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ส�วนที่  1 
บทนํา 

 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 
  แผนพัฒนาสามป�เป#นการแปลงแผนยุทธศาสตร(การพัฒนาสู*การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว*า 
ภายใต4ยุทธศาสตร(การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได4มากกว*าหนึ่งแนวทาง  และภายใต4แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได4มากกว*าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
จะต4องนํามาดําเนินการเพ่ือให4บรรลุตามวัตถุประสงค(  เป=าหมาย  จุดมุ*งหมายการพัฒนา  และวิสัยทัศน(
ในท่ีสุด  นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามป�เป#นแผนท่ีมีความสัมพันธ(ใกล4ชิดกับงบประมาณ   โดยองค(กร
ปกครองส*วนท4องถ่ินจะใช4แผนพัฒนาสามป�เป#นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ*ายประจําป� และ
งบประมาณรายจ*ายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให4มีการปฏิบัติให4บรรลุวัตถุประสงค(ตามโครงการท่ี
กําหนดไว4ในแผนพัฒนาสามป� 

แผนพัฒนาสามป�เป#นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนมีลักษณะเป#นแผนท่ีมีความต*อเนื่อง  เป#นแผน
ก4าวหน4าครอบคลุมระยะเวลาสามป�โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป#นประจําทุกป� 
 

1.2 วัตถุประสงค$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 (1) เพ่ือแสดงความสัมพันธ(เชื่อมโยงและสอดคล4องกันระหว*างแผนยุทธศาสตร(การพัฒนา
จังหวัดและกลุ*มจังหวัด กรอบยุทธศาสตร(การพัฒนาขององค(กรปกครองส*วนท4องถ่ินในเขตจังหวัด 
 (2) เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช*วงสามป�ท่ีมีความสอดคล4อง และสามารถสนองตอบต*อ
ยุทธศาสตร(การพัฒนาอย*างมีประสิทธิภาพ 
 (3) เพ่ือเป#นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต*าง ๆ ให4อยู*ในลักษณะท่ีพร4อมจะบรรจุใน
งบประมาณรายจ*ายประจําป�และนําไปปฏิบัติได4ทันทีเม่ือได4รับงบประมาณ 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

 หลังจากท่ีได4มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร(การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร(การพัฒนาแล4ว ก็ถึงข้ันตอนการแปลงสู*การปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  
ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 
 (1) เตรียมการจัดทําแผน 
  หน*วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา  กําหนดภารกิจในการจัดทํา
แผนพัฒนาและเตรียมการท่ีจะต4องดําเนินการ 
 (2) การกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาท4องถ่ินร*วมกับประชาคมท4องถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให4สอดคล4องกับวิสัยทัศน( พันธกิจ และจุดมุ*งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร(การพัฒนา รวมท้ัง
สอดคล4องกับปDญหา ความต4องการของประชาคมและชุมชน  โดยนําข4อมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจาก
หน*วยงานต*าง ๆ และข4อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ 
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 (3) การเก็บรวบรวมข4อมูลและวิเคราะห(ข4อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค(กรปกครองส*วนท4องถ่ิน  
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปDญหาความต4องการและข4อมูลท่ีจําเป#นต*อการจัดทําแผนพัฒนาสามป�
มาวิเคราะห(และจัดลําดับความสําคัญของแนวทางพัฒนา 
 (4) การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท4องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคล4องกับแนวทางการพัฒนาในช*วงสามป� มาจัดทํารายละเอียดโครงการในด4านเป=าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ( งบประมาณ  ระยะเวลา ผู4รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน4นการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป�แรกของแผนพัฒนาสามป�  เพ่ือให4สามารถนําไป
จัดทํางบประมาณรายจ*ายประจําป�ต*อไป 
 (5) การจัดทําร*างแผนพัฒนาสามป� 
  5.1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท4องถ่ิน  จัดทําร*างแผนพัฒนา
ท4องถ่ิน ตามประเด็นท่ีคณะกรรมการพัฒนาท4องถ่ินกําหนด  โดยมีเค4าโครงแผนพัฒนาสามป�ดังนี้ 
  ส*วนท่ี 1   บทนํา 
  ส*วนท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาท4องถ่ินในป�ท่ีผ*านมา 
  ส*วนท่ี 3  การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู*การปฏิบัติ 
  ส*วนท่ี 4  แนวทางการติดตามประเมินผล 

5.2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท4องถ่ิน เสนอร*างแผนพัฒนาสามป�
ต*อคณะกรรมการพัฒนาท4องถ่ินเพ่ือพิจารณา 
 (6) การอนุมัติและประกาศใช4 
  คณะกรรมการพัฒนาท4องถ่ินพิจารณาร*างแผนพัฒนาสามป�เสร็จเรียบร4อยแล4วเสนอให4
ผู4บริหารท4องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช4   

