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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 

แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนมีลักษณะเปนแผนท่ีมีความตอเนื่อง  เปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 (1) เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 (2) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลอง และสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 (3) เพ่ือเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน
งบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 หลังจากท่ีไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ก็ถึงข้ันตอนการแปลงสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 
 (1) เตรียมการจัดทําแผน 
  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา  กําหนดภารกิจในการจัดทํา
แผนพัฒนาและเตรียมการท่ีจะตองดําเนินการ 
 (2) การกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยนําขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
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 (3) การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหาความตองการและขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป
มาวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนา 
 (4) การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไป
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 
 (5) การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  5.1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตามประเด็นท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด  โดยมีเคาโครงแผนพัฒนาสามปดังนี้ 
  สวนท่ี 1   บทนํา 
  สวนท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
  สวนท่ี 3  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
  สวนท่ี 4  แนวทางการติดตามประเมินผล 

5.2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอรางแผนพัฒนาสามป
ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 
 (6) การอนุมัติและประกาศใช 
  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเสร็จเรียบรอยแลวเสนอให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช   

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
เปนกรอบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ินแตละปใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและบริหาร
จัดการทรัพยากรของทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด   
  

 
............................................... 
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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 
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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 



---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          แผนพัฒนาสามป (2560 – 2562) เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ 
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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 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

1.ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุน สงเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด การคาและการลงทุน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแกกลุมอาชีพและ

 ประชาชน

จัดอบรม ศึกษาดูงานให

กลุมอาชีพ ประชาชน เด็ก

และเยาวชน 2 ครั้ง

       60,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการจัด

อบรม ศึกษา

ดูงาน

กลุมอาชีพ ประชาชน  ไดรับ

การพัฒนาใหมีทักษะ มี

ความรูและมีรายไดเพิ่มขึ้น มี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพถนน

คนเดินในเขตเทศบาล

จัดกิจกรมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ

ถนนคนเดินในเขตเทศบาล

จัดกิจกรมพัฒนาและ

สงเสริมศักยภาพถนนคน

เดินในเขตเทศบาล 2 แหง

200,000     -           -            จํานวนแหง

ที่จัด

ถนนคนเดินในเขตเทศบาล

ไดรับการพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพ สามารถดึงดูดใจ

นักทองเที่ยวและสรางรายได

ใหแกประชาชนในชุมชน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่            

                                               จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

3 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

             -        320,000              -    จํานวนซุมที่

กอสราง

มีศูนยรวมสินคาของชุม

ชนเพื่อจําหนาย  เพิ่มรายได

ใหประชาชนในชุมชน

สํานักปลัด,

กองชาง

4 โครงการลอเข็นสรางงาน สนับสนุนลอเข็นใหกับพอคา แมคาในเขต

เทศบาลในการจําหนายอาหาร เปนการ

สงเสริมอาชีพและสามารถกําหนดพื้นที่ใน

การจําหนายได

สนับสนุนลอเข็น ใหกับ

พอคา แมคาในเขต

เทศบาล/10 ราย

             -        200,000              -    มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

มีลอเข็นที่เปนศูนยรวมการ

จําหนายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

สํานักปลัด,

กอง

สาธารณสุข

     260,000      520,000              -   

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการจัดทําปายแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว/สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล

จัดทําปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว/

สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล

จัดทําปายแนะนําสถานที่

ทองเที่ยว/สถานที่สําคัญใน

เขตเทศบาล จํานวน 5 ปาย

     150,000              -                -    จํานวนปาย

ที่จัดทํา

นักทองเที่ยวทราบเสนทางไป

สถานที่สําคัญ/แหลงทองเที่ยว

 ทําใหเขาถึงแหลงทองเที่ยวได

งายขึ้น

สํานักปลัด,

กองชาง

2 โครงการปรับภูมิทัศนคูเมืองฝงตะวันตก

บานเวียงแกว หมูที่ 8

ปรับภูมิทัศนคูเมืองฝงตะวันตกบานเวียง

แกว หมูที่ 8 ใหเปนแหลงทองเที่ยว ,มีจุด

จําหนายสินคาของที่ระลึก และบริการ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับภูมิทัศน 1 แหง    1,000,000              -                -    มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สราง

รายไดใหกับชุมชน

สํานักปลัด,

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูล

ทองเที่ยว

จัดทําสื่อประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 

ไดแก ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร

 ที่พัก รานสินคาที่ระลึก เสนทางการเดิน

รถ ฯลฯ

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

1 ครั้ง

       10,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

นักทองเที่ยวทราบขอมูล

แหลงทองเที่ยว  จํานวน

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด,

4 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ในเขต

เทศบาลฯ

1.ติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรม ถนนเลียบ

แมน้ําโขงทาผาถาน สวนหยอม ที่

สาธารณะ พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

เพื่อแสดงอัตลักษณของเวียงเชียงของ

ถนนเลียบแมน้ําโขงทาผา

ถาน สวนหยอม ที่

สาธารณะ พื้นที่ในเขต

เทศบาลฯ

     500,000              -   -            ถนนเลียบ

แมน้ําโขงทา

ผาถาน 

สวนหยอม ที่

สาธารณะ 

ฯลฯ มีเสา

ไฟฟา

ปฏิมากรรม

แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาล

ไดรับการพัฒนา มีภูมิทัศนที่

สวยงามดึงดูดใจนักทองเที่ยว

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงคที่ โครงการ
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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 เพิ่มความสวยงาม

 มีอัตลักษณ เปนแหลง

ทองเที่ยวของเทศบาลฯ

กองชาง

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 เพิ่มความสวยงาม

 มีอัตลักษณ เปนแหลง

ทองเที่ยวของเทศบาลฯ

กองชาง

5 จัดทําปายประวัติเมืองเชียงของ จัดทําปายประวัติเมืองเชียงของ ขนาด

กวาง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลฯ

ปายประวัติเมืองเชียงของ 

จํานวน 1 ปาย

             -        100,000  -  จํานวนปาย

ที่จัดทํา

เยาวชน ประชาชนและ

นักทองเที่ยวทราบประวัติ

ที่มาของเมืองเชียงของ เกิด

ความประทับใจ เดินทางเขา

มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด,

กองชาง

6 โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑปลาบึก 

ระยะที่ 2 (อุโมงคปลา)

กอสรางอาคารพิพิธภัณฑปลาบึก ระยะที่ 

2 (อุโมงคปลา) บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

อาคารพิพิธภัณฑปลาบึก 

ระยะที่ 2 (อุโมงคปลา)

             -      3,000,000              -    มีอุโมงคปลา มีอาคารหรืออุโมงคชมปลา

ขนาดใหญ ที่จะทําให

ประชาชนหรือนักทองเที่ยวได

เขามาเยี่ยมชมและศึกษาใน

พิพิธภัณฑปลาบึกมากขึ้น

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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7 โครงการกอสรางประตูเมือง และเขื่อนกัน

ดินพัง

กอสรางประตูเมือง และเขื่อนกันดินพัง   

4 แหง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เพื่อ

แสดงอัตลักษณของเมืองเชียงของ 

สงเสริมการทองเที่ยว

ประตูเมือง จํานวน 4 แหง -              3,000,000              -    จํานวนแหง

ที่ดําเนินการ

เปนที่ดึงดุดใจของนักทองเที่ยว

 นักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ทองเที่มากขึ้น

กองชาง

8 จัดหาเรือบริการนําเที่ยว จัดหาเรือบริการนําเที่ยว เพื่อใหบริการ

นักทองเที่ยวที่ตองการเที่ยวชมสองฝงโขง

เรือบริการนําเที่ยว จํานวน 

1 ลํา

             -        500,000              -    จํานวนเรือ

ที่จัดหา

นักทองเที่ยวมีความประทับใจ

 และเดินทางเขามาทองเที่ยว

มากขึ้น

สํานักปลัด

    1,660,000    7,400,000      800,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับสูประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 จัดฝกอบรม"มัคคุเทศนทองถิ่น" จัดฝกอบรมใหความรุดาน "มัคคุเทศน

ทองถิ่น" ใหกับเยาวชนในเขตเทศบาล

และประชาชนผูที่สนใจ

จัดฝกอบรมใหกับเยาวชน

และประชาชนผูที่สนใจ 

จํานวน  50 คน

       50,000              -                -    จํานวน

เยาวชนและ

ประชาชน

ผูเขารวม

โครงการ

เยาวชนในเขตเทศบาล

สามารถเปน "มัคคุเทศน

ทองถิ่น"ใ นการนําเที่ยวและ

ใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

ตาง ๆในเขตเทศบาลสราง

รายไดใหแกเยาวชน และ

สรางความประทับใจใหแก

นักทองเที่ยว

สํานักปลัด

2 โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง จัดกิจกรรมดานบาน วัด โรงเรียน ตาม

โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง

จัดกิจกรรมดานบาน วัด 

โรงเรียน ตามโครงการ

แผนดินธรรมแผนดินทอง 

จํานวน 1 ครั้ง

     150,000  จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

หมูบาน วัด และโรงเรียน ใน

เขตเทศบาลไดรับการพัฒนา

อยางยั่งยืน ตามโครงการ

แผนดินธรรมแผนดินทอง, 

เทศบาลไดดําเนินกิจกรรม

ตามนโยบายรัฐบาล

สํานักปลัด

     200,000              -                -   

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 พัฒนาทาเรือผาถานเปนทาเรือทองเที่ยว พัฒนาทาเรือผาถานใหเปนทาเรือ

บริการนักทองเที่ยวที่ตองการเที่ยวชมวิถี

ชีวิตริมแมน้ําโขง

พัฒนาทาเรือผาถาน

 1 ครั้ง

100,000     -           -            จํานวนครั้ง

ในการดําเนิน

การตามโคร

งการ

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  

เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

การทองเที่ยว

สํานักปลัด

100,000     -           -           

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงคที่ โครงการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และทุนทางสังคมลานนา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการอบรมผูสูงอายุ เพื่อใหความรูการดูแลสุขภาพเบื้องตน 

ศาสนพิธี การรักษาไวซึ่งประเพณี

วัฒนธรรมของไทย

จัดอบรมผูสูงอายุในเขต

เทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ / 1 ครั้ง

       30,000              -                -    จํานวน

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลมี

สุขภาพอนามัย

ที่ดีและรักษาไว

ซึ่งประเพณี

วัฒนธรรมของ

ไทย

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของมี

ความรูการดูแลสุขภาพ

เบื้องตน ศาสนพิธี มีเวที

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได

รักษาไวซึ่งประเพณี

วัฒนธรรม

สํานักปลัด,

กอง

สาธารณสุขฯ

2 จัดงานประเพณีสงกรานต จัดงานประเพณีสงกรานตเพื่อสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรม ใหไดรับการสืบสาน

ตอไป

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

     500,000              -                -    จํานวน

หมูบานที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือพาย จัดการแขงขันเรือพายเพื่อสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 

และเพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ

จัดกิจกรรมการแขงขันเรือ

พาย/1 ครั้ง

     300,000              -                -    จํานวนครั้งใน

การจัดกิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรมมีความ

สมัครสมานสามัคคี และ

เปนการสงเสริมวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

กองการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระ

ทงหมูบานในเขตเทศบาล

     350,000              -                -    จํานวน

หมูบานที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

5 จัดงานประเพณีเขาพรรษา 1.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเขาพรรษา

2.พิธีหลอเทียนพรรษา

1.จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

เขาพรรษา

2.พิธีหลอเทียนพรรษา

หมูบานในเขตเทศบาล

     250,000              -                -    จํานวน

หมูบานที่เขา

รวมกิจกรรม

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

6 โครงการเทศบาลรวมงานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น

ทําบุญตักบาตร และรวมพิธีเนื่องในวัน

สําคัญทางศาสนา เชน ตานกวยสลาก ฯลฯ

ดําเนินการตามโครงการ /4

 ครั้ง

       20,000              -                -    จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

7 สนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท

พระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาค

ฤดูรอน

สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของโครงการบรรพชา

อุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจา

ริณีภาคฤดูรอน

เด็กและเยาวชนที่สนใจ 

จํานวน 50 คน

       20,000 -                        -    จํานวนเด็กที่

เขารวมอุปสมบท

ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม

และมีธรรมมะเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ

กองการศึกษา

8 สนับสนุนโครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา

สนับสนุนสภาวัฒนธรรม

อําเภอเชียงของ

       20,000 -                        -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุนตาม

โครงการ

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

9 สนับสนุนโครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ สนับสนุนชุมชนบานสบสม โครงการสืบ

ชะตาเมืองเชียงของ 

สนับสนุนชุมชนบานสบสม        30,000 -                        -    จํานวน

หมูบานที่

สนับสนุน

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



23

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 สนับสนุนโครงการงานประเพณีสรงน้ํา

หลวงพอเพชร

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานบานเวียง

ดอนชัยดําเนินการโครงการงานประเพณี

สรงน้ําหลวงพอเพชร เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับการสืบสาน

ตอไป

สนับสนุนคณะกรรมการ

หมูบานบานเวียงดอนชัย

30,000       -                        -    จํานวน

หมูบานที่

สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

11 สนับสนุนโครงการงานประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุวัดหลวง

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานบานวัด

หลวงไชยสถานโครงการงานประเพณีสรง

น้ําพระธาตุวัดหลวง เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับการสืบสาน

ตอไป

สนับสนุนคณะกรรมการ

หมูบานบานวัดหลวงไชย

สถาน

30,000       -                        -    จํานวน

หมูบานที่

สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

12 สนับสนุนโครงการงานประเพณีสรงน้ําพระ

ธาตุวัดพระแกว

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานบานเวียง

แกวโครงการงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ

วัดพระแกว เพื่อเปนการสงเสริมประเพณี

วัฒนธรรมใหไดรับการสืบสานตอไป

สนับสนุนคณะกรรมการ

หมูบานบานเวียงแกว

30,000       -                        -    จํานวน

หมูบานที่

สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

13 สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ลานนาทําบุญฟงเทศนมหาชาติชาดก

สนับสนุนคณะกรรมการหมูบานบานหาด

ไครโครงการสืบสานวัฒนธรรมลานนา

ทําบุญฟงเทศนมหาชาติชาดกเพื่อเปนการ

สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับการ

สืบสานตอไป

สนับสนุนคณะกรรมการ

หมูบานบานหาดไคร

30,000       -                        -    จํานวน

หมูบานที่

สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

14 สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีสงกรานตอําเภอเชียงของและ 

