลอดไฟฟา 

แอลอีดี (LED)

ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟาสาธารณะ ในเขต

พื้นที่เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟา

เปนหลอดแอลอีดี (LED)

200,000     200,000     200,000      จํานวน

หลอดไฟฟาที่

เปลี่ยน

ในเขตพื้นที่ไดเปลี่ยนมาใช

หลอดไฟฟาแอลอีดี (LED) 

มีความประหยัด ลดคาไฟฟา

กองชาง

4 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟแสง

สวาง ในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งโคมไฟ  

แสงสวาง ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ รายละเอียดตามแบบแปลนของ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ติดตั้งโคมไฟ ในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

200,000     200,000     200,000      ความยาวที่

ขยายเขต

ไฟฟาและ

ํ โ ไ

มีไฟฟาแสงสวาง ในพื้นที่มี

ความสวยงาม มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ั  ิ

กองชาง

5 โครงการขยายผิวจราจร ถนน ซอย ในเขต

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

โครงการขยายผิวจราจร ถนน ซอย ในเขต

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

ขยายผิวจราจร ถนน ซอย/ 200,000     -           -            จํานวนถนน 

ซอย ที่มีการ

ขยายผิวจราจร

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

1,100,000    600,000     600,000     

ที่ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)โครงการ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ  ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  -

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

สํานักงาน (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯป 2559)

เพื่อใชในกิจการเทศบาลงานฝายบริหาร เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 

ขนาดจอไมนอยกวา 

18.5 นิ้ว/1 เครื่อง

       16,000              -                -    จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร

ที่จัดซื้อ

มีอุปกรณสําหรับใชในกิจการ

ของเทศบาลอยางเพียงพอ

สํานักปลัด

2 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED

 ขาวดํา (มาตรฐานครุภัณฑ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ป 2559)

เพื่อใชในกิจการเทศบาลงานฝายบริหาร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (ขนาด

 18 หนา/นาที) จํานวน 

1 เครื่อง

        3,300              -                -    จํานวน

เครื่องพิมพฯ

 ที่จัดซื้อ

มีอุปกรณสําหรับใชในกิจการ

ของเทศบาลอยางเพียงพอ

สํานักปลัด

3 จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ

ธรรมดา(มาตรฐานครุภัณฑ  ป 2559)

เพื่อใชในกิจการเทศบาลงานฝายบริหาร เครื่องโทรสารแบบใช

กระดาษธรรมดา สง

เอกสารไดครั้งละ 20 

แผน จํานวน 1 เครื่อง

       18,000              -                -    จํานวน

เครื่องโทรสาร

ที่จัดซื้อ

มีอุปกรณสําหรับใชในกิจการ

ของเทศบาลอยางเพียงพอ

สํานักปลัด

4 จัดซื้อเตนททรงโคง เพื่อใชในกิจการงานของเทศบาลฯ แทน

ของเดิมที่ชํารุด

ขนาด 3x6 เมตร  

จํานวน 10 เตนท

     220,000              -                -    จํานวน

เตนทที่จัดซื้อ

มีอุปกรณสําหรับใชในกิจการ

ของเทศบาลอยางเพียงพอ

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แบบ  ผ.01

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 จัดซื้อตูสาขาโทรศัพท เพื่อใชในสํานักงานเทศบาลฯ แทน

ของเดิมที่ชํารุด

ขนาด 3 สายนอก  

8 สายใน/1 ชุด

17,000                    -                -    จํานวน

ตูสาขาที่จัดซื้อ

การติดตอสื่อสารของเทศบาล

มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

6 ปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  บานเวียง

ดอนชัย หมูที่ 12

ปรับปรุง ตอเติม อาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ตอเติมอาคารฯ

 /1 แหง

200,000                  -                -   จํานวน

อาคาร

สํานักงานที่

ปรับปรุง

สถานที่ปฏิบัติราชการอยูใน

สภาพที่ดี มีความเหมาะสม

ตอการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

474,300     -           -           

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แบบ ผ.02

ป 2560 ป 2561 ป 2562

1 กอสรางปรับปรุงระบบไฟฟาแบบ UG ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 -กอสรางระบบไฟฟาจาก ระบบปกเสาพาดสายบนดิน เปนระบบไฟฟาเคเบิ้ลใตดิน 

ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร พื้นที่หมูที่ 12, 8, 2 ,1 ตําบลเวียง

70,000,000     -              -             จังหวัด, 

กรมสงเสริมฯ

70,000,000     -               -              

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงรายกําหนด

รวมทั้งสิ้น   1   โครงการ

งบประมาณ หนวยงาน

ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 
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แบบ ผ 03

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายน้ํา 

                             สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

2 300,000       -      -             -     -           2       300,000       

รวม 2        300,000      -     -             -     -           2       300,000       

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท -             

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 30,000        -      -             -     -           1       30,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 1 40,000        -      -             -     -           1       40,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9  พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรมจราจร 

                             การดูแลและคุมครองที่สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงาน 

                             ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

5 1,100,000    3        600,000       3        600,000     11      2,300,000    

รวม 7        1,170,000   3        600,000      3        600,000    13     2,370,000    

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนํา

                            เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                            ในการบริหารจัดการ

6 474,300       -      -             -     -           6       474,300       

รวม 6        474,300      -     -             -     -           6       474,300      

รวมทั้งสิ้น 15      1,944,300     3        600,000      3        600,000     21     3,144,300    

                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
รวม 3 ป

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562



 

                

 
สวนท่ี  4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
---------------------- 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปกําหนดโดยองคกรท่ีทําหนาท่ีในการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีเทศบาลตําบลเวียงเชียงของแตงตั้งข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 28  และขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน 

4.2 ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดกําหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลโดยใช
วิธีการติดตามประเมินผลโดยตนเอง  SAR  (Self Assessment Report  SAR  Score)  โดยดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนรายป เฉพาะโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
ท้ังงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม ฯลฯ  รวมถึง
โครงการท่ีมีการดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ  ในรูปแบบของการติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงาน
ประจําป 
            4.2.1 หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

- ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม    
   4.2.2  เกณฑชี้วัดความสําเร็จของการนําโครงการในแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติออกเปน  3  ระดับ

โดยคิดเปนอัตรารอยละดังนี้ 
       (1) เกณฑชี้วัดระดับท่ี 1  รอยละ 50 – 59 ผานเกณฑการประเมิน 
       (2) เกณฑชี้วัดระดับท่ี 2  รอยละ 60 – 69 อยูในเกณฑดี 
      (3) เกณฑชี้วัดระดับท่ี 3  รอยละ 70 ข้ึนไป  อยูในเกณฑดีมาก 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  -เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลเปนแบบประเมินผลโดยตนเอง SAR (Self Assessment 
Report  SAR  Score)  ซ่ึงผูปฏิบัติ(เจาของโครงการ)  จะกําหนดเปาหมาย  ตัวชี้วัดโครงการท่ีจะประเมิน
สวนเกณฑชี้วัดความสําเร็จของการนําโครงการในแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติกําหนดโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน                                                                          
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                  แผนพัฒนาสามป (2560 – 2562)เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ 
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