1.4 ประโยชน$ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
เป#นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแก4ไขปDญหาในท4องถ่ินแต*ละป�ให4เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและบริหาร
จัดการทรัพยากรของท4องถ่ิน  การจัดทํางบประมาณรายจ*ายประจําป�เพ่ือให4เกิดประโยชน(สูงสุด   
  
 

............................................... 
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ส�วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นในป�ที่ผ�านมา 

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

2.1 การสรุปสถานการณ พัฒนา  

 ในการดําเนินงานที่ผ*านมา  เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ได,ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ได,กําหนดไว,ในแผนพัฒนา  ซึ่งสอดคล,องกับป1ญหาและความต,องการของ
ประชาชนในท,องถิ่น  โดยมีโครงการที่บรรจุไว,ในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 256 โครงการ เทศบาลฯ ได,นําโครงการดังกล*าวมาบรรจุใน
แผนการดําเนินงาน เพื่อดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557  จํานวน  169 โครงการ  คิดเป>นร,อยละ  66.02  

 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในป�ที่ผ*านมา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  ได,รายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2557-2559) ไปดําเนินการ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2557 - 2559) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1,2) 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรG 

ป� 2557 
จํานวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

เปHาหมาย
จํานวน

โครงการที่
จะประเมิน

ฯ 

น้ําหนัก 
ร,อยละ 

จํานวน
โครงการที่
ได,นําไป

ดําเนินการ 

 น้ําหนัก 
เปHาหมายที่
ได,ร,อยละ 
(เทียบจาก
เปHาหมาย
จํานวน

โครงการที่จะ
ประเมิน)  

 น้ําหนัก 
เปHาหมายที่ได,

ร,อยละ 
(เทียบจาก
จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด)  

ยุทธศาสตร ที่ 1 การเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ              
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุนและส*งเสริมการทํามาหากิน การพาณิชยG การลงทุนและการประกอบอาชีพ 3 2 2 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที ่1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข*งขันด,านการตลาด การค,าและการลงทุน 2 2 1.5 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที ่1.3 ส*งเสริมและพัฒนาการท*องเที่ยว 15 7 10.7 4          2.23           1.56  
แนวทางการพัฒนาที ่1.4 ขยายผลโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 1 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 สร,างความเข,มแข็งให,ภาคประชาชนเพื่อรองรับสู*ประชาคมอาเซียน 1 1 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 ส*งเสริมงานตลาด ท*าเทียบเรือ เทศพาณิชยG และการพัฒนาระบบโครงสร,างพื้นฐานที่จําเป>น 
                               เพื่อเพิ่มมูลค*าทางเศรษฐกิจ 3 2 2.5 1          0.56           0.39  

รวม 25 15 17.7 7          3.91           2.73  
ยุทธศาสตร ที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคณุภาพชีวติ             
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ยุทธศาสตร ที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคณุภาพชีวติ             
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิป1ญญาท,องถิน่  วัฒนธรรมอันดีของท,องถิ่น และทุนทางสังคม          

ล,านนา 22 15 8.8 18         10.06           7.03  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส*งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะหG  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง                                      

ของเด็ก สตรี  เยาวชน ผู,สูงอายุ ผู,พิการ และผู,ด,อยโอกาส 14 10 6 10          5.59           3.91  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส*งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปHองกัน                                      

และระงับโรคติดต*อ 11 10 4.9 8          4.47           3.13  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส*งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกาํลังกาย 7 5 2.6 4          2.23           1.56  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 จัดให,มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ทีอ่อกกาํลังกายและสถานทีพ่กัผ*อนหย*อนใจ 2 2 1.5 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส*งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา                                   

ตามอัธยาศัยและการเรียนรู,ตลอดชีวิต 37 20 11 25         13.97           9.77  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 ส*งเสริมให,เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช, ภาษาต*างประเทศเพือ่เตรียมความพร,อมสู*                                      

ประชาคมอาเซียน 1 1 1 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเปOดโอกาสการเรียนรู, 1 1 0.2 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 ส*งเสริม สนับสนุน การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข,าถึงข,อมูลข*าวสาร และให,มีระบบ                                         

เครือข*ายอินเตอรGเน็ตภายในเขตเทศบาล 2 2 1.2 2          1.12           0.78  
แนวทางการพัฒนาที่ 2.10 พัฒนาคุณภาพคนให,มีภูมิคุ,มกันต*อการเปลี่ยนแปลง 1 1 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 2.11 ส*งเสริมงานด,านคมนาคมและการขนส*ง  ทางระบายน้ํา สะพาน และระบบโครงสร,างพื้นฐานที่