จังหวัดเชียงราย ประจําป 2560

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

สงกรานตอําเภอเชียงของและจังหวัด

เชียงราย ประจําป 2560เพื่อสงเสริม

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให

เปนแบบอยางอันดีงามตอไป

สนับสนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอเชียงของดําเนินการ

ตามโครงการ

15,000       -                        -    จํานวนหนวย

งานที่สนับสนุน

ตามโครงการ

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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15 สนับสนุนวัดพระธาตุดอยตุงโครงการสืบ

สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ

ดอยตุง

สนับสนุนวัดพระธาตุดอยตุงโครงการสืบ

สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ

ดอยตุง ประจําป 2559

สนับสนุนวัดพระธาตุดอย

ตุงดําเนินการตาม

โครงการ/1 หนวยงาน

12,000       -                        -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุนตาม

โครงการ

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ไดรับการสืบทอดใหคงอยู

สืบไป ฯลฯ

กองการศึกษา

16 โครงการศึกษารวบรวมขอมูลวัฒนธรรม

เมืองเชียงของ

ศึกษารวบรวมขอมูลวัฒนธรรมเมืองเชียง

ของเพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดตั้งศูนย

วัฒนธรรมเมืองเชียงของ

ศึกษาขอมูล/1

(ครั้ง)

       30,000              -                -    จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

ตามโครงการ

เพื่อเปนการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมใหไดรับ

การสืบสานตอไป

กองการศึกษา

   1,697,000              -                -   

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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1 ขึ้นทะเบียนของผูไดรับเบี้ยยังชีพ สํารวจและขึ้นทะเบียนเพิ่มสําหรับผูที่เขา

หลักเกณฑไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ,ผูพิการ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 5 

หมูบาน

-           -           -            ผูสูงอายุ,

ผูพิการที่เขา

หลักเกณฑฯ

การไดรับเบี้ยยัง

ชีพ

ผูไดรับเบี้ยยังชีพรูระเบียบ

การรับเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ในเขตเทศบาล

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต

เทศบาล

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 5 

หมูบาน/ 723 คน ตาม

ระบบขั้นบันได

   5,724,000              -                -    จํานวน

ผูสูงอายุที่เขา

หลักเกณฑและ

ลงทะเบียนรับ

เบี้ยยังชีพ

เปนการสรางหลักประกัน

ดานรายไดแกผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

3 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ

ในเขตเทศบาล

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขต

เทศบาล

ผูพิการในเขตเทศบาลฯ 82

 คน

     787,200              -                -    จํานวนผูพิการ

ที่เขา

หลักเกณฑฯ

และลงทะเบียน

 รับเบี้ยยัง

ชีพ

เปนการเสริมสรางสวัสดิ

การสังคมใหแกผูพิการหรือ

ทุพลลภาพผูพิการมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

4 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อเอดส

ในเขตเทศบาล

สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส 

ในเขตเทศบาล

ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลฯ

 18 คน

     108,000              -                -    จํานวนผูปวย

ติดเชื้อเอดสที่

ไดรับการ

สงเคราะห

ผูปวยเอดสไดรับการ

ชวยเหลือและมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ

                            และผูดอยโอกาส

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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5 โครงการปองกันภัยหนาว จัดหาเครื่องปองกันภัยหนาวใหแก

ประชาชนผูประสบภัยในเขตเทศบาล

ผูประสบภัยในเขตเทศบาล      100,000              -                -    จํานวน

ประชาชนที่

ประสบภัยไดรับ

เครื่องกันหนาว

ประชาชนผูประสบภัยไดรับ

การชวยเหลือ บรรเทาทุกข

อยางรวดเร็วทันเหตุการณ

สํานักปลัด

6 จางเหมาจัดเก็บขอมูล จปฐ. จางเหมาจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน

ครัวเรือนในเขตเทศบาลเพื่อเปนขอมูลใน

การทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

จัดเก็บขอมูลความจําเปน

พื้นฐานครัวเรือนในเขต

เทศบาล จํานวน 1,200 

ครัวเรือน

       20,000              -                -    จํานวน

ครัวเรือนที่มี

การจัดเก็บขอมูล

มีขอมูลเพื่อใชเปนฐานใน

การพัฒนา

สํานักปลัด

7 กอสรางทางลาดสําหรับคนพิการ          

ผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ

กอสรางทางลาดฯ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

คนพิการ ผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ

กอสรางทางลาดฯ 1 แหง        99,263              -                -    จํานวนทาง

ลาดฯ ที่กอสราง

คนพิการ คนทุพพลภาพ 

ผูสูงอายุ ไดรับความสะดวก

ในการติดตอราชการ

สํานักปลัด

8 โครงการจัดทําที่จอดรถสําหรับคนพิการ  

ผูทุพพลภาพ

จัดทําที่จอดรถ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

คนพิการ ผูทุพพลภาพ

จัดทําที่จอดรถฯ 1 แหง         3,818              -                -    จํานวนที่จอด

รถที่จัดทํา

คนพิการไดรับความสะดวก

ในการจอดรถ

สํานักปลัด

9 สนับสนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่ง

กาชาดอําเภอเชียงของ

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ

โครงการสงเสริมกิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอ

เชียงของ

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอ

เชียงของดําเนินการตาม

โครงการ/1 หนวยงาน

       10,000              -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุนตาม

โครงการ

ประชาชนผูประสบภัยไดรับ

การชวยเหลือ บรรเทาทุกข

อยางรวดเร็วทันเหตุการณ

กองคลัง

โครงการที่
 ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
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10 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

ในโรงเรียนผูสูงอายุ

 จัดกิจกรรมใหนักเรียนใน

โรงเรียนผูสูงอายุ เดือนละ 

2 ครั้ง

     100,000              -                -    มีการจัด

กิจกรรมการ

เรียนการสอน

ใหแกนักเรียน

โรงเรียนผูสูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุมี

การพัฒนาในดานรางกาย 

สติปญญา มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน เกิด

ภูมิปญญาและการรักษาไว

ซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

11 จัดหาวัสดุอุปกรณหองนันทนาการ

โรงเรียนผูสูงอายุ

จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชประจําหอง

นันทนาการโรงเรียนผูสูงอายุ เชน เครื่อง

เสียง  โทรทัศน  จานดาวเทียม ฯลฯ

 หองนันทนาการโรงเรียน

ผูสูงอายุ 1 หอง

     156,960              -                -    มีการจัด

กิจกรรมการ

นันทนาการ

ใหแกนักเรียน

โรงเรียนผูสูงอายุ

นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุมี

การพัฒนาดานจิตใจ ดาน

อารมณ  ลดอาการซึมเศรา

ในผูสูงอายุ

สํานักปลัด

12 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่น

ตําบลเวียง

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการ

สรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบ

การออมและระบบสวัสดิการชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ตามจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนทองถิ่นตําบลเวียง 393 คน

สรางหลักประกันความ

มั่นคงของชุมชนฐานราก 

ฟนฟูทุนทางสังคมและ

เสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ยึดหลักหุนสวน

การพัฒนาโดยประชาชน 1

 สวน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 1 สวนและรัฐบาล

 1 สวน ไมเกิน 365 บาท

ตอคนตอป จํานวน 393 คน

     143,810              -                -    จํานวนสมาชิก

กองทุนที่อุดหนุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ทองถิ่นตําบลเวียงไดรับการ

เขาถึงการบริการของรัฐ 

กองทุนฯมีความเขมแข็ง มี

ประสิทธิภาพและมีความ

ยั่งยืน

สํานักปลัด

   7,253,051              -                -   

 ตัวชี้วัด

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงคที่

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การปองกันและระงับโรคติดตอ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน(โครงการ

สงเสริมการออกกําลังกาย)

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายทุกกลุมวัย 

สงเสริมกิจกรรมกลุมใหเกิดการพัฒนา 

อยางนอยอาทิตยละ 3 

วันๆละไมนอยกวา 30 นาที

60,000       60,000       60,000        มี จนท หรือ 

จิตอาสา นําเตน

 หรือออกกําลัง

กาย และมีผูนํา

เตน แตละจุด 

สมาชิกเขารวม

เพิ่มมากขึ้นทุกป

ประชาชนมีสุขภาพดี และ

ไดออกกําลังกายอยาง

สม่ําเสมอ

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่(เทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ)

เพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่(เทศบาลตําบลเวียง

  เชียงของ) ใหดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคของกองทุนฯเพื่อดูแลสุขภาพ

ชองประชาชน

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

สามารถ

ดําเนินงานได

ตามแผนงาน

โครงการที่

อนุมัติครบทุก

โครงการ

ทุกโครงการไดดําเนินการ

และบรรลุตามวัตถุประสงค

 สงผลใหมีการดูแลสุขภาพ

ประชาชนอยางใกลชิด 

ประชาชนมีสุขภาพดี

กอง

สาธารณสุขฯ

3 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อใหความรูแกเจาของสัตวเลี้ยง เชนสุนัข

 แมวรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธ

การฉีดวัคซีน มีการสํารวจขอมูล

ใหความรูแกเจาของสัตว

เลี้ยง

40,000       40,000       40,000       สุนัขและแมว 

ไดรับการฉีด

วัคซีนครบทุก

ตัวตามเปาหมา 

เจาของสัตว

เลี้ยงมีความรู

ในการดูแลสัตว

และเฝาระวัง

โรคได

ประชาชนในทองถิ่น

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

  เทศบาลเปนพื้นที่ปลอด

โรคพิษสุนัขบา

กอง

สาธารณสุขฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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4 โครงการปองกันควบคุมโรคในชุมชน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ 

เจาหนาที่ ประชาชน ในการปองกันและ

ควบคุมโรคที่เกิดขึ้น กรณีอุบัติใหม อุบัติ

ซ้ํา หรือกรณีที่มีนโยบายภาครัฐให

ดําเนินการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ

ของประชาชน

เจาหนาที่และ ประชาชนใน

เขตเทศบาล

30,000       30,000       30,000       เจาหนาที่มี

ความพรอม ใน

การควบคุมโรค

 มีทีมงานที่

ประสานงานได 

โดยใช ทีม 

DSRRT

ประชาชนมีสุขภาพดี

ไมมีโรคระบาดในชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก จัดกิจกรรมควบคุมโรคตามมาตราการ

และประกาศกระทรวงสาธาณรสุข แนว

ทางการดําเนินงานของ อปท

จัดกิจกรรมควบคุมโรคฯลฯ 80,000       80,000       80,000       อัตราปวย ตาย

ของ การเกิด

โรค 

ไขเลือดออก 

ลดลง

ไมมีโรคไขเลือดออกระบาด

ในชุมชน

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนา

ตลาดสดใหเปนตลาดสดนาซื้อ

เพื่อสงเสริม สนับสนุน การใหความรู และ

การแลกเปลี่ยนประสบการณเชน

การศึกษาดูงานของผูประกอบการ

รานอาหาร แผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด 

ใหผานเกณฑมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข กําหนด เพื่อปองกันแล

ควบคุมโรคที่มากับอาหารและน้ํา ,การให

ความรู และการประชา สัมพันธ

รานอาหาร 32 แหง แผง

ลอย 70 ตลาดสด 4

40,000       40,000       40000 รานอาหาร 

แผงลอย ตลาด

 ผานเกณฑ

มาตรฐานที่

กระทรวง

สาธารณสุข

กําหนด

ผูบริโภคไดรับอาหารที่

สะอาด ปลอดภัยมีการ

พัฒนาตอยอดองคความรู

เดิมและประยุกตใช

เทคโนโลยีที่มีอยู

กอง

สาธารณสุขฯ

7 สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐาน

สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ตาม

โครงการพัฒนางานธารณสุขมูลฐาน อสม.

ไดใหบริการดานสุขภาพประชาชนอยาง

ทั่วถึงลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค

อุดหนุนงบประมาณ        

 1 ชมรม/ป

75,000       75,000       75,000       จํานวนหนวย

งานที่สนับสนุน

ตามโครงการ

ชุมชนสามารถจัดการกับ

ระบบสุขภาพของชุมชนได

อยางเหมาะสมดวยตัวชุมชน

เอง เพื่อนําไปสูหมูบาน

สุขภาพดี

กอง

สาธารณสุขฯ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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8 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม

อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของในการจัดการสุขภาพ

สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ โครงการ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของชมรม

อาสา

สมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ 

อุดหนุนงบประมาณ  

1 ชมรม

28,600       -           -           อสม.ทุกคนได

ผานการอบรม

และสามารถ

ดูแลสุขภาพ

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

ชุมชนสามารถจัดการกับ

ระบบสุขภาพของชุมชนได

อยางเหมาะสมดวยตัวชุมชน

เอง เพื่อนําไปสูหมูบาน

สุขภาพดี

กอง

สาธารณสุขฯ

9 โครงการปนจักรยานสานรักษ จัดกิจกรรมรณรงคปนจักรยาน เพื่อ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมมีการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน

 และใชเสนทางปนจักรยานที่ปลอดภัย

มากขึ้น

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

รวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ

 80 ของ

กลุมเปาหมาย

ประชาชนเขารวมกิจกรรม

มีสุขภาพดีและดูแล

สิ่งแวดลอมไดและใช

เสนทางที่ปลอดภัย

กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการสานพลังชุมชนทองถิ่นเมืองนาอยู

อยางยั่งยืน (ของ สสส.)

เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร 

บุคคลภายนอก ไดเขารับการฝกอบรม 

พัฒนาองคความรู ศึกษาดูงาน และการ

จัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการ

สงเสริม สนับสนุนให

บุคลากร บุคคลภายนอก 

ไดเขารับการฝกอบรม 

พัฒนาองคความรู ศึกษาดู

งาน และการจัดกิจกรรม

ตางๆที่เกี่ยวของกับ

โครงการ จํานวน 30 คน/ป

50,000       50,000       50,000       ผูผานการอบรม

 ตองนําเอา

ความรู

ประสบการณ

มาใชในการ

ปฎิบัติงานและ

ใหบบรลุตาม

วัตถุประสงค

ของโครงการได

ผูที่ผานการอบรมสามารถ

นําประโยชนมาใชในการ

ดําเนินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ศูนยสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ

เพื่อพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานสถานบริการของ

กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาศูนยสุขภาพชุมชน

เทศบาล 1 ครั้ง/ป

20,000       20,000              20,000 ศูนยสุขภาพ

ชุมชนให 

บริการเปนไป

ตามมาตรฐาน 

และประชาชน 

พึงพอใจ

ประชาชนเขาถึงบริการที่

ไดมาตารฐานและมีความ

พึงพอใจ เชื่อมั่น เชื่อถือการ

ใหบริการของพนักงาน

เจาหนาที่

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สงเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกําลังกาย 683,600     655,000     655,000     

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการการแขงขันกีฬาและนันทนาการ 1.จัดการแขงขัน/สงทีมเขารวมการแขงขัน

กีฬาทั้งกีฬาพื้นบานและกีฬาสากล เพื่อ

สรางความสามัคคีในหมูคณะ สงเสริมการ

ออกกําลังกายและการเลนกีฬา

จัดการแขงขัน/สงทีมเขา

รวมการแขงขันกีฬาทั้ง

กีฬาพื้นบานและกีฬาสากล

 จํานวน 2 ครั้ง

     200,000 -           -            จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

หมูบาน/ชุมชนมีความ      

 สัมพันธที่ดีตอกันตลอดจน

มีความรูรักสามัคคีกันใน

ทองถิ่น สงเสริมการออก

กําลังกายและการเลนกีฬา

กองการศึกษา

2.โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอเชียงของ 

เพื่อใหบุคลากรในทองถิ่นมีความสามัคคี 

สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาทองถิ่นอําเภอ

เชียงของ จํานวน 1 ครั้ง

       60,000 -           -            จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

บุคลากรในทองถิ่นมีความ

สามัคคี สรางความสัมพันธ

ที่ดีตอกัน

กองการศึกษา

3.โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล

ลีกประเภท 7 คน เพื่อสรางความสัมพันธ

ที่ดีระหวางชุมชน หมูบาน

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล

เทศบาลลีกประเภท 7 คน 

จํานวน 32 ทีม

     100,000 -           -            จํานวนทีมที่

เขารวมการ

แขงขัน

หมูบาน/ชุมชนมีความ      

 สัมพันธที่ดีตอกันตลอดจน

มีความรูรักสามัคคีกันใน

ทองถิ่นสงเสริมการออก

กําลังกายและเลนกีฬา

กองการศึกษา

4.โครงการกีฬาสีสัมพันธลูกปลาบึกเกมส

เพื่อใหเด็กในสถานศึกษาของเทศบาลฯมี

ความรูรักสามัคคี สงเสริมการออกกําลัง

กายและการเลนกีฬา

จัดกีฬาสีสัมพันธลูกปลาบึก

เกมส จํานวน 1 ครั้ง

       50,000 -           -            จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

เด็กในสถานศึกษาของ

เทศบาลฯมีความรูรัก

สามัคคี สงเสริมการออก

กําลังกายและการเลนกีฬา

กองการศึกษา

5.โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลอําเภอเชียงของคัพ 

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย สรางความ

สามัคคีในหมูคณะ

สงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาฟุตบอลอําเภอ

เชียงของคัพ จํานวน 1 ทีม

       50,000 -           -            จํานวนทีมที่

สงเขารวม

แขงขัน

สงเสริมการออกกําลังกาย

สรางความสามัคคีในหมูคณะ

กองการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงคโครงการที่

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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6.โครงการสงทีมนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬา ไทคัพ ประจําป 2560"

สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาไทคัพ จํานวน 

1 ครั้ง

       30,000 -           -            จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

สงเสริมการออกกําลังกาย

สรางความสามัคคีในหมูคณะ

กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุนลานกีฬา

หมูบาน

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ การจัดกิจกรรม

กีฬาในหมูบานใหแกหมูบานในเขตเทศบาล

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ 

การจัดกิจกรรมกีฬา/

5 (หมูบาน)

       25,000 25,000       25,000        จํานวน

หมูบานที่

ไดรับการ

สนับสนุน

หมูบานในเขตเทศบาลมี

วัสดุและอุปกรณในการจัด

กิจกรรมแขงขันกีฬา/

สงเสริมสุขภาพประชาชนใน

เขตเทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย จัดหาเครื่องออกกําลังกาย

ติดตั้งในหมูบานในเขตเทศบาล

ติดตั้งพื้นที่ในเขตเทศบาล

5  (แหง)

     500,000              -   -            จํานวนจุด

ที่ติดตั้ง

ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดหาสนามกีฬาและลานกีฬา จัดหาสนามกีฬาและลานกีฬาชุมชนในเขต

เทศบาล

สนามกีฬา ลานกีฬา 

จํานวน 4 แหง

50,000       -           -            จํานวน

สนามกีฬา 

ลานกีฬาที่

จัดหา

 เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนมีสนามกีฬาและ

ลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน 

ปลอดภัย

กองชาง,

กอง

การศึกษา

5 กอสรางศูนยนันทนาการ กอสรางศูนยนันทนาการ 

 มีสนามเด็กเลน ลานออกกําลังกาย ฯลฯ

ภายในศูนยฯ  บริเวณหนาศูนยเรียนรูบาน

เวียงแกว(ลานหนาาตลาดสดบานเวียงแกว

เดิม) รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

ศูนยนันทนาการ  1 แหง 650,000     -           -           จํานวนศูนยฯที่

กอสราง

ชุมชนมีสถานที่สําหรับ

พักผอนหยอนใจ สถานที่

ออกกําลังกาย ทั้งวัยเด็กเล็ก

 เยาวชน ประชาชนทั่วไป

ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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6 สนับสนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนศูนย

เครือขายการศึกษาตําบลเวียงเชียงของ

สนับสนุนศูนยเครือขายการศึกษาตําบล

เวียงเชียงของตามโครงการแขงขันกีฬา

นักเรียนศูนยเครือขายการศึกษาตําบล

เวียงเชียงของ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใช

เวลาวางใหเปนประโยชน เสริมสราง

สุขภาพรางกายใหสมบูรณ แข็งแรง

สนับสนุนศูนยเครือขาย

การศึกษาตําบลเวียงเชียง

ของตามโครงการ /1 

หนวยงาน

50,000       -           -            จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุนตาม

โครงการ

 นักเรียนในศูนยมีสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณ แข็งแรง

ไดแสดงออกซึ่ง

ความสามารถดานกีฬา 

และมีความสามัคคีในหมู

คณะ

กองการศึกษา

7 สนับสนุนโครงการกีฬาศูนยการศึกษาภาค

บังคับ 9 ป

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

โครงการกีฬาศูนยการศึกษาภาคบังคับ 9 ป

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาล

เชียงของ/ 1 หนวยงาน

50,000       -           -            จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุนตาม

โครงการ

 เด็ก นักเรียนในโรงเรียนมี

รางกายที่สมบูรณ แข็งแรง

ไดแสดงออกซึ่ง

ความสามารถดานกีฬา 

และมีความสามัคคีในหมู

คณะ

กองการศึกษา

8 สนับสนุนสํานักงานกีฬาจังหวัดเชียงราย

โครงการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬา

จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ 2560

สนับสนุนสํานักงานกีฬาจังหวัดเชียงราย

โครงการสงเสริม สงเสริม และพัฒนากีฬา

จังหวัดเชียงราย เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

และประชาชนทั่วไปหันมาเลนกีฬา และมี

สุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ

สนับสนุนสํานักงานกีฬา

จังหวัดเชียงรายดําเนินการ

ตามโครงการ

/1 หนวยงาน

10,000       -           -            จํานวนหนวย

งานที่สนับสนุน

ตามโครงการ

 เยาวชน ประชาชนทั่วไป

หันมาเลนกีฬาทําใหมี

สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ

 แข็งแรง ฯลฯ

กองการศึกษา

1,825,000   25,000       25,000       

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนหยอนใจ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการกอสรางถนนจักรยาน ตามแนว

ปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 3

กอสรางถนนจักรยาน ตามแนวปองกัน

ตลิ่ง ความยาวประมาณ 300.00 เมตร 

ริมน้ําโขง บานสบสม หมูที่ 3 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนนจักรยานตามแนว

ปองกันตลิ่งริมน้ําโขง /1 

สาย

2,000,000   -           -            จํานวนถนน

จักรยานที่

กอสราง

มีถนนทางจักรยาน เพื่อ

สัญจร ออกกําลัง ตามแนว

ปองกันตลิ่ง เพื่อเตรียม

เชื่อมกับสถานที่ทองเที่ยว

เลียบน้ําโขง

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนจักรยาน ตามแนว

ปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 7

กอสรางถนนจักรยาน ตามแนวปองกัน

ตลิ่ง ความยาวประมาณ 300.00 เมตร 

ริมน้ําโขง บานสบสม หมูที่ 7 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนนจักรยานตามแนว

ปองกันตลิ่งริมน้ําโขง /1 

สาย

-           2,000,000    จํานวนถนน

จักรยานที่

กอสราง

มีถนนทางจักรยาน เพื่อ

สัญจร ออกกําลัง ตามแนว

ปองกันตลิ่ง เพื่อเตรียม

เชื่อมกับสถานที่ทองเที่ยว

เลียบน้ําโขง

กองชาง

2,000,000   2,000,000   -           

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)โครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1.1 อุดหนุนงบประมาณคาอาหารกลางวัน

ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียง

ของ(สบสม)

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

   3,620,000 -           -            จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

1.2 จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     280,000 - -  จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

1.3 จัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     400,000 -           -            จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 2.1 อุดหนุนงบประมาณคาอาหารเสริม

(นม)ใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เชียงของ(สบสม)

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

   1,790,633 -           -            จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

กองการศึกษา

2.2 จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     106,540 -           -            จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

2.3 จัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

เด็กตั้งแตระดับอนุบาล,

 ป.1 -ป.6

     197,860 -           -            จํานวนเด็ก

ที่ไดรับการ

สนับสนุนคา

อาหารกลางวัน

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

นักเรียนในสถานศึกษา

ไดรับอาหารเสริม(นม)ที่ได

มาตรฐานถูกหลักอนามัย 

ตั้งแตเด็กเล็ก เด็กอนุบาล

และชั้น ป.1-6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

นักเรียนในสถานศึกษา

ไดรับการจัดสรร

งบประมาณและไดรับ

ประทานอาหารกลางวันที่มี

คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

ตั้งแตเด็กเล็ก เด็กอนุบาล

และชั้น ป.1-6

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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3 วันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติเพื่อสง

เสริมใหเด็กไดแสดงออกอยางถูกตอง 

ไดรับความรูในดานตาง ๆ

จัดกิจกรรมโดยเชิญ

หนวยงานมาจัดนิทรรศการ

 จัดกิจกรรม การแสดง

ตาง ๆ จํานวน 20 

หนวยงาน

     100,000              -                -    จํานวน

หนวยงานที่เขา

รวมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนไดรับการ 

สงเสริมให แสดงออกอยาง

ถูกตอง ไดรับความรูในดาน

อื่น ๆ เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

4 โครงการฝกอบรมและสงบุคลากรทางการ

ศึกษาเขารับการอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทาง

การศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง มี

ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน

และเปนการสงเสริมความกาวหนาทาง

วิชาชีพของการศึกษาบุคลากรทาง

การศึกษา

ฝกอบรมหรือสงบุคลากร

ทางการศึกษาเขารับการ

อบรมตามหลักสูตรตาง 

จํานวน 5 ครั้ง

     100,000              -                -    จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

บุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนา ใหเปนผูมี

ความคิดสรางสรรคในการ

ปฏิบัติงานและสราง

ความกาวหนาทางวิชาชีพ

ของบุคลากรทาง

การศึกษา

กองการศึกษา

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา

และบริเวณรอบ ๆ

ปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษาและ

บริเวณรอบ ๆ เพื่อใหสถานศึกษาเกิด

ความสวยงามและทําใหการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 

2 แหง

       50,000              -                -    จํานวน

สถานศึกษาที่

ไดดําเนินการ

สถานศึกษามีภูมิทัศนที่

สวยงามรมรื่น และ

เอื้ออํานวยตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

ของเด็กในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

ของเทศบาลตําบลเวียงเชียงของตาม

แผนพัฒนาการศึกษาสามปของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลฯ

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 

2 แหง

   2,500,000              -                -    จํานวน

สถานศึกษาที่

ไดดําเนินการ

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลมีการจัดกิจกรรม

และมีการบริหาร

สถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ

,ศพด.)

วัตถุประสงคที่
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



37

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

จัดอบรมและศึกษาดูงานดานการศึกษา 

งานมหกรรมทางการศึกษาระดับภาคและ

ระดับประเทศ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 20 คน

       60,000              -                -    จํานวนครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษาที่

เขารวม

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการพัฒนาทาง

การศึกษา เพื่อนํามาพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพตอไป

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง ซอมแซม ตอเติม อาคาร

เรียน อาคารประกอบการและบริเวณ

โดยรอบสถานศึกษา

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 

จํานวน 2 แหง

     200,000              -                -    จํานวน

สถานศึกษาที่

ไดดําเนินการ

ประชาชนไดรับทราบ

รายละเอียดสถานที่ตั้งของ

สถานศึกษา

กองการศึกษา

(ศพด.,

โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาลฯ)

9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

(SBMLD) ตอเนื่อง

พัฒนาทองถิ่น โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ 

(การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย)

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

จํานวน 5 กิจกรรม

   1,000,000              -                -    จํานวน

กิจกรรมที่

ดําเนินการ

มีการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาลฯ)

10 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ

บริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน

เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและทักษะในการบริหารงาน

ตามบทบาทหนาที่ในสถานศึกษา

ดําเนินการตามโครงการ 

1 ครั้ง

50,000       -           -            จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

 คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีความเขมแข็ง

และมีทักษะในการ

บริหารงานในสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ)

11 โครงการเสริมสรางสมรรถนะเด็กปฐมวัย

ดานภาษา

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะดาน

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศสําหรับ

เด็กปฐมวัย

ดําเนินการตามโครงการ 

1 ครั้ง

100,000     -           -            จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

 เด็กมีสมรรถนะดานภาษา

ไดอยางเหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ)

โครงการที่ วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)
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12 โครงการเสริมสรางสมรรถนะเด็กปฐมวัย

ดานการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะดาน

สรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวัย

ดําเนินการตามโครงการ 

1 ครั้ง

100,000     -           -            จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

 เด็กมีสมรรถนะดานการ

เคลื่อนไหวและมีสุขภาวะ

ทางกายที่เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ)

13 โครงการเสริมสรางสมรรถนะเด็กปฐมวัย

ดานสรางสรรค

เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะดานการ

เคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย สําหรับ

เด็กปฐมวัย

ดําเนินการตามโครงการ 

1 ครั้ง

100,000     -           -            จํานวนครั้งที่

ดําเนินการ

 เด็กมีสมรรถนะดาน

สรางสรรคตอยางเหมาะสม

ตามวัย

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ)