จําเป>น 12 6 4.2 8          4.47           3.13  

รวม 110 73 41.9 77         43.02         30.08  
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ยุทธศาสตร ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม                     -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ําทางและที่สาธารณะ 3 2 1.5 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ควบคุมและลดปริมาณของเสียทีก่ลายมาเป>นมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น  
                                เสียง  และน้ําเสีย 3 2 2 3          1.68           1.17  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชนมีส*วนร*วม 2 2 1.5 2          1.12           0.78  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4  เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต,นไม,และไม,ดอกไม,ประดับ 0 0 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 อนุรักษG  ฟQRนฟ ูและใช,ประโยชนGจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 1 1 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.6  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม  โดยการมีส*วนร*วมทุกภาคส*วน 1 1 0.5 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 3.7  ส*งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล*งน้ําธรรมชาติ แหล*งน้ํา เพื่อการเกษตร ตลอดจนการ                                       

บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 5 3 1.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 3.8  สนับสนุนการใช,พลังงานทดแทน 1 1 0.5 0             -                -    

รวม 16 12 8.5 7          3.91           2.73  
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ยุทธศาสตร ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร�อย และความปรองดองสมานฉันท              
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสร,างชุมชนและท,องถิ่นเข,มแข็ง รักถิ่นฐานบ,านเกิด 5 4 2.5 4          2.23           1.56  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสร,างความปรองดองสมานฉันทGในชุมชนและท,องถิ่น  บนพื้นฐานของความถูกต,อง ความ                                       
เสมอภาค เป>นธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทกุภาคส*วน 1 1 0.5 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 เสริมสร,างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยGสินส*วนของประชาชน 2 2 1 2          1.12           0.78  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส*งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษาความสงบเรียบร,อย 1 1 0.2 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 ส*งเสริมและสนับสนุนงานปHองกันและแก,ไขป1ญหายาเสพติด 3 3 1.4 2          1.12           0.78  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 พัฒนาความร*วมมือชายแดนกับประเทศเพือ่นบ,าน 1 1 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 4.7 ส*งเสริมและสนับสนุนงานด,านปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 15 4.8 11          6.15           4.30  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.8 ส*งเสริม สนับสนุนการใช,เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 1 1 0.5 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 4.9 พัฒนางานด,านการผังเมือง การขนส*งและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ,มครองที่สาธารณะ                                       

งานควบคุมอาคารและงานให,มีและบํารุงการไฟฟHา หรือแสงสว*างโดยวธิีอื่น 7 3 3.2 1          0.56           0.39  
รวม 39 31 14.6 23         12.85           8.98  
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ยุทธศาสตร ที่ 5  การพัฒนาการบริหาร                     -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส*งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส*วนร*วมในการ

พัฒนา 9 9 2.4 7          3.91           2.73  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ 3 3 1.5 3          1.68           1.17  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑG สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช, เพือ่เพิ่ม                                        
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 46 30 9.8 40         22.35         15.63  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาระบบการจัดหารายได,ของเทศบาล 2 2 1 2          1.12           0.78  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ*ายโอนให,มีประสิทธิภาพ 0 0 0.5 0             -                -    
แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 ประสานความร*วมมือและบูรณาการร*วมกันทุกภาคส*วนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องคGกร                                    
เอกชน องคGกรปกครองส*วนท,องถิ่น ในการพัฒนาท,องถิ่น 1 1 0.2 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให,บริการ คุณธรรม  จริยธรรม ธรรมาภิบาล 2 2 1 1          0.56           0.39  
แนวทางการพัฒนาที่ 5.8 การพัฒนาระบบข,อมูลข*าวสาร 3 1 0.9 1          0.56           0.39  

รวม 66 48 17.3 55         30.73         21.48  

รวมทั้งสิ้น 256 179 100 169 
        

94.41         66.02  
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สรุปผลการประเมิน 
1. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป� (2557-2559) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2)  รวมทั้งสิน้   256 โครงการ  
    จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป�  (2557-2559) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1,2) ที่ได,นาํไปดําเนนิการ 169 โครงการ  
               ประเมินตามเกณฑ ชี้วัด (จากจํานวนโครงการทั้งหมด) คิดเปCนร�อยละ  66.02    
               (ผ*านเกณฑGการประเมิน)       
2. จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป� (2557-2559) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2)  รวมทั้งสิน้   256 โครงการ  
    เปHาหมายจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป�(2557-2559) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2)  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดที่จะนาํไป
ประเมิน 

179 โครงการ  

    จํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป� (2557-2559) รวมฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1,2) ที่ได,นาํไปดําเนนิการ 169 โครงการ  
             ประเมินตามเกณฑ ชี้วัด (จากเปDาหมายจํานวนโครงการที่จะประเมิน) คิดเปCนร�อยละ  94.41    
               (ผ*านเกณฑGการประเมิน)       
3. คะแนนถ*วงน้าํหนักรวมทุกยุทธศาสตรG   5   
     คะแนนถ*วงน้ําหนักรวมทุกยุทธศาสตรGตามเปHาหมายที่กําหนดได,เท*ากับ   3.47   
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ของ  ได,ผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในป�ที่ผ*านมา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงเชียงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2557-2559) ไปดําเนินการ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
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ส�วนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู�การปฏิบัต ิ