14 โครงการฝกอบรมดานการประกอบอาชีพ

สําหรับประชาชนทั่วไป

เพื่อสงเสริมความรูและทักษะดานการ

ประกอบอาชีพใหแกประชาชนทั่วไปในเขต

เทศบาล

จัดฝกอบรมใหกับ

ประชาชนทั่วไป จํานวน 30

 คน

50,000       -           -            จํานวนผูเขา

อบรม

 ประชาชนในเขตเทศบาลมี

ความรูและทักษะดานการ

ประกอบอาชีพที่หลากหลาย

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาลฯ)

15 โครงการจัดหาหนังสือพิมพและวารสาร จัดหาหนังสือพิมพและวารสารสําหรับ

หมูบาน

หมูบานในเขตเทศบาล 

5 หมูบาน

       50,000 -           -            จํานวนหมู

บานที่ดําเนินการ

เด็ก เยาวชนและประชาชน

มีหนังสือพิมพและวารสาร

ไวอานและศึกษาหาความรู

เพิ่มเติม

กองการศึกษา

16 จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กกลางแจง 

ขนาดไมนอยกวา 7.50x9.50x3.00 เมตร 

ประกอบดวย กระดานลื่นเดี่ยว,เชือกตา

ขาย 2 ดาน, บันไดลิง, เชือกโหนตัว,ทอ

เหล็กโหนตัว, บันไดทางขึ้น, ทางขั้นลาด

เอียง ฯลฯ

เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 

จํานวน 1 ชุด

     400,000 -           -            จํานวนเครื่อง

เลนที่จัดหา

เด็กในสถานศึกษาและ

ชุมชนไดรับการพัฒนาครบ

ทั้ง 4 ดาน

กองการศึกษา

17 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนและ

กลุมพลังมวลชน

จัดอบรม ศึกษาดูงาน ใหแกผูนําชุมชน 

กลุมพลังมวลชน เพื่อเพิ่มความรู 

ประสบการณ สามารถนํามาปรับใชใน

ชุมชนทองถิ่น

จัดอบรม ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 150,000     -           -            จํานวนครั้งใน

การจัดอบรม 

ศึกษาดูงาน

 ผูนําชุมชน กลุมพลัง

มวลชนตาง ๆ มีความรู 

ประสบการณเพิ่มขึ้น 

สามารถนํามาปรับใชใน

ทองถิ่น ชุมชนได

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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18 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกเด็ก เยาวชน

 และผูดอยโอกาส

1.สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการศึกษาแก

เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาส

2.สนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนและ

ผูดอยโอกาส

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

จํานวน 50 คน

     500,000              -                -    จํานวนเด็ก 

เยาวชน 

ผูดอยโอกาสที่

ไดรับการ

สนับสนุน

เด็ก เยาวชน ผูยากไรไดรับ

การชวยเหลือทาง

การศึกษาและทุนการศึกษา"

กองการศึกษา

19 สรางอาคารศูนยการเรียนรูหนาวัดสบสม 

หมูที่ 3

กอสรางอาคารคอนกรีต  ขนาดกวาง 8 

เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น บริเวณหนา

วัดสบสม รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ สําหรับเปนที่ศึกษาหาความรู 

ที่มา เครื่องมือเครื่องใช ประวัติของชุมชน

 ฯลฯ

อาคารศูนยเรียนรูบานสบ

สม หมูที่ 3 จํานวน 1 แหง

             -      2,300,000              -    จํานวนแหงที่

กอสราง

ประชาชนในชุมชนมีแหลง

ที่ศึกษาหาความรู ที่มา 

เครื่องมือ เครื่องใชที่ใชใน

ชุมชน

กองชาง,กอง

การศึกษา

20 กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพหมูบาน

พรอมปรับปรุงภูมิทัศน ปากซอย 13  

(บริเวณสามแยกน้ําบอ) หมูที่ 3

กอสรางศาลาที่อานหนังสือพิมพ ขนาด 

3.00x5.00 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15

 ตารางเมตร  พรอมปรับปรุงภูมิทัศนปาก

ซอย 13 (บริเวณสามแยกน้ําบอ) หมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ศาลาที่อานหนังสือพิมพ 

1 แหง

             -        300,000              -    จํานวนแหงที่

กอสราง

ประชาชนในชุมชนมี

สถานที่สําหรับใชศึกษาหา

ความรูของชุมชน

กองชาง

   11,905,033    2,600,000              -   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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1 จัดฝกอบรมใหความรูภาษาตางประเทศ จัดฝกอบรมใหความรูดาน

ภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน ใหแกบุคลากรของเทศบาล 

เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

จัดฝกอบรม

1  (ครั้ง)

       50,000              -                -    จํานวนครั้งใน

การดําเนินการ

ผูประกอบการดานการ

ทองเที่ยวในเขตเทศบาล 

เยาวชน และผูสนใจพัฒนา

ความรูความสามารถในการ

สื่อสารภาษาตางประเทศ 

รองรับการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนและสราง

ความประทับใจใหแก

นักทองเที่ยว

สํานักปลัด,

       50,000              -                -   

โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

                             และพัฒนาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)ที่
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การใหบริการสาธารณะแกประชาชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ดําเนินการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงในสถานศึกษา

1

(แหง)

       20,000              -                -    จํานวน

สถานศึกษาที่

ดําเนินการ

สถานศึกษามีอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงใชในการ

ดําเนินการเรียนการสอน

กองการศึกษา

(โรงเรียน

อนุบาล

เทศบาลฯ)

2 โครงการระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล (WiFi Free

 Zone )

ใหบริการระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

สาธารณะ ในเขตเทศบาลเพื่อใหบริการ

ประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารได

อยางทั่วถึงรวดเร็ว

ติดตั้งระบบอินเตอรืเน็ตไร

สาย 10 จุด

     250,000              -                -    จํานวนจุดที่

ติดตั้ง

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการใชอินเตอร

เพื่อคนหาขอมูลขาวสาร

และสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต

สํานักปลัด

     270,000              -                -   

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายน้ํา สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมวางทอระบายน้ํา

 ซอยพักบานเพื่อน

กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 5.00 เมตร ยาว

 131.50 เมตร พื้นที่ 657.50 ตารางเมตร

 พรอมวางทอระบายน้ําขนาด Ø  0.40 

เมตร ความยาวรวม 88 เมตร พรอมบอ

พักจํานวน 7 บอ

ถนนค.ส.ล.พื้นที่ไมนอยกวา

 657 (ตร.ม.)

     600,000 -           -            จํานวนพื้นที่

ที่กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย การระบายน้ํา

สะดวกไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

2 โครงการซอมแซมทางเดินเทา ซอมแซมทางเดินเทาหมูบานในเขต

เทศบาล 5 หมูบานที่ชํารุด

3 สายทาง      200,000      200,000      200,000  ทางเดินเทาไม

ชํารุด ปลอดภัย

ในการใช

การเดินทางสัญจรไปมีความ

ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงขอมูลการกอสรางและ

บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงขอมูลการกอสรางและ

บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงขอมูลการกอสราง

และการบํารุง รักษาทาง 

จํานวน 4 ครั้ง

-           -           -            ขอมูลการ

กอสรางการ

บํารุงรักษา

ทางเปนปจจุบัน

เปนขอมูลในการวางแผน 

การพัฒนาครั้งตอไป

กองชาง

4 โครงการซอมแซมผิวจราจร ซอมแซมผิวจราจรถนนและซอยทุกซอยใน

เขตเทศบาลฯ  ที่ชํารุด ใหอยูในสภาพปกติ

ถนนและซอยทุกซอยที่

ชํารุดอยูในสภาพปกติ มี

ความปลอดภัยในการสัญจร

200,000     200,000     200,000      ถนนและซอย

ทุกซอยไมชํารุด

การเดินทางสัญจรไปมามี

ความ

ปลอดภัย

กองชาง

5 โครงการจัดทําขอมูลถนนในเขตเทศบาล จัดทําแผนที่สังเขป/ทะเบียนประวัติถนน

ทุกสาย  ทุกประเภทในเขตเทศบาล

มีการดําเนินการตาม

โครงการ 1 ครั้ง

             -   -           -            ขอมูลถนน

เปนปจจุบัน

มีแผนการตรวจสอบถนน

ประจําปในการซอมบํารุง

กองชาง

6 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ในเขตพื้นที่

เทศบาลบริเวณจุดที่ยังไมมีไฟฟาสองสวาง

 ทางรวม ทางแยกตาง ๆ 

มีการติดตั้งไฟฟาบริเวณ

จุดที่ยังไมมีไฟฟาสองสวาง

 ทางรวม ทางแยกตาง ๆ 

     300,000 300,000     300,000      จํานวนจุด

ที่ติดตั้ง

มีระบบไฟฟาที่ไดมาตรฐาน

ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขต

เทศบาล ประชาชนรูสึก

ปลอดภัยในการสัญจรใน

เวลากลางคืน

กองชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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7 โครงการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซอมแซมไฟฟา ระบบไฟฟาสาธารณะใน

เขตพื้นที่เทศบาลที่ชํารุด

ดําเนินการซอมแซมเดือน

ละ 1 ครั้ง

     100,000      100,000      100,000  จํานวนครั้งที่

ซอมแซมตอ

เดือน

มีระบบไฟฟาที่ไดมาตรฐาน

และคาไฟฟาลดลง

กองชาง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา อุดหนุนงบประมาณใหแกการไฟฟา

สวนภูมิภาค อําเภอในการขยายเขตไฟฟา

บริเวณทาผาถาน หมูที่ 2

ขยายเขตไฟฟา บริเวณทา

ผาถาน หมูที่ 2

     100,000 -           -           มีกระแสไฟฟา

ใชสําหรับจัด

กิจกรรมของ

เทศบาลฯ

การปฏิบัติงานของเทศบาล

ฯ บริเวณทาผาถานมีความ

สะดวก มีประสิทธิภาพ

กองชาง

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหนาปศุ

สัตว บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

 (ลาดยางแอสฟลท)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหนาปศุสัตว บาน

เวียงดอนชัย หมูที่ 12 พื้นที่รวม 100 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม

 100 ตารางเมตร

       50,000              -   -  จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

10 กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยโฮบบาย กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

 หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 420.00 

ตารางเมตร ซอยโฮบบาย บานสบสม หมูที่

 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไมนอย

กวา 420 ตารางเมตร

150,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. (ซอยบานนางเครือ

วัลย) หมูที่ 12

กอสรางถนน ค.ส.ล. (ซอยบานนางเครือ

วัลย) หมูที่ 12 ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 32.00 เมตร พื้นที่รวม 96.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไมนอย

กวา 96.00 ตารางเมตร

100,000     -           -            จํานวนพื้นที่

ที่กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

12 โครงการขยายผิวจราจร ซอย 10 ก. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.75 

เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

พื้นที่รวมไมนอยกวา 15 

ตารางเมตร

10,000       -           -            จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ที่

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)โครงการ วัตถุประสงค
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13 กอสรางถนน ค.ส.ล.เลียบคูเมืองเกา 

หมูที่ 8

กอสรางถนน ค.ส.ล.เลียบคูเมืองเกา 

หมูที่ 8 (ตั้งแตบานนางนิตยาฯ ถึงบาน

นายสังเวียนฯ) ขนาด กวาง 4 เมตร  ยาว 

150 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

พื้นที่รวมไมนอยกวา 600 

ตารางเมตร

-           450,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

กอสราง

ประชาชนไดรับความ

สะดวก  มีเสนทางที่ใช

สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น

กองชาง

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบแมน้ํา

โขง ตั้งแตซอย 5 (ซอยดานศุลกากร)ถึง

ซอยขาง สภ.เชียงของ

ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติก 

ความยาวรวม 700 เมตร กวาง 5 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวถนนพื้นที่ไม

นอยกวา 3,500 ตารางเมตร

-              2,000,000 -            จํานวนพื้นที่

ถนนที่ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

 (ลาดยางแอสฟลท)

1.ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอกวัว  หมูที่ 12

 พื้นที่รวม 100 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม

 100 ตารางเมตร

             -          50,000 -  จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

2.ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสี่แยกเทศบาล

ตําบลเวียง บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12 

(พื้นที่รวม 100 ตารางเมตร) รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม

 100 ตารางเมตร

             -          50,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 13 

หมูที่ 3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 220 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 1,100 ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 1,100 ตารางเมตร

             -        550,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

4.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 15 

หมูที่ 3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 120 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 600 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 600 ตารางเมตร

             -        300,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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5.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 17 

หมูที่ 3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 90 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 450 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 450 ตารางเมตร

             -        225,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

6.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 19 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 350 ตร.ม. พรอมวางทอ 0.40

 เมตร 1 ขางความยาว 70 เมตร จํานวน

บอพัก 7 บอ และขยายผิวจราจร 1 ขาง 

ความ 0.50 เมตร (ฝงซาย) รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 350 ตารางเมตร

             -        400,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

7.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 21 

หมูที่ 7  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 60 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 300 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 300 ตารางเมตร

             -        150,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

8.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 23 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 68 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 340 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 340 ตารางเมตร

             -        170,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

9.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 25 

หมูที่ 7  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 78 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 390 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 390 ตารางเมตร

             -        195,000 -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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10.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 27 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 74 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 370 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 370 ตารางเมตร

             -   185,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

11.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 29 

หมูที่ 7  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 60 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 360 ตารางเมตร

             -   180,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

12.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 31 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 62 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 372 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 372 ตารางเมตร

             -   186,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

13.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 33 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 73 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 365 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 365 ตารางเมตร

             -   182,500     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

14.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 35 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 150 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 750 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 750 ตารางเมตร

             -   375,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

15.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 37 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 81 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 450 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 450 ตารางเมตร

             -   225,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

โครงการ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
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16.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 26 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 73 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 365 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 365 ตารางเมตร

             -   182,500     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

17.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 24 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 105 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 630 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 630 ตารางเมตร

             -   315,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

18.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 22 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 104 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 520 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 520 ตารางเมตร

             -   260,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

19.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 20 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 84 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 420 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 420 ตารางเมตร

             -   210,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

20.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 18 

หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 97 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 485 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 485 ตารางเมตร

             -   242,500     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

21.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 16 

หมูที่ 3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 95 เมตร

 พื้นที่ไมนอยกวา 475 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 475 ตารางเมตร

             -   237,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
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22.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 14 

หมูที่ 3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 134 

เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 670 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม

นอยกวา 670 ตารางเมตร

             -   335,000     -            จํานวนพื้นที่ที่

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

 23.กอสรางถนนลาดยางเลียบน้ําโขงจาก

รานคุมวังถึงรานนางนวล ขนาดกวาง 4 

เมตร ความยาว 176 เมตร พื้นที่ไมนอย

กวา 740 ตร.ม. พรอมขยายผิวจราจร     

2 ขาง 1 ตร.ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,096 

ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

กอสรางถนนลาดยางพื้นที่

ไมนอยกวา 1,096 ตาราง

เมตร

             -   700,000     -            จํานวนพื้นที่

ที่กอสราง

ประชาชนที่สัญจรไปมา

ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

กองชาง

1,810,000   9,155,500   800,000     

ที่ โครงการ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา ทางและที่สาธารณะ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการปรับปรุงทางเทาและรางระบายน้ํา ปรับปรุงทางเทาและรางระบายน้ําในเขต

เทศบาล

พื้นที่ในเขตเทศบาล  5 

หมูบาน

100,000     100,000     100,000      พื้นที่ที่

ปรับปรุง

เปนขอมูลในการวางแผน 

การพัฒนาครั้งตอไป

กองชาง

2 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมทํา

แนวปองกันดินพัง บริเวณดานหลัง อาคาร

 OTOP

กอสรางรางระบายน้ํา ความยาว

ประมาณ 32.00 เมตร และงานบอพัก

พรอมทําแนวปองกันดินพัง บริเวณ

ดานหลังอาคาร OTOP บานหาดไคร 

หมูที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

รางระบายน้ํา พรอมทําแนว

ปองกันดินพังบริเวณ

ดานหลังอาคาร OTOP /1 

แหง

300,000     -           -            จํานวนแหงที่

ดําเนินการ

ดินไมพังทลาย สามารถ

ระบายน้ําจากถนนดานหลัง

อาคาร OTOP

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงระบบทอระบายน้ําถนน

เลียบแมน้ําโขง หมูที่ 12

ปรับปรุงระบบทอระบายน้ําถนนเลียบ

แมน้ําโขงจากทอระบายน้ําขนาดเล็ก

เปนขนาด Ø  0.40 ความยาว 250 เมตร

 ปรัปบรุงระบบทอระบายน้ํา

 ยาว 250

เมตร

400,000     -           -            จํานวน

ความยาวระบบ

ทอที่ปรับปรุง

การระบายมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ประชาชนไม

ประสบปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

 ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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4 โครงการวางทอระบายน้ําพรอมขยายผิว

จราจร ซอย 13 (ข)

วางทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง

 0.40 เมตร ความยาว 132 เมตร 

พรอมบอพักจํานวน 10 บอ และขยาย

ผิวจราจรพื้นที่รวม 90.00 ตารางเมตร

วางทอระบายน้ําความยาว 

132 เมตร

250,000     -           -            จํานวน

ความยาว

วางทอระบายน้ํา

ประชาชนไมประสบปญหา

น้ําเนาเหม็นและน้ําทวมขัง

กองชาง

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ําและขยาย

ผิวจราจร ซอย (บานนายวิรัตน  แสงเพชร)

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวาง 0.20 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร 

พรอมขยายผิวจราจรพื้นที่รวม 25.00 

ตร.ม.

กอสรางรางระบายน้ํา 

ความยาว 70 เมตร

             -   200,000     -            จํานวน

ความยาว

รางระบายน้ําที่

กอสราง

ประชาชนไมประสบปญหา

น้ําเนาเหม็นและน้ําทวมขัง

กองชาง

1,050,000   300,000     100,000     

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษ  ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

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  ประชาชน/แกน

นําชุมชน/

ผูบริหาร/สมาชิก

สภา/พนักงาน มี

ความรูความ

เขาใจตระหนัก

ถึงปญหาหมอก

ควันและมลพิษ

เพิ่มขึ้น

การแกไขปญหาหมอกควัน

และมลพิษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และลดมลพิษ

หมอกควันและไฟปา

สํานักปลัด

2 โครงการสงเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน เพื่อใหความรูและสงเสริมการสรางบอ

บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนที่สรางใหม 

และรานอาหารทุกรานสงเสริมการบูร

ณาการรวมกับชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรูแก 

ประชาชน ผูประกอบการ

รานอาหาร แผงลอย ในเขต

เทศบาลจํานวน 100  คน 1

 ครั้ง/ป

       50,000         5,000         5,000  รอยละ 80 ของ

 ผูเขารวม

โครงการ

สามารถนํา

ความรูที่ไดไปใช

ประโยชน

มีการสรางบอบําบัดน้ําเสีย

ในครัวเรือนที่สรางใหม และ

รานอาหารในเขตเทศบาล

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเขาใจและใหความ

รวมมือ , น้ําเสียในชุมชน

ลดลง

กอง

สาธารณสุข,

กองชาง

3 โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย กอสรางบอบําบัดน้ําเสียกอนที่จะทํา

การปลอยน้ําลงสูแมน้ําสาธารณะ ใน

เขตพื้นที่เทศบาล รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

บอบําบัดน้ําเสียในพื้นที่

เทศบาล/       แหง

     500,000              -                -    มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ

น้ําที่ไหลมาทอระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา ไดรับการ

บําบัดกอนปลอยลงสูแมน้ํา 

ทําใหน้ําในแมน้ําไมเนาเสีย

กองชาง,

วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)ที่ โครงการ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 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

กลุมอาสาชุมชน

เพื่อดูแลรักษา

ทรัพยาก

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใน

ชุมชน

1.เด็ก เยาวชน มีจิตสํานึกใน

การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2.ประชาชน /แกนนํา

ชุมชน/ผูบริหาร/สมาชิก

สภา/พนักงาน  นําความรูมา

ใชในการดูแลรักษา

ทรัพยากร   ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข,

สํานักปลัด

5 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการ

จัดการน้ําเสียชุมชน

ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการ

จัดการน้ําเสียทั้งระบบกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ

จัดใหมีการศึกษาความ

เหมาะสมระบบการจัดการ

น้ําเสียชุมชนทั้งระบบ

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงราย

   1,000,000               -                -    รายงานการจัด

การศึกษาความ

เหมาะสมระบบ

การจัดการน้ํา

เสียชุมชน

มีการจัดการน้ําเสียชุมชน

อยางมีระบบไมเปนพิษตอ

สิ่งแวดลอม

กอง

สาธารณสุข,

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎ

เชียงราย,

กรม

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม

1,640,000   55,000       95,000       

ที่ วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชนมีสวนรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 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  รอยละ 60 ของ

ครัวเรือนที่เขารวม

โครงการสามารถ

นําความรูในการ

บริหารจัดการขยะ

โดยใชหลัก 3Rs  

มาใชประโยชนได

ชุมชนสะอาด ลดปญหา

ปริมาณขยะ มีการคัดแยก

ขยะ การนําขยะกลับมาใช

ประโยชน และสามารถนํา

หลัก 3Rs มาใชประจําวัน 

สามารถกําหนดทิศทางการ

บริหารจัดการรวม และลง

มือความรวมมือได

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมชุมชนปลอด

ขยะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการขยะชุมชน และ

การสรางชุมชนตนแบบ

จัดโครงการฝกอบรมสัมมนา

 พัฒนาบุคลากร และศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการขยะ

ชุมชน แกกลุมชุมชนปลอด

ขยะ   ปละ 1 ครั้ง

30,000              25,000 25,000        รอยละ 80  

ของผูเขารวม

โครงการนํา

ความรูที่ไดมา

ปฏิบัติ งานให

เกิดประโยชน

สูงสุด

มีคณะทํางานระดับกลุมและ

สามารถดําเนินงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพในการ

ขับเคลื่อนการจัดการขยะ

ชุมชนรวมกับทุกภาคสวน

กอง

สาธารณสุข,

กรม

ทรัพยากรฯ

3 โครงการทําปุยจากขยะ สงเสริมใหชุมชน ทําปุยหมักจากขยะ จัดกิจกรรมพัฒนาองค

ความรู และกิจกรรมกลุม   

 1 ครั้ง/ป

       20,000        20,000        20,000  กลุมสามารถ

ขยายเครือขาย

ไดปละ 1 กลุม

ชุมชนสามารถนําขยะมาใช

ประโยชนได

กอง

สาธารณสุข,

กรม

ทรัพยากรฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 สนับสนุนโครงการการรณรงคคัดแยกขยะ

มูลฝอยในสถานศึกษา

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

โครงการการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอย

ในสถานศึกษา

สถานศึกาษ 1 แหง              -                -   -            จํานวน

สถานศึกษาที่

สนับสนุน

เด็กในโรงเรียนรูจักการคัด

แยกขยะสามารถนําไปปรับ

ใชในชีวิตประจําวันได

กองการศึกษา

,กอง

สาธารณสุข

5 กอสรางเตาเผาขยะ กอสรางเตาเผาขยะชุมชนที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไรกลิ่น ไรควัน ไมมีเสียงดัง

ขณะเผา  บริเวณพื้นที่สาธารณะหมูที่ 2

เตาเผาขยะ  1 แหง    6,000,000              -                -    จํานวนเตาเผา

ขยะที่กอสราง

สามารถกําจัดขยะในชุมชน

ไดโดยไมเกิดมลพิษตาง ๆ

กอง

สาธารณสุขฯ

,กรมควบคุม

มลพิษฯ

   6,080,000      105,000      105,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 อนุรักษ  ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการปดทองหลังพระ จัดกิจกรรมบํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู 

สิ่งแวดลอมในเขตเทศบาล เพื่อดูแล

สิ่งแวดลอมอื่นๆที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ดูแลสภาพแวดลอม ระบบ

นิเวศนริมฝงแมน้ําสม น้ําโขง

 แมน้ําดุก

       60,000        80,000      100,000  พื้นที่เปาหมาย

ไดรับการฟนฟู 

อนุรักษ และได

ใชประโยชน

อยางจริงจัง

ชุมชนเกิดจิตใจรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และลดภาวะ

โลกรอน

สํานักปลัด,

กอง

สาธารณสุข

2 โครงการการใชพลังงานแสงอาทิตย  เพื่อใหความรูและสงเสริมใหประชาชน

ใชพลังงานแสงอาทิตยในการใชทดแทน

พลังงานไฟฟา เพื่อจัดหาโซลาเซลย

เพื่อใหความรูและสงเสริม

ใหประชาชนใชพลังงาน

แสงอาทิตยในการใช

ทดแทนพลังงานไฟฟา 

             -        100,000              -    มีสถานที่ใหองค

ความรู 1 แหง

ลดคาใชจายในครัวเรือน 

หนวยงาน ประชาชนใน

ชุมชนมีเงินเก็บออมมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข,/

กองชาง

       60,000      180,000      100,000

โครงการ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)ที่
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.5  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 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  มีพื้นที่สีเขียว 

และ

สวนสาธารณะ

ทุกแหงสวยงาม

เปนระเบียบ

เรียบรอย

ชุมชนเกิดจิตใจรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และลดภาวะ

โลกรอน

กอง

สาธารณสุขฯ

2 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  จํานวนคนที่เขา

รวมกิจกรรม

มีการดําเนินงานรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพในการ

ดูแลสิ่งแวดลอมชุมชน มี

การพัฒนาศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถถายทอดองคความรู

ไดอยางตอเนื่อง

กอง

สาธารณสุข

ฯ/สํานักปลัด

     170,000 170,000     200,000     

วัตถุประสงคที่ โครงการ
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.6  สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการผันน้ําโขง(ตอเนื่อง) งานวางทอสงน้ําเชื่อมโครงการเดิม 

พรอมระบบระบายน้ําและระบบจายน้ํา 

รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

งานวางทอสงน้ําเชื่อม

โครงการผันน้ําโขง(เดิม)

1  (แหง)

     400,000              -   -            มีการ

ดําเนินการตาม

โครงการ

ประชาชนในชุมชนมีน้ําเพิ่อ

การอุปโภค ในฤดูแลงการ

ระบายน้ําจากทอระบายน้ํา

ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และสงเสริมการ

ทองเที่ยว

กองชาง,

สํานักปลัด

2 โครงการทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ทดสอบคุณภาพน้ําที่ใชในการอุปโภค 

บริโภคเพื่อตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กฏหมายกําหนด

ผลการทอสอบคุณภาพน้ํา

อุปโภค บริโภค ในพื้นที่

เทศบาล/ปละ 1 ครั้ง

       30,000        30,000 30,000        จํานวนครั้งใน

การทดสอบตอป

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ

อุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐาน

กองชาง,กอง

สาธารณสุขฯ

3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพัง บริเวณ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง บริเวณ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียง

ของ  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

เขื่อนปองกันตลิ่ง 1 แหง    1,000,000              -                -    จํานวนเขื่อนที่

กอสราง

ตลิ่งบริเวณโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ไมพังทลาย สถานที่ราชการ

ไมเสียหาย

กองชาง

4 โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพังพรอม

วางระบบระบายน้ํา บริเวณดานหลังอาคาร

เก็บวัสดุครุภัณฑทางการแพทยเทศบาลฯ

โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งพัง

พรอมวางระบบระบายน้ํา บริเวณ

ดานหลังอาคารเก็บวัสดุครุภัณฑทาง

การแพทยฯ รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

เขื่อนปองกันตลิ่ง 1 แหง 300,000     -           -           จํานวนแหงที่

ดําเนินการ

สถานที่ราชการมีความ

ปลอดภัย ไมมีน้ําทวมขัง

กองชาง

5 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําและ

ระบบสาธารณูปโภค

ขุดลอกรางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา

ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ตื้นเขิน และมีน้ํา

ทวมขัง

ขุดลอกเดือนละ 2 ครั้ง              -                -   -            จํานวนครั้งตอ

เดือนที่ขุดลอก

น้ําไหลสะดวก ไมทวมขัง สํานักปลัด,

กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 ตัวชี้วัด

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6 โครงการปรับปรุงบอน้ําบาดาล บอน้ํา

สาธารณะในเขตเทศบาล

เปาลางบอน้ําบาดาล บอน้ําสาธารณะใน

เขตเทศบาล เพื่อใหประชาชนไดใช

สําหรับอุปโภคและบริโภคได

บอน้ําบาดาล บอน้ํา

สาธารณะในเขตเทศบาลทุก

แหง

     200,000              -   -            มีบอน้ําที่สะอาด

ใชสําหรับอุปโภค

 บริโภค

ประชาชนมีแหลงน้ําสํารอง

สําหรับใชอุปโภค บริโภค  

สามารถพัฒนาเปนจุดเที่ยว

ชมของนักทองเที่ยวได

กองชาง,

สํานักปลัด

7 กอสรางฝายชลอน้ํา ลําน้ําดุก หมูที่ 3 กอสรางฝายชลอน้ําลําน้ําดุก หมูที่ 3 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 