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ&ตามแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา 

วิสัยทัศน&    “ประชาชนอยู'เย็นเป)นสุขคู'สังคมท่ีดี และมีภูมิคุ0มกันต'อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  

  1.การบริหารจัดการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ  การผังเมือง  การขนส'งและการวิศวกรรม
จราจร  การควบคุมอาคาร  โครงสร0างพ้ืนฐาน  น้ํา พลังงาน  เพ่ือสนับสนุนและส'งเสริม การสร0างมูลค'า
ทางการตลาด  การค0า การลงทุน การประกอบอาชีพ  การพาณิชย< การบํารุงและส'งเสริมการทํามาหากิน
ของประชาชน  เป)นมิตรกับสิ่งแวดล0อม  พร0อมสร0างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู'บนพ้ืนฐานทางสังคมของล0านนา  ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิป?ญญา
ท0องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท0องถ่ิน  ให0มีคุณธรรมมีการเรียนรู0ตลอดชีวิต  มีทักษะและดํารงชีวิตอย'าง
เหมาะสมในแต'ละช'วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท0องถ่ินมีความเข0มแข็ง  สามารถปรับตัวรู0เท'าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม  โดยการมีส'วนร'วมของชุมชน  รวมท้ัง
สร0างภูมิคุ0มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

4.รักษาความสงบเรียบร0อยของประชาชน  ส'งเสริมและสนับสนุนการปDองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน  ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ได0รับการคุ0มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย'างท่ัวถึงและเท'าเทียม  สังคมอยู'ร'วมกันอย'างมีความสุข เป)นธรรมและเป)นสังคมท่ีมีคุณภาพ 

5.การบริหารจัดการเป)นไปเพ่ือประโยชน<สุขของประชาชน  โดยใช0วิธีการบริหารจัดการบ0านเมือง
ท่ีดี  หลักธรรมมาภิบาล  คํานึงถึงการมีส'วนร'วมของประชาชน  ทุกภาคส'วนได0รับการเสริมสร0างให0สามารถ
มีส'วนร'วมในกระบวนการพัฒนาภายใต0ระบบท่ีโปร'งใส เป)นธรรม  

ยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร<การเพ่ิมมูลค'าทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุน ส'งเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย< การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข'งขันด0านการตลาด การค0าและการลงทุน 

1.2 ส'งเสริมและพัฒนาการท'องเท่ียว 
1.3 สร0างความเข0มแข็งให0ภาคประชาชนเพ่ือรองรับสู'ประชาคมอาเซียน  และการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
1.4 ส'งเสริมงานตลาด ท'าเทียบเรือ เทศพาณิชย< และการพัฒนาระบบโครงสร0างพ้ืนฐานท่ีจําเป)น

เพ่ือเพ่ิมมูลค'าทางเศรษฐกิจ 

 



 

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

                          แผนพัฒนาสามป� (2559 – 2561) เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ 
 

 

12

2.ยุทธศาสตร<การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิป?ญญาท0องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท0องถ่ิน และทุนทางสังคม
ล0านนา 
 2.2 ส'งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห<  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคง
ของเด็ก สตรี  เยาวชน ผู0สูงอายุ ผู0พิการ และผู0ด0อยโอกาส 
 2.3 ส'งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การปDองกัน
และระงับโรคติดต'อ 
 2.4 ส'งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ  และการออกกําลังกาย 
 2.5 จัดให0มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ'อนหย'อนใจ 
 2.6 ส'งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู0ตลอดชีวิต 
 2.7 ส'งเสริมให0เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช0ภาษาต'างประเทศเพ่ือเตรียมความพร0อมสู'
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนให0มีภูมิคุ0มกันต'อการเปลี่ยนแปลง 
 2.8 ส'งเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช0ในการเรียนการสอน  การเข0าถึงข0อมูล
ข'าวสาร การให0บริการสาธารณะแก'ประชาชน 
 2.9 ส'งเสริมงานด0านคมนาคมและการขนส'ง  ทางระบายน้ํา  สะพาน และระบบโครงสร0างพ้ืนฐาน
ท่ีจําเป)น 

3.ยุทธศาสตร<การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา ทางและท่ีสาธารณะ 
 3.2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป)นมลพิษ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น 
เสียง และน้ําเสีย 
 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  โดยประชาชนมีส'วนร'วม 
 3.4 อนุรักษ< ฟLMนฟู และใช0ประโยชน<จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม สนับสนุนการใช0
พลังงานทดแทน 
 3.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมแบบยั่งยืน โดยการมีส'วนร'วมทุกภาคส'วน 

3.6 ส'งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล'งน้ําธรรมชาติ แหล'งน้ําเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

4.ยุทธศาสตร<การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร0อย และความปรองดองสมานฉันท< 
 4.1 เสริมสร0างชุมชนและท0องถ่ินเข0มแข็ง รักถ่ินฐานบ0านเกิด 
 4.2 เสริมสร0างความปรองดองสมานฉันท<ในชุมชนและท0องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความถูกต0อง ความ
เสมอภาค เป)นธรรม  ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส'วน 
 4.3 เสริมสร0างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สินส'วนของประชาชน 
 4.4 ส'งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานรักษาความสงบเรียบร0อย 
 4.5 ส'งเสริมและสนับสนุนงานปDองกันและแก0ไขป?ญหายาเสพติด 
 4.6 พัฒนาความร'วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ0าน 



 

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

                          แผนพัฒนาสามป� (2559 – 2561) เทศบาลตาํบลเวียงเชียงของ 
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 4.7 ส'งเสริมและสนับสนุนงานด0านปDองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.8 ส'งเสริม สนับสนุนการใช0เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 
 4.9 พัฒนางานด0านการผังเมือง การขนส'งและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ0มครองท่ีสาธารณะ 
งานควบคุมอาคารและงานให0มีและบํารุงการไฟฟDา หรือแสงสว'างโดยวิธีอ่ืน 

5.ยุทธศาสตร<การพัฒนาการบริหาร 
 5.1 ส'งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน และการมีส'วนร'วมในการ
พัฒนา 
 5.2 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการบริหารท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ< สถานท่ีปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช0 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 5.4 พัฒนาระบบการจัดหารายได0ของเทศบาล 
 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ'ายโอนให0มีประสิทธิภาพ 
 5.6 ประสานความร'วมมือและบูรณาการร'วมกันทุกภาคส'วนท้ังภาคราชการ ภาคประชาชน 
องค<กรเอกชน องค<กรปกครองส'วนท0องถ่ิน ในการพัฒนาท0องถ่ิน 
 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให0บริการ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
 5.8 การพัฒนาระบบข0อมูลข'าวสารและระบบสารสนเทศของทางราชการ 
 



แบบ  ผ.01

ยุทธศาสตร�จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข#งขันด$านการค$า การลงทุนและบริการโลจิสติกส�เชื่อมโยงกลุ#มจังหวัด กลุ#มอาเซียน+6 และ GMS

1.ยุทธศาสตร�การเพิ่มมูลค#าทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุน ส#งเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย� การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข#งขันด$านการตลาด การค$าและการลงทุน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการฝ=กอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน

ให$แก#กลุ#มอาชีพ  ประชาชน เด็กและ
เยาวชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก#กลุ#มอาชีพ 
ประชาชน

1.จัดอบรม ศึกษาดูงานให$
กลุ#มอาชีพ ประชาชน เด็ก
และเยาวชน 1 ครั้ง
2.อบรมการผลิตและใช$ปุCย
อินทรีย� 1 ครั้ง

     100,000              -                -    จํานวนครั้ง
ในการอบรม

กลุ#มอาชีพ ประชาชน  ได$รับ
การพัฒนาให$มีทักษะ มี
ความรู$และมีรายได$เพิ่มขึ้น มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาและส#งเสริมศักยภาพถนน
คนเดินในเขตเทศบาล

จัดกิจกรมพัฒนาและส#งเสริมศักยภาพ
ถนนคนเดินในเขตเทศบาล

จัดกิจกรมพัฒนาและ
ส#งเสริมศักยภาพถนนคน
เดินในเขตเทศบาล 2 แห#ง

200,000     200,000     200,000      จํานวนแห#ง
ที่จัด

ถนนคนเดินในเขตเทศบาล
ได$รับการพัฒนาและส#งเสริม
ศักยภาพ สามารถดึงดูดใจ
นักท#องเที่ยวและสร$างรายได$
ให$แก#ประชาชนในชุมชน

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส#ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร$างพื้นฐานอื่น ๆ ที่            
                                               จําเปKนในเขตองค�กรปกครองส#วนท$องถิ่นเพื่อรองรับการเข$าสู#ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด$านเศรษฐกิจและการท#องเที่ยว

เปLาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)

หน#วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับที่ โครงการ วัตถุประสงค�
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
3 โครงการสร$างซุ$มของฝากจากเวียงแก$ว สร$างซุ$มจําหน#ายสินค$า ของฝากของที่

ระลึก อาหารแปรรูปหน$าวัดพระแก$ว
ให$กับพ#อค$า แม#ค$า รายละเอียดซุ$มขนาด
กว$าง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 3.00
 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ซุ$มจําหน#ายสินค$า ของฝาก
ของที่ระลึก/ 8 ซุ$ม