2.00 เมตร

ฝายน้ําลนลําน้ําดุก 1 แหง -           300,000     -            จํานวนฝายที่

กอสราง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ

การเกษตรเพียงพอตลอดป

กองชาง

8 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําสม กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําสม 

ความยาว 150 เมตร สูง 10 เมตร

เขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําสม 

ยาว 150 เมตร

             -      4,000,000    4,000,000  จํานวนความ

ยาวที่กอสราง

ตลิ่งลําน้ําสมไมพังทลาย กองชาง,อําเภอ

,จังหวัด,

,กรมโยธาฯ

9 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําดุก หมูที่ 3 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําดุก 

หมูที่ 3 ความยาว 100 เมตร สูง 4 เมตร

เขื่อนปองกันตลิ่งลําน้ําดุก

ยาว 100 เมตร

             -        325,000      325,000  จํานวนความ

ยาวที่กอสราง

ตลิ่งลําน้ําดุกไมพังทลาย กองชาง

   1,930,000       4,655,000     4,355,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสรางชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง รักถิ่นฐานบานเกิด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติฯ ประดับธงชาติ,ธง

เฉลิมพระเกียรติ  จัด

กิจกรรมทําดีเพื่อพอแมปละ

 2 ครั้ง

       50,000        50,000        50,000  จํานวนครั้ง

ในการจัด

กิจกรรม

เทศบาลฯ พนักงาน ลูกจางฯ

ประชาชนทั่วไปไดแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีและสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

       50,000        50,000        50,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถิ่น  บนพื้นฐานของความถูกตอง ความเสมอภาค เปนธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคสวน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการอบรมกลุมพัฒนาสตรี กลุมสตรีในเขตเทศบาลไดแลกเปลี่ยน

ความคิดและไดแสดงพลังสตรี

จัดอบรมกลุมพัฒนาสตรีใน

เขตเทศบาลฯ  1 ครั้ง

       30,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการจัดอบรม

กลุมพัฒนาสตรีในเขต

เทศบาลฯไดมีเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและตระหนักถึง

ความสําคัญของพลังสตรี

สํานักปลัด

       30,000              -                -   

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

 ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ

ที่ โครงการ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค

วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนของประชาชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและลดอุบัคิเหตุ

ในชวงเทศกาล

รณรงคปองกันและลด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาลปละ

2 (ครั้ง)

       40,000        40,000        40,000  จํานวนครั้ง

ในการรณรงค

ประชาชนไดรับความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินในชวง

เทศกาล

สํานักปลัด

2 จัดหาแบริเออรเพื่อติดตั้งบริเวณสี่แยกสบ

สม

จัดหาแบริเออรเพื่อติดตั้งบริเวณสี่แยกสบ

สมเพิ่มเติมเพื่อเปนแนวปองกันการจราจร

 ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ

แบริเออร 10 ชุด        50,000 -           -            จํานวนแบริ

เออรที่จัดซื้อ

การเกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยก

สบสมลดลง

สํานักปลัด

3 จัดหาสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุดเสี่ยง

ในเขตเทศบาล

สัญญาณไฟกระพริบ 4 ชุด        60,000 -           -            จํานวนที่จัดซื้อ ผูใชรถใชถนนมีความ

ระมัดระวังมากขึ้น การเกิด

อุบัติเหตุลดลง

สํานักปลัด

       40,000        40,000        40,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
 ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงคโครงการที่

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษาความสงบเรียบรอย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการอํานวยความสะดวก ปลอดภัย

ถนนทุกสายในเขตพื้นที่เทศบาล

ติดตั้ง, ซอมแซม  ดําเนินการงานดาน

อํานวยความสะดวก ปลอดภัยถนนทุก

สายในเขตเทศบาล เชน ตีเสนจราจร ติด

แนวปองกัน ติดปายเตือนตาง ๆ ทาสีถนน

 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการป

ละ 1 ครั้ง

100,000     100,000     100,000      จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

ประชาชน ผูใชรถใชถนน 

ไดรับความสะดวก ปลอดภัย

สํานักปลัด

     100,000 100,000     100,000     

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงคโครงการ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

-กิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

-กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด

ฯลฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด 

สรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจใหกับเยาวชน

ไมตกเปนทาสของยาเสพติด

จัดกิจกรรมการตาม

โครงการปละ 1 ครั้ง

       30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้ง

ในการจัด

กิจกรรม

ชุมชนและหมูบานตระหนักถึง

ภัยของยาเสพติด มีความ

สามัคคีรวมแรงรวมใจกันสราง

ชุมชนและหมูบานของตนให

เขมแข็ง นาอยูสงบสุข 

ปลอดภัย รวมกันตานภัยยา

เสพติด

สํานักปลัด

2 สนับสนุน โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 

(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนศูนยอํานวยการ

ปองกันและปราบปรามยา

เสพติดจังหวัดเชียงราย 

(ศอ.ปส.จ.เชียงราย)

       10,000              -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ชุมชนเขมแข็ง ปลอดภัย จาก

ยาเสพติด

สํานักปลัด

       40,000        30,000        30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 พัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการเชื่อมความสัมพันธเมืองชายแดน จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธกับ ประเทศ

 สปป.ลาว ดานเศรษฐกิจ ประเพณี 

วัฒนธรรม  การกีฬา  ฯลฯ

จัดกิจกรรมเชื่อม

ความสัมพันธ ปละ

1 ครั้ง

       10,000        10,000        10,000  จํานวนครั้ง

ในการจัด

เกิดความสัมพันธอันดีกับ

ประเทศเพื่อนบาน

สํานักปลัด

       10,000        10,000        10,000

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)ที่ วัตถุประสงค

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.7  สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการจัดทําขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย มีขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยหมูบาน

ในเขตเทศบาล 5 หมูบาน

5,000        -           -            ขอมูลพื้นที่

เสี่ยงภัยใน

เขตเทศบาล

ลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

2 โครงการจัดทําแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยหมูบานในเขตเทศบาล

แผนปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหมูบานในเขต

เทศบาล 5 หมูบานปละ 1 

ครั้ง

5,000        5,000        5,000         มีแผนปอง

กันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

ลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

อบรมทบทวนความรูใหกับพนักงานและ

เพิ่มพูนความรูใหกับแมบานในเขต

เทศบาลฯ

อบรมพนักงานงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลและแมบานในเขต

เทศบาลฯ  2 ครั้ง

20,000       -           -            รอยละ 80 

ของผูเขา

อบรมมีความรู

ความเขาใจใน

การปองกัน

และระงับ

อัคคีภัย

พนักงานฯและแมบานมี

ความรูในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด

4 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพื่อลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ผูประสบภัย

ไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที

ฝกซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย/1 ครั้ง

20,000       -           -            จํานวนครั้ง

ในการฝก

ซอมแผนฯ

ลดความเสี่ยงและความ

เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

ที่
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
โครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

5 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. จัดอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

สมาชิก อปพร. ใหมีความรู ความเขาใจใน

บทบาทและอํานาจหนาที่ของตนเอง

จัดอบรม 1 ครั้ง 50,000       -           -            จํานวนครั้งที่

จัดอบรม

การปฏิบัติงานของสมาชิก 

อปพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

พนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย

จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ พนักงานงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู

 ความเขาใจในบท

บาทและอํานาจหนาที่ของตนเอง

จัดอบรม 1 ครั้ง 20,000       -           -            จํานวนครั้งที่

จัดอบรม

การปฏิบัติงานของพนักงงาน

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใหกับบุคลากรในสถานศึกษา

จัดอบรม 1 ครั้ง 20,000       -           -            จํานวนครั้งที่

จัดอบรม

บุคลากรในสถานศึกษามี

ความรูเบื้องตนในการปองกัน

และระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย ผูประกอบการ 

รานคา

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยใหกับผูประกอบการ  รานคา

จัดอบรม 1 ครั้ง 10,000       -           -            จํานวนครั้งที่

จัดอบรม

ผูประกอบการ  รานคา มี

ความรูในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด

9 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จัดกิจกรรมวัน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม

 เพื่อใหสมาชิก อปพร.มีขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติหนาที่และมีความสามัคคีในหมู

คณะ

สมาชิก อปพร.ของเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ

       20,000        20,000        20,000  สมาชิก    

อปพร.สังกัด

เทศบาลตําบล

เวียงเชียงของ

ที่เขารวม

กิจกรรม

สมาชิก อปพร.มีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

และมีความสามัคคีในหมูคณะ

สํานักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค
 ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

10 โครงการใหบริการของหนวยบริการแพทย

ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ใหบริการดานการแพทย การปฐมพยาบาล

เบื้องตนแกผูเจ็บปวยกอนนําสง

โรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บศพและนําศพ

สงโรงพยาบาลหรือบานญาติผูเสียชีวิต

พื้นที่ในเขตเทศบาลและ

พื้นที่ใกลเคียง

             -   -           -            มีการให

บริการของ

หนวยบริการ

แพทยฉุกเฉิน

ผูประสบภัยไดรับความ

ชวยเหลือปฐมพยาบาล

เบื้องตนกอนนําสงโรง 

พยาบาลไดทันทวงที ลดการ

สูญเสียดานชีวิตและทรัพยสิน

สํานักปลัด

11 จัดหาชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จัดหาชุดผจญเพลิงภายในอาคารเพื่อ

เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานของ

พนักงานในการระงับอัคคีภัย

จัดซื้อชุดผจญเพลิง/2 ชุด      400,000              -                -    จํานวนชุด

ผจญเพลิงที่

จัดซื้อ

การปฏิบัติงานดานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและผูปฏิบัติงานมีความ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

12 จัดหาเครื่องชวยหายใจ จัดหาเครื่องชวยหายใจ แบบสะพายหลัง

สําหรับใชในการเขาผจญเพลิง

เครื่องชวยหายใจ 2 ชุด      300,000              -                -    จํานวนชุดที่

จัดซื้อ

การปฏิบัติงานดานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของ

เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นและผูปฏิบัติงานมีความ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

     870,000        25,000        25,000

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัย

ดวยกลองวงจรปด CCTV

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด(CCTV)

 บริเวณจุดเสี่ยง สถานที่ราชการ สถานที่

ทองเที่ยวและตามแนวชายแดนพื้นที่ใน

เขตเทศบาลฯ

ติดตั้งกลอง จํานวน 

8  กลอง

     900,000              -    จํานวนกลอง

ที่ติดตั้ง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน สถานที่

ราชการมีระบบการรักษา

ความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

2 จัดหากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จัดหากลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

พรอมอุปกรณการติดตั้ง ในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ติดตั้งในสถานศึกษาฯ 

จํานวน 6 กลอง

     500,000              -                -    จํานวนกลอง

ที่ติดตั้ง

เพื่อใหสถานศึกษามีความ

ปลอดภัย และสรางความ

ไววางใจใหกับผูปกครอง

กองการศึกษา

3 จัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)

จัดหาวัสดุ อุปกรณเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน Hardiish ฯลฯ

1 ครั้ง        20,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการจัดหา

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 

(CCTV) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

1,420,000   -           -           

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงคโครงการที่

 ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



67

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9  พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุมครองที่สาธารณะ 

                                งานควบคุมอาคารและงานใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการตอเติมอาคารกลุมแมบาน หมูที่ 3 ตอเติมอาคารกลุมแมบาน บริเวณศาลเจา

พอพญาแกว หมูที่ 3  เพื่อใหมีพื้นที่

สําหรับจัดกิจกรรมของกลุมแมบาน 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ตอเติมอาคารเอนกประสงค

 1 แหง

400,000                  -   -            จํานวนแหงที่

ตอเติม

ชุมชน มีพื้นที่อาคารสําหรับ

จัดกิจกรรมของหมูบานเพิ่มขึ้น

กองชาง

2 ปรับปรุงภูมิทัศน คูเมืองโบราณฝง

ตะวันออก หมูที่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ คูเมืองโบราณ

 หมูที่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบคูเมือง 1,000,000                -   -            มีการดําเนิน

การตาม

โครงการ

เปนสถานที่ทองเที่ยว 

สรางความประทับใจแก

ผูมาเยือน

กองชาง

3 โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงคศาล

เจาพอพญาแกว หมูที่ 3

ตอเติมอาคารเอนกประสงคศาลเจาพอ

พญาแกว  หมูที่ 3  เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับ

จัดกิจกรรมของหมูบาน รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ตอเติมอาคารกลุมแมบาน 1

 แหง

500,000                  -   -            จํานวนแหงที่

ตอเติม

กลุมแมบาน ประชาชน หมูที่ 

3  มีพื้นที่อาคารสําหรับจัด

กิจกรรมของหมูบานเพิ่มขึ้น

กองชาง

4 ปรับปรุงภูมิทัศนขางอาคาร OTOP ดาน

ทิศเหนือ

ปรับปรุงภูมิทัศน ถมดินขางอาคาร OTOP

 ดานทิศเหนือ รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน ถมดิน/1 

แหง

2,000,000                -   -            จํานวนแหงที่

ดําเนินการ

มีพื้นที่สาธารณะสําหรับจัด

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองชาง

5 กอสรางศาลาศาลเจาพอทาวเพชร บาน

หาดไคร หมูที่ 7

กอสรางศาลาศาลเจาพอทาวเพชร ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  บาน

หาดไคร หมูที่ 7 รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ศาลาศาล/1 แหง 200,000     - -            จํานวนแหงที่

กอสราง

พื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชนมี

มากขึ้น

กองชาง

ที่ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)โครงการ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณศาลเจา

พอหลักเมือง หมูที่ 12

ปรับปรุงภูมิทัศน

-ซอมแซมตลิ่งรอบขอบสระ ปรับปรุง

บริเวณพื้นสระน้ํา  รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน 1 แหง      700,000 -           -            จํานวนแหงที่

ปรับปรุง

ภูมิทัศนบริเวณศาลเจาพอ

หลักเมืองมีความสวยงาม 

เปนที่ประทับใจแกผูมาเยือน

กองชาง

7 กอสรางระเบียงยื่น คสล.บริเวณหนาวัด

หาดไคร

กอสรางระเบียงยื่น คสล. ขนาดกวาง 

13.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 8.00 

เมตร บริเวณหนาวัดหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ระเบียงยื่น คสล./1 แหง              -   600,000     -            จํานวนแหงที่

กอสราง

พื้นที่ใชสอยสาธารณะ

ประโยชนของชุมชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

8 กอสรางระเบียงยื่น ค.ส.ล.บริเวณตลาด

ชุมชน บานหาดไคร หมูที่ 7

กอสรางระเบียงยื่น ค.ส.ล.ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร บริเวณ

ตลาดชุมชนบานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ระเบียงยื่น ค.ส.ล.พื้นที่ไม

นอยกวา 200 ตร.ม.