             -        320,000              -    จํานวนซุ$มที่
ก#อสร$าง

มีศูนย�รวมสินค$าของชุม
ชนเพื่อจําหน#าย  เพิ่มรายได$
ให$ประชาชนในชุมชน

สํานักปลัด,
กองช#าง

     300,000      520,000      200,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปLาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน#วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ส#งเสริมและพัฒนาการท#องเที่ยว

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการจัดทําปLายแนะนําสถานที่

ท#องเที่ยว/สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล
จัดทําปLายแนะนําสถานที่ท#องเที่ยว/
สถานที่สําคัญในเขตเทศบาล

จัดทําปLายแนะนําสถานที่
ท#องเที่ยว/สถานที่สําคัญใน
เขตเทศบาล จํานวน 5 ปLาย

     150,000      150,000      150,000  จํานวนปLาย
ที่จัดทํา

นักท#องเที่ยวทราบเส$นทางไป
สถานที่สําคัญ/แหล#งท#องเที่ยว
 ทําให$เข$าถึงแหล#งท#องเที่ยวได$
ง#ายขึ้น

สํานักปลัด,
กองช#าง

2 โครงการปรับปรุงศูนย�บริการข$อมูล
ท#องเที่ยว

1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�ด$านการ
ท#องเที่ยว ได$แก# ข$อมูลสถานที่ท#องเที่ยว 
ร$านอาหาร ที่พัก ร$านสินค$าที่ระลึก 
เส$นทางการเดินรถ ฯลฯ
2.จัดทําปLายศูนย�บริการข$อมูลการท#องเที่ยว

1.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�
2.จัดทําปLายศูนย�บริการ
ข$อมูลการท#องเที่ยว  1 ครั้ง

       20,000        20,000        20,000  จํานวนครั้ง
ในการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

แหล#งท#องเที่ยวในเขตเทศบาล
ได$รับการพัฒนา มีภูมิทัศน�ที่
สวยงามดึงดูดใจนักท#องเที่ยว

สํานักปลัด,

3 โครงการติดตั้งเสาไฟฟLา หลอดไฟ โคมไฟ
ประดับในเขตเทศบาลฯ

ติดตั้งไฟฟLาสาธารณะ หลอดไฟ โคมไฟ
ประดับถนนเลียบแม#น้ําโขงท#าผาถ#าน 
สวนหย#อม ที่สาธารณะ พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ติดตั้งถนนเลียบแม#น้ําโขง
ท#าผาถ#าน สวนหย#อม ที่
สาธารณะ พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

     500,000      500,000      500,000  มีการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

สวนหย#อม สวนสาธารณะ 
แหล#งท#องเที่ยวในเขต
เทศบาลมีภูมิทัศน�ที่สวยงาม
ดึงดูดนักท#องเที่ยว

กองช#าง

4 โครงการจัดซื้อรถรางขนาดกลาง เปVดข$าง 
ขนาด 15 ที่นั่ง

จัดซื้อรถรางขนาดกลาง เปVดข$าง ขนาด 15
 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน เพื่อให$นักท#องเที่ยว
ได$นั่งรถรางเที่ยวชมภูมิทัศน�ริมแม#น้ําโขง
และแหล#งท#องเที่ยวในเขตเทศบาลฯตาม
เส$นทางการเดินรถราง

จัดซื้อรถรางเพื่อให$บริการ
นักท#องเที่ยว จํานวน 2 คัน

   1,200,000              -                -    จํานวน
รถรางที่
จัดซื้อ/
จํานวน
เส$นทางการ
เดินรถราง

นักท#องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ เดินทางเข$ามา
ท#องเที่ยวมากขึ้น 
นักท#องเที่ยวทราบเส$นทางไป
แหล#งท#องเที่ยว เข$าถึงแหล#ง
ท#องเที่ยวได$ง#ายขึ้น

สํานักปลัด

วัตถุประสงค�
เปLาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน#วยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับที่ โครงการ
 งบประมาณและที่ผ#านมา

 (บาท)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
5 โครงการติดตั้งเสาไฟฟLาปฏิมากรรม ในเขต

เทศบาลฯ
1.ติดตั้งเสาไฟฟLาปฏิมากรรม ถนนเลียบ
แม#น้ําโขงท#าผาถ#าน สวนหย#อม ที่
สาธารณะ พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 
เพื่อแสดงอัตลักษณ�ของเวียงเชียงของ

ถนนเลียบแม#น้ําโขงท#าผา
ถ#าน สวนหย#อม ที่
สาธารณะ พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯ

             -        500,000      500,000  ถนนเลียบ
แม#น้ําโขงท#า
ผาถ#าน 
สวนหย#อม ที่
สาธารณะ 
ฯลฯ มีเสา
ไฟฟLา
ปฏิมากรรม

แหล#งท#องเที่ยวในเขตเทศบาล
ได$รับการพัฒนา มีภูมิทัศน�ที่
สวยงามดึงดูดใจนักท#องเที่ยว

กองช#าง

2.ติดตั้งเสาไฟฟLาปฏิมากรรม ตามแนว
ปLองกันตลิ่ง จํานวน 10 ต$น ริมน้ําโขงบ$าน
สบสม หมู#ที่ 3 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

เสาไฟฟLาปฏิมากรรมตาม
แนวปLองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/
10 ต$น

     800,000              -    จํานวนเสา
ไฟฟLา
ปฏิมากรรม
ที่ติดตั้ง

มีแสงสว#าง เพิ่มความสวยงาม
 มีอัตลักษณ� เปKนแหล#ง
ท#องเที่ยวของเทศบาลฯ

กองช#าง

3.ติดตั้งเสาไฟฟLาปฏิมากรรม ตามแนว
ปLองกันตลิ่ง จํานวน 10 ต$น ริมน้ําโขง
บ$านหาดไคร$ หมู#ที่ 7 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

เสาไฟฟLาปฏิมากรรมตาม
แนวปLองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/
10 ต$น

             -        800,000  จํานวนเสา
ไฟฟLา
ปฏิมากรรม
ที่ติดตั้ง

มีแสงสว#าง เพิ่มความสวยงาม
 มีอัตลักษณ� เปKนแหล#ง
ท#องเที่ยวของเทศบาลฯ

กองช#าง

6 จัดทําปLายประวัติท#าเรือประวัติศาสตร�
(ท#าผาถ#าน)

จัดทําปLายประวัติท#าเรือประวัติศาสตร�
(ท#าผาถ#าน) ขนาดกว$าง 2.50 เมตร สูง 
2.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

ปLายประวัติท#าเรือฯ จํานวน
 1 ปLาย

             -        100,000  -  จํานวนปLาย
ที่ก#อสร$าง

เยาวชน ประชาชนและ
นักท#องเที่ยวทราบประวัติ
ที่มาของท#าผาถ#าน เกิดความ
ประทับใจ เดินทางเข$ามา
ท#องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด,
กองช#าง

เปLาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)โครงการที่ วัตถุประสงค�

 ตัวชี้วัด
(KPI)

หน#วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับ
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
7 จัดทําปLายประวัติเมืองเชียงของ จัดทําปLายประวัติเมืองเชียงของ ขนาด

กว$าง 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ

ปLายประวัติเมืองเชียงของ 
จํานวน 1 ปLาย

             -        100,000  -  จํานวนปLาย
ที่จัดทํา

เยาวชน ประชาชนและ
นักท#องเที่ยวทราบประวัติ
ที่มาของเมืองเชียงของ เกิด
ความประทับใจ เดินทางเข$า
มาท#องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด,
กองช#าง

8 โครงการตรวจเยี่ยมผู$ประกอบการด$าน
การท#องเที่ยวในเขตเทศบาล

ออกตรวจเยี่ยมผู$ประกอบการด$านการ
ท#องเที่ยวในเขตเทศบาล ได$แก#โรงแรม บริษัท
ทัวร� ร$านขายของที่ระลึกฯ โดยเปKนการ
จัดเก็บข$อมูลสถานประกอบการให$เปKน
ปYจจุบันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร$อมให$
คําแนะนําด$านมาตรฐานการท#องเที่ยว

ออกตรวจเยี่ยมสถาน
ประกอบการ จํานวน 10 
แห#ง

             -   -  -  จํานวน
สถาน
ประกอบการ
ที่เข$าตรวจ
เยี่ยม

ผู$ประกอบการด$านการท#องเที่ยว
ในเขตเทศบาล ได$รับความรู$ความ
เข$าใจในมาตรฐานการท#องเที่ยว
และปรับปรุงสถานประกอบการ
ของตนเองให$เปKนที่ประทับใจแก#
นักท#องเที่ยว
-เทศบาลได$ทราบปYญหาของ
สถานประกอบการด$านการ
ท#องเที่ยวในเขตเทศบาลและหา
แนวทางแก$ไข

สํานักปลัด

9 โครงการก#อสร$างอาคารพิพิธภัณฑ�ปลาบึก 
ระยะที่ 2 (อุโมงค�ปลา)

ก#อสร$างอาคารพิพิธภัณฑ�ปลาบึก ระยะที่ 
2 (อุโมงค�ปลา) บ$านหาดไคร$ หมู#ที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

อาคารพิพิธภัณฑ�ปลาบึก 
ระยะที่ 2 (อุโมงค�ปลา)

             -      3,000,000              -    มีอุโมงค�ปลา มีอาคารหรืออุโมงค�ชมปลา
ขนาดใหญ# ที่จะทําให$
ประชาชนหรือนักท#องเที่ยวได$
เข$ามาเยี่ยมชมและศึกษาใน
พิพิธภัณฑ�ปลาบึกมากขึ้น