-           400,000     -            มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

พื้นที่ใชสอยสาธารณะ

ประโยชนของชุมชนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับความสะดวก

กองชาง

9 โครงการติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 3

ติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกันตลิ่ง 

ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ํา

โขง บานสบสม หมูที่ 3 รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ติดตั้งราวปองกัน ตามแนว

ปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 

เมตร

-           500,000     -            ความยาว

ราวปองกัน

ตลิ่งที่กอสราง

มีราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ

ปลอดภัยแกประชาชน

กองชาง

10 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาตาม

แนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 3

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาตาม

แนวปองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300 

เมตร ริมน้ําโขง บานสบสม หมูที่ 3 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ติดตั้งไฟฟาตามแนว

ปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 

เมตร

-           300,000     -            ระยะทางที่

ขยายเขตไฟฟา

มีราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ

ปลอดภัยแกประชาชน

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 ตัวชี้วัด

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)
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11 โครงการติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 7

ติดตั้งราวปองกันตามแนวปองกันตลิ่ง 

ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ํา

โขง บานสบสม หมูที่ 7 รายละเอียดตาม

แบบแปลนของเทศบาลฯ

ติดตั้งราวปองกัน ตามแนว

ปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 

เมตร

-           -           1,000,000    ความยาว

ราวปองกัน

ตลิ่งที่กอสราง

มีราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ

ปลอดภัยแกประชาชน

กองชาง

12 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาตาม

แนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมูที่ 7

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟาตาม

แนวปองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300 

เมตร ริมน้ําโขง บานสบสม หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

ติดตั้งไฟฟาตามแนว

ปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 

เมตร

-           -           3,000,000    ระยะทางที่

ขยายเขตไฟฟา

มีราวปองกันตามแนวปองกัน

ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ

ปลอดภัยแกประชาชน

กองชาง

13 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยในสวนพื้นที่ที่ไฟฟาสาธารณะ

สายดับเขาไมถึง

ติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน

สวนพื้นที่ที่ไฟฟาสาธารณะสายดับเขาไมถึง

ระบบไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย

-                        -      2,000,000  มีการดําเนิน

การตาม

โครงการ

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง กองชาง

4,400,000    1,800,000    6,000,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่  

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการพัฒนา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่น

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารที่หมดวาระการดํารงตําแหนง

จัดการเลือกตั้ง/1 ครั้ง      300,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการจัดการ

เลือกตั้ง

มีสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นตามที่ระเบียบ 

กฏหมายกําหนดไว

สํานักปลัด

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและชุมชน จัดเวทีประชาคมรับฟงปญหาความ

ตองการของหมูบาน เพื่อเปนขอมูลในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดเวทีประชาคม หมูบาน

ในเขตเทศบาลฯ ปละ 1 

ครั้ง

/5 หมูบาน

       20,000        20,000        20,000  จํานวน

หมูบานที่มี

การ

ดําเนินการ

ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นและทราบถึงขีด

ความสามารถ ปญหา ความ

ตองการของหมูบาน/ชุมชน

สํานักปลัด

3 สนับสนุนโครงการถวายเครื่องราชสักการะ 

เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตและวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จยาฯ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

 โครงการจัดเครื่องสักการะ เนื่องในวัน

ครบรอบวันสวรรคตและวันพระราช

สมภพของสมเด็จยาฯ เพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดี ความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณฯ

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

4,000                   -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง,

สํานักปลัด

4 สนับสนุนโครงการจัดงานพอขุนเม็งราย

มหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 

ประจําป 2560

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราช 

และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจําป 

2560

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

30,000                    -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

เพื่อเปนการสงเสริมประเพณี

วัฒนธรรมใหไดรับการสืบสาน

ตอไป

กองคลัง,

สํานักปลัด

ที่ โครงการ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
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5 สนับสนุนโครงการจัดงานพิธีถวายบังคม

และวางพวงมาลาเนื่องในวันปยมหาราช 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวาง

พวงมาลาเนื่องในวันปยมหาราช วันที่ 23 

ตุลาคม 2560

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

3,000                     -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง,

สํานักปลัด

6 สนับสนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความ

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

10,000                    -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง,

สํานักปลัด

7 สนับสนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ความสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณฯ

สนับสนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเชียงของ

ดําเนินการตามโครงการ/

1 หนวยงาน

10,000                    -                -    จํานวน

หนวยงานที่

สนับสนุน

ตามโครงการ

ประชาชนไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

กองคลัง,

สํานักปลัด

377,000           20,000        20,000

วัตถุประสงคที่

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
โครงการ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อใหคณะผูบริหารทองถิ่น พนักงานและ

ลูกจางของเทศบาลฯ เห็นถึงความสําคัญ

ของวันดังกลาว และตระหนักถึงหนาที่ของ

เทศบาลในการอํานวยประโยชนใหแก

ทองถิ่นและประชาชน

จัดกิจกรรมในวันเทศบาล

 ของทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง

       20,000        20,000        20,000  จํานวนครั้ง

ที่จัดกิจกรรม

คณะผูบริหารทองถิ่น พนักงาน

และลูกจางของเทศบาลฯ เห็น

ถึงความสําคัญ และตระหนักถึง

หนาที่ของเทศบาลในการ

อํานวยประโยชนใหแกทองถิ่น

และประชาชน เกิด

ความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้นระหวาง

เทศบาลกับประชาชน

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานและลูกจาง

จัดอบรม ใหความรู ความเขาใจใน

บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรและ

ศึกษาดูงานหนวยงานราชการ เอกชน

อื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาองคกร

ฝกอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงาน  1 ครั้ง

     200,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการจัด

การปฏิบัติงานของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงคที่ โครงการ
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3 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  จํานวน

กิจกรรมที่จัด

บุคลากรของเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของไดรับการพัฒนาความรุ

เพิ่มขึ้น และมีคูมือในการทํางาน

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

     225,000        25,000        25,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษา  รายละเอียดตามแบบแปลนของ

เทศบาล

ปรับปรุงอาคารฯ /1 แหง 500,000     -           -           จํานวนแหงที่

ดําเนินการ

สถานที่ราชการอยูในสภาพที่ดี

 มีความเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน

กองชาง

2 กอสรางที่จอดรถ กอสรางที่จอดรถผูพิการ ผูมาติดตอ

ราชการ พนักงาน บริเวณดานทิศใต

อาคารสํานักงานเทศบาลฯ  รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

กอสรางที่จอดรถ 1 แหง 500,000     -           -           จํานวนที่จอด

รถที่กอสราง

สถานที่ราชการมีที่จอดรถเปน

สัดสวน  เปนระเบียบเรียบรอย

กองชาง

3 กอสรางหองน้ําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80

 พรรษา เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

กอสรางหองน้ํา จํานวน 5 หอง พื้นที่ไม

นอยกวา 15.00 ตร.ม. ดานหลังอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาล

กอสรางหองน้ํา จํานวน 

5 หอง

300,000     -           -           จํานวน

หองน้ําที่

กอสราง

สถานที่ราชการอยูในสภาพที่ดี

 มีความเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน

กองชาง

4 กอสรางหองน้ําที่ทําการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

กอสรางหองน้ําที่ทําการงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามแบบ

แปลนของเทศบาล

กอสรางหองน้ํา จํานวน 

1 หอง

100,000     -           -           จํานวน

หองน้ําที่

กอสราง

สถานที่ราชการอยูในสภาพที่ดี

 มีความเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด,

กองชาง

5 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ สําหรับ

ผูปฏิบัติงานรองปลัดฯ

1 ชุด        15,000              -                -    จํานวนโตะ

ทํางานและ

เกาอี้ที่จัดซื้อ

มีโตะเกาอี้เพียงพอสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

6 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน(สํานักปลัด) จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน

สํานักปลัดแทนของเดิมที่ชํารุดตาม

ระยะเวลา

เกาอี้ทํางาน  9 ตัว 31,500       -           -           จํานวนเกาอี้

ที่จัดซื้อ

มีเกาอี้ทํางานที่แข็งแรงปลอดภัย

สําหรับผูปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

7 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน(หองประชุมเทศบาลฯ) จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับหองประชุม

เทศบาลฯ  แทนของเดิมที่ชํารุดตาม

ระยะเวลา

เกาอี้ทํางาน  20 ตัว 70,000       -           -           จํานวนเกาอี้

ที่จัดซื้อ

มีเกาอี้ทํางานที่แข็งแรง 

เหมาะสมสําหรับหองประชุม

สํานักปลัด

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ วัตถุประสงคที่
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8 จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 

เพื่อใชเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน

และบัตรของเทศบาลฯ

1 ตู         6,000              -                -    จํานวนตูที่

จัดซื้อ

การเก็บเอกสารมีความปลอดภัย

มากขึ้น

สํานักปลัด

9 จัดซื้อเครื่องดูดฝุน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร 1 เครื่อง        13,000              -                -    จํานวน

เครื่องดูดฝุน

ที่จัดซื้อ

มีเครื่องมือเครื่องใชที่อํานวย

ความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

สํานักปลัด

10 จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ.ี 

แบบเกียรอัตโนมัติ

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซ.ี 

แบบเกียรอัตโนมัติ เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

รถจักรยานยนต จํานวน 

1 คัน

       44,000              -                -    จํานวน

รถจักรยาน 

ยนตที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ชวยประหยัดน้ํามันจากที่

ใชรถยนตในการติดตอราชการ

ในระยะใกลเปลี่ยนมาใช

รถจักรยานยนตแทน

สํานักปลัด

11 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน(กองคลัง) จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานกอง

คลังแทนของเดิมที่ชํารุดตามระยะเวลา

เกาอี้ทํางาน  8 ตัว 28,000       -           -           จํานวนเกาอี้

ที่จัดซื้อ

มีเกาอี้ทํางานที่แข็งแรงปลอดภัย

สําหรับผูปฏิบัติงาน

กองคลัง

12 จัดซื้อโตะทํางาน(กองคลัง) จัดซื้อโตะทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานกอง

คลัง

โตะทํางาน 3 ตัว 28,000       -           -           จํานวนโตะที่

จัดซื้อ

มีโตะทํางานที่เพียงพอกับ

ผูปฏิบัติงาน

กองคลัง

13 จัดซื้อพัดลมโคจร จัดซื้อพัดลมโคจรเพื่อติดตั้งในสถานที่

ปฏิบัติงาน

พัดลมโคจร/1 ตัว         2,000              -                -    จํานวนพัด

ลมโคจรที่

จัดซื้อ

ชวยประหยัดคาไฟฟาสํานักงาน

จากที่ลดชั่วโมงการใช

เครื่องปรับอากาศลง

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

14 จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปด

กระจก

จัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเปด

กระจก ขนาด  W 90 x D 45 x H 185 

ซม.

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู 11,000       -           -           จํานวนตูที่

จัดซื้อ

การจัดเก็บเอกสารของทาง

ราชการมีระเบียบ เปนสัดสวน

กองชาง

15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2

(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร 1 

เครื่อง

29,000       -           -           จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร

ที่จัดซื้อ

มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

กองชาง

16 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน(กองสาธารณสุข) จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานกอง

การศึกษาแทนของเดิมที่ชํารุดตาม

ระยะเวลา

เกาอี้ทํางาน  4 ตัว 14,000       -           -           จํานวนเกาอี้

ที่จัดซื้อ

มีเกาอี้ทํางานที่แข็งแรงปลอดภัย

สําหรับผูปฏิบัติงาน

กองการศึกษา

17 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิด

ติดผนัง

จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 

18,000 บีทียู

5 เครื่อง      115,000  -  - จํานวน

เครื่องปรับอา

กาศที่จัดซื้อ

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียนฯ, 

ศพด.)

18 จัดหารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซ จัดหารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซซ เพื่อ

ใชเปนพาหนะในการเดินทางและติดตอ

ราชการ ดานการศึกษา

1 คัน        38,000  -  - จํานวน

รถจักรยาน 

ยนตที่จัดซื้อ

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

19 จัดหาเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จัดหาเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง เพื่อใช

งานในสถานศึกษาของเทศบาลฯ

1 เครื่อง         9,500  -  - จํานวน

เครื่องตัด

หญาที่จัดซื้อ

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียน, 

ศพด.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

20 จัดหาโตะทํางานพรอมเกาอี้ จัดหาโตะทํางานขนาดกวางไมนอยกวา 

120 ซม. ยาวไมนอยกวา 60 ซม. และสูง

ไมนอยกวา 75 ซม. พรอมเกาอี้ จํานวน 1

 ตัว

โตะทํางานพรอมเกาอี้

 2 ชุด

       12,000  -  - จํานวนที่

จัดซื้อ

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(ศพด.)

21 จัดหาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) จัดหาโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด

 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ไม

นอยกวา 1920x1080 พิกเซล

โทรทัศน แอล อี ดี (LED

 TV)  1 เครื่อง

       13,000  -  - จํานวนที่

จัดซื้อ

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(ศพด.)

22 จัดหาตูลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี

แอมปในตัวพรอมไมคลอย

จัดซื้อตูลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี

แอมปในตัวพรอมไมคลอย เพื่อใชกับการ

จัดกิจกรรมในกองการศึกษาและ

สถานศึกษา

ตูลําโพง 1 ชุด         8,000  -  - จํานวนที่

จัดซื้อ

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียน

,ศพด.)

23 โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

โครงการปรับปรุง ตอเติมอาคารสํานักงาน

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ รายละเอียด

ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุง ตอเติมอาคารฯ

 /1 แหง

100,000     -           -           จํานวนแหงที่

ดําเนินการ

สถานที่ราชการอยูในสภาพที่ดี

 มีความเหมาะสมตอการ

ปฏิบัติงาน

กองชาง

24 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค

ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียง

เชียงของ

กอสรางศาลาขนาดกวางไมนอยกวา 8 

เมตร ยาวไมนอยกวา 18 เมตร พื้นที่รวม

ไมนอยกวา 144  ตารางเมตร ตามแบบ

แปลนของเทศบาล

1 แหง      500,000              -                -   จํานวนศาลา

ที่กอสราง

เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษามีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

(โรงเรียน)

25 คาซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะขนสง ซอมแซมครุภัณฑ ยานพาหนะสํานักปลัด,

กองชาง, กองสาธารณสุขฯ เชน 

รถบรรทุกน้ํา,รถเครน,รถขยะ ฯลฯ

3 ครั้ง      300,000  -  - จํานวนครั้งที่

ซอมแซม

ยานพาหนะอยูในสภาพใชงานได

 ทําใหการปฏิบัติงานของ

เทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด,

กองชาง,กอง

สาธารณสุขฯ

   2,787,000              -                -   

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  พัฒนาระบบการจัดหารายไดของเทศบาล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 ปรับปรุงและตอเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศนโดยรอบ

ปรับปรุงและตอเติมอาคาร OTOP ใหเปน

ศูนยประชุมสัมมนาของเทศบาล ฯลฯ 

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

ปรับปรุงและตอเติม

อาคาร OTOPพรอม

ปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบอาคาร จํานวน 1

 ครั้ง

     500,000              -                -    จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

เทศบาลมีศูนยประชุม สัมมนา 

รองรับการจัดประชุมของ

หนวยงานราชการและเอกชน

ตาง ๆ  สรางรายไดใหแกเทศบาล

สํานักปลัด,

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

ทําใหสามารถจัดเก็บภาษีไดทั่วถึงและเปน

ธรรม

ปรับขอมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินให

เปนปจจุบัน 1 ครั้ง

-           -           -            จํานวนครั้ง

ในการ

ดําเนินการ

มีขอมูลภาษีและทรัพยสินที่เปน

ปจจุบัน การจัดเก็บภาษีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อใหประชาชนสามารถชําระภาษีได

สะดวก

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่              -                -                -    มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

เทศบาลมีรายไดจากการจัดเก็บ

เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

500,000     -           -           

โครงการ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น ขึ้นทะเบียนทางหลวงทองถิ่น เพื่อใหมี

ขอมูลประกอบการพัฒนา

ปรับปรุงขอมูลฯปละ 1 

ครั้ง

             -                -                -    มีการ

ดําเนินการ

ตามโครงการ

การพัฒนาของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองชาง

             -                -                -   

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 สนับสนุนโครงการการดําเนินการศูนย

ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ 

อําเภอเชียงของ

สนับสนุนงบประมาณเทศบาลตําบลเวียง

โครงการการดําเนินการศูนยขอมูล

ขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ  อําเภอ

เชียงของเพื่อเปนศูนยรวมการจัดซื้อจัด

จางของ อปท.

สนับสนุนงบประมาณ

ดําเนินการตามโครงการ

/1 หนวยงาน

30,000       -           -            จํานวนหนวย

งานที่

สนับสนุน

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสารการซื้อการจาง การ

จัดซื้อจัดจางของ อปท.เปนไป

ตามระเบียบฯ

สํานักปลัด

30,000       -           -           

ที่

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 ประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                            ในการพัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท) หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ

 ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การใหบริการ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 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  จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม
สํานักงานยังคงไวตามมาตรฐาน 

5 ส.อยางตอเนื่อง

สํานักปลัด

2 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

3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถิ่น

จัดอบรมเพื่อสรางเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

อบรมสงเสริมใหบุคลากร

ในองคกรไดรับการ

พัฒนาทางจิตใจ สราง

จิตสํานึกรักองคกร 1 ครั้ง

       20,000              -                -    จํานวนครั้ง

ที่จัดอบรม

พนักงาน ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง ประพฤติและ

ปฏิบัติตนอยูในกรอบของศิล

ธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม

สํานักปลัด

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับที่ โครงการ

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

4 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

จัดฝกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร 3

 วัน

ผูบริหารทองถิ่น 

เจาหนาที่ทองถิ่น ครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษา จํานวน 50 คน

       50,000  -  -  จํานวนคนที่

เขารวม

กิจกรรม

ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่

ทองถิ่น ครู และบุคลากร

ทางการศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม ทําใหการปฏิบัติงาน

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ

นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได

กองการศึกษา

     130,000        30,000        30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5.8  การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศของทางราชการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 โครงการปรับปรุง ซอมแซม ระบบเสียง

ตามสายของหมูบาน หมูที่ 12

ปรับปรุงซอมแซมตอเติมระบบเสียงตาม

สายของหมูบาน หมูที่ 12  ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนในชุมชน

สามารถรับฟงขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง

หมูที่ 12      100,000              -                -    จํานวน 

หมูบานที่

ดําเนินการ

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสารอยางทันตอเหตุการณ

กองชาง,

สํานักปลัด

100,000     -           -           

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา

 (บาท)เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด

(KPI)
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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลหลักเมือง

   ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศาลหลักเมืองใหสวยงามตามแบบแปลนของเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลน

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        26,000,000                    -                    -    กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

2 โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมริมหวยน้ําสม บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12

   ปรับปรุงตลิ่งและพื้นที่ริมตลิ่งหวยน้ําสม รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

34,000,000        -                  -                กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

3 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งตามแนวปองกันตลิ่งริมน้ําโขง หมูที่ 3 

    ถมดินพรอมปรับเกลี่ย, ปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแมน้ําโขงเปนสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  สนามกีฬา พื้นที่ไม

นอยกวา 8,800 ตารางเมตร บริเวณบานสบสม หมูที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        20,000,000                    -   -                 กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

4 โครงการกอสรางถนนตามแนวปองกันตลิ่งริมน้ําโขง หมูที่ 3

   กอสรางถนนตามแนวปองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300 เมตร ริมน้ําโขง บานสบสม หมูที่ 3 รายละเอียด

ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

10,000,000        -                  -                กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

5 โครงการกอสรางระบบน้ําเสียชุมชน

  กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กดวยวิธีธรรมชาติ

        10,000,000                    -                    -    กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

6 โครงการสรางโรงคัดแยกขยะ

   กอสรางโรงคัดแยกขยะชุมชน  1 แหง

          7,000,000 -                                   -    กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงรายกําหนด
งบประมาณ หนวยงาน

ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 
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ป 2560 ป 2561 ป 2562

งบประมาณ หนวยงาน

ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 

7 โครงการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑปลาระยะที่ 2 ( อุโมงคปลา)

    ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑปลา ระยะที่ 2 (อุโมงคปลาเพื่อใหมีอาคารชมปลาขนาดใหญ) บริเวณอาคาร

พิพิธภัณฑปลาบึกเดิม บานหาดไคร หมูที่ 7

            400,000                    -                    -    กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

8 โครงการเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยวและชุมชน

   ทําเสนทางจักรยานเพื่อการทองเที่ยว โดยเสนทางเดิม ทําการ ตีเสนจราจร ทาสี ฯลฯ ตามแบบแปลนของ

เทศบาล จํานวน 2 เสนทาง

1.เสนทางที่ 1 ถนนสายกลาง จุดเริ่มตนตั้งแตทาเรือบัคถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 รวมระยะทาง 10 

กิโลเมตร

2.เสนทางที่ 2 จุดเริ่มตนตั้งแตโรงแรมเชียงของริเวอรวิว ไปตามซอยสถานีตํารวจภูธรเชียงของ ตรงไปถนนสาย

หลังอําเภอเชียงของถึงทางแยกไปอําเภอเชียงแสน เลี้ยวขวาไปถนนสายกลาง 1020  ลงถนนเลียบแมน้ําโขง(ตัว

หนอน) ขางบานพักสวัสดิการครู เลียบแมน้ําโขงจนถึงหนาวัดหาดไคร รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

พรอมปายแนะนําเสนทาง และปายประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

4,000,000          -                  -                กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

9 โครงการปรับปรุงสะพานสุขาภิบาล บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12 เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

   ปรับปรุงสะพานสุขาภิบาล บานเวียงดอนชัย หมูที่ 12 รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผัง

เมือง

        25,000,000                    -   -                 กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางฝายชลอน้ํา บริเวณบานวัดหลวง หมูที่ 2

   ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางฝายชลอน้ํา บริเวณบานวัดหลวง หมูที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนของกรม

โยธาธิการและผังเมือง

        25,000,000                    -   -                 กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง

11 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งตามแนวปองกันตลิ่งริมน้ําโขง หมูที่ 7 

   ถมดินพรอมปรับเกลี่ย, ปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแมน้ําโขงเปนสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  สนามกีฬา พื้นที่ไม

นอยกวา 8,800 ตารางเมตร บริเวณบานหาดไคร หมูที่ 7

        20,000,000                    -   -                 กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง
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ป 2560 ป 2561 ป 2562

งบประมาณ หนวยงาน

ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 

12 โครงการกอสรางถนนตามแนวปองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง

   กอสรางถนนตามแนวปองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ําโขง บานหาดไคร หมูที่ 7 

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

10,000,000        -                  -                 กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

13 กอสรางซุมยินดีตอนรับสูเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

  กอสรางซุมยินดีตอนรับสูเทศบาลตําบลเวียงของ บริเวณสะพานน้ําดุกบานหาดไคร มีปาย 3 ภาษา

(ไทย,อังกฤษ,จีน) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

          3,500,000                    -                    -    กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทาผาถาน

  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทาผาถาน รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        45,000,000                    -                    -    กรมโยธาธิการ

และผังเมือง

15 โครงการกอสรางโรงฆาสัตว

  เพื่อใหมีสถานที่ฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล

-                       12,000,000  กรมปศุสัตว, กรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

239,900,000    -               12,000,000   รวมทั้งสิ้น    15   โครงการ



85



86



87



85

แบบ ผ 03

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุนและสงเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย 

                               การประกอบ อาชีพ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

                               แขงขันดาน การตลาด การคาและการลงทุน

2 260,000       2 520,000       0 -           4       780,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 4 1,660,000    5 7,400,000    1 800,000     10      9,860,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนเพื่อรองรับ

                            สูประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                            มาขยายผล

2 200,000       0 -             0 -           2       200,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริมงานตลาด ทาเทียบเรือ เทศพาณิชย และการพัฒนา

                           ระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

1 100,000       0 -             -     -           1       100,000       

รวม 9        2,220,000   7        7,920,000    1        800,000    17     10,940,000  

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น  

                            วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น และทุนทางสังคมลานนา

16 1,697,000    -      -             -     -           16      1,697,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห 

                            การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตรี 

                            เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

12 7,253,051    -      -             -     -           12      7,253,051    

                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
รวม 3 ป

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว          

                        การรักษาพยาบาล การปองกันและระงับโรคติดตอ

11 683,600       10       655,000       10      655,000     31      1,993,600    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สงเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ 

                            และการออกกําลังกาย

8 1,825,000    1        25,000        1        25,000       10      1,875,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและ

                            สถานที่พักผอนหยอนใจ

1        2,000,000    1        2,000,000    -     -           2       4,000,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน

                            การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

                            และการเรียนรูตลอดชีวิต

18 11,905,033  2        2,600,000    -     -           20      14,505,033   

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช 

                            ภาษาตางประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

                           และพัฒนาคุณภาพคนใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

1 50,000        -      -             -     -           1       50,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 สงเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ           

                      เรียนการสอน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การใหบริการสาธารณะ               

                 แกประชาชน

2 270,000       -      -             -     -           2       270,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 สงเสริมงานดานคมนาคมและการขนสง  ทางระบายน้ํา 

                             สะพาน และระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

12 1,810,000    9        9,155,500    6        800,000     27      11,765,500   

รวม 81      27,493,684  23      14,435,500  17      1,480,000  121   43,409,184  
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา

                            ทางและที่สาธารณะ

4 1,050,000    2        300,000       1        100,000     7       1,450,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษ  

                             ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย

5 1,640,000    2        55,000        3        95,000       10      1,790,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชน

                             มีสวนรวม

4 6,080,000    3        105,000       3        105,000     10      6,290,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

                           สิ่งแวดลอม สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน

1 60,000        2        180,000       1        100,000     4       340,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  

                            โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน

2 170,000       2        170,000       2        200,000     6       540,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6  สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ํา

                             เพื่อการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

6 1,930,000    5        4,655,000    4        4,355,000   15      10,940,000   

รวม 22      10,930,000  16      5,465,000    14      4,955,000  52     21,350,000  
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562

ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบรอย และความปรองดองสมานฉันท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสรางชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง รักถิ่นฐานบานเกิด 1 50,000        1        50,000        1        50,000       3       150,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถิ่น  

                            บนพื้นฐานของความถูกตอง ความเสมอภาค เปนธรรม 

                            ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคสวน

1 30,000        -      -             -     -           1       30,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสวนของประชาชน 3 40,000        1        40,000        1        40,000       5       120,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 

                            งานรักษาความสงบเรียบรอย

1 100,000       1        100,000       1        100,000     3       300,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2 40,000        1        30,000        1        30,000       4       100,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 พัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 1 10,000        1        10,000        1        10,000       3       30,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.7  สงเสริมและสนับสนุนงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 870,000       3        25,000        3        25,000       18      920,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 3 1,420,000    -      -             -     -           3       1,420,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9  พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและวิศวกรรมจราจร 

                             การดูแลและคุมครองที่สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงาน 

                             ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น

6 4,400,000    4        1,800,000    3        6,000,000   13      12,200,000   

รวม 30      6,960,000   12      2,055,000    11      6,255,000  53     15,270,000  
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จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

รวม 3 ป

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการบริหาร

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ

                            ประชาชน และการมีสวนรวมในการพัฒนา

7 377,000       1        20,000        1        20,000       9       417,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการบริหารที่ดี

                               มีประสิทธิภาพ

3 225,000       2        25,000        2        25,000       7       275,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนํา

                            เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

                            ในการบริหารจัดการ

25 2,787,000    -      -             -     -           25      2,787,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  พัฒนาระบบการจัดหารายไดของเทศบาล 3 500,000       2        -             2        -           7       500,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพ 1 -             1        -             1        -           3       -             

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 ประสานความรวมมือและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนทั้งภาค

                            ราชการ ภาคประชาชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวน

                            ทองถิ่น ในการพัฒนาทองถิ่น

1 30,000        -      -             -     -           1       30,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การใหบริการ คุณธรรม

                            จริยธรรม ธรรมาภิบาล

4 130,000       1        30,000        1        30,000       6       190,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.8  การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและระบบสารสนเทศของทาง

                             ราชการ

1 100,000       -      -             -     -           1       100,000       

รวม 45      4,149,000   7        75,000        7        75,000      59     4,299,000    

รวมทั้งสิ้น 187    51,752,684   65      29,950,500  50      13,565,000 302   95,268,184  



 

                

 
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                                                                          

---------------------------------------------------------------------------------------------- 90 
                    แผนพัฒนาสามป (2560 – 2562) เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ 
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