กองช#าง

10 บูรณะศาลเจ$าพ#อหลักเมือง บูรณะศาลเจ$าพ#อหลักเมืองให$สวยงาม โดด
เด#น เปKนที่ประทับใจของนักท#องเที่ยว
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

ศาลเจ$าพ#อ
หลักเมืองได$รับการบูรณะ
ให$สวยงาม โดดเด#น

             -   1,000,000                -    มีการ
ดําเนินการ

ตามโครงการ

นักท#องเที่ยวมีความประทับใจ
เดินทางเข$ามาท#องเที่ยวเพิ่มขึ้น

กองช#าง

วัตถุประสงค�โครงการ
เปLาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)ที่

 ตัวชี้วัด
(KPI)

หน#วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับ
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
11 โครงการก#อสร$างประตูเมือง และเขื่อนกัน

ดินพัง
ก#อสร$างประตูเมือง และเขื่อนกันดินพัง   
4 แห#ง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เพื่อ
แสดงอัตลักษณ�ของเมืองเชียงของ 
ส#งเสริมการท#องเที่ยว

ประตูเมือง จํานวน 4 แห#ง -              3,000,000              -    จํานวนแห#ง
ที่ดําเนินการ

เปKนที่ดึงดุดใจของนักท#องเที่ยว
 นักท#องเที่ยวเดินทางเข$ามา
ท#องเที่มากขึ้น

กองช#าง

12 จัดหาเรือบริการนําเที่ยว จัดหาเรือบริการนําเที่ยว เพื่อให$บริการ
นักท#องเที่ยวที่ต$องการเที่ยวชมสองฝY[งโขง

เรือบริการนําเที่ยว จํานวน 
1 ลํา

             -        500,000              -    จํานวนเรือ
ที่จัดหา

นักท#องเที่ยวมีความประทับใจ
 และเดินทางเข$ามาท#องเที่ยว
มากขึ้น

สํานักปลัด

    1,870,000    9,670,000    1,970,000

ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับ
หน#วยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค�
เปLาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สร$างความเข$มแข็งให$ภาคประชาชนเพื่อรองรับสู#ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 จัดฝ=กอบรม"มัคคุเทศน�ท$องถิ่น" จัดฝ=กอบรมให$ความรุ$ด$าน "มัคคุเทศน�

ท$องถิ่น" ให$กับเยาวชนในเขตเทศบาล
และประชาชนผู$ที่สนใจ

จัดฝ=กอบรมให$กับเยาวชน
และประชาชนผู$ที่สนใจ 
จํานวน  50 คน

       50,000        50,000        50,000  จํานวน
เยาวชนและ
ประชาชน
ผู$เข$าร#วม
โครงการ

เยาวชนในเขตเทศบาลสามารถเปKน 
"มัคคุเทศน�ท$องถิ่น"ใ นการนําเที่ยว
และให$ข$อมูลสถานที่ท#องเที่ยวต#าง ๆ
ในเขตเทศบาลสร$างรายได$ให$แก#
เยาวชน และสร$างความประทับใจ
ให$แก#นักท#องเที่ยว

สํานักปลัด

2 โครงการอบรมและพัฒนาศูนย�เรียนรู$
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย�เรียนรู$เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู#ที่ 8 ให$สามารถรองรับ
การศึกษาดูงานได$

ปรับปรุง พัฒนาศูนย�เรียนรู$
เศรษฐกิจพอเพียง  1 แห#ง

       50,000              -                -    ศูนย�เรียน รู$
มีการ
ปรับปรุง
พัฒนาอย#าง
ต#อเนื่อง

มีศูนย�เรียนรู$เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สมบูรณ�สามารถ
รองรับการศึกษาดูงานได$

สํานักปลัด

3 โครงการแผ#นดินธรรมแผ#นดินทอง 
ประจําปG 2559

จัดกิจกรรมด$านบ$าน วัด โรงเรียน ตาม
โครงการแผ#นดินธรรมแผ#นดินทอง

จัดกิจกรรมด$านบ$าน วัด 
โรงเรียน ตามโครงการ
แผ#นดินธรรมแผ#นดินทอง 
จํานวน 1 ครั้ง

     150,000      150,000      150,000  จํานวนครั้ง
ในการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

หมู#บ$าน วัด และโรงเรียน ใน
เขตเทศบาลได$รับการพัฒนา
อย#างยั่งยืน ตามโครงการ
แผ#นดินธรรมแผ#นดินทอง, 
เทศบาลได$ดําเนินกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล

สํานักปลัด

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ส#งเสริมและปลูกฝYงจิตสํานึกในด$าน
เศรษฐกิจพอเพียงให$กับเด็ก
เช#น ปลูกพืชผักสวนครัว, อบรมให$ความรู$
ผู$ปกครองเกี่ยวกับการจัดทําสื่อวัสดุเหลือ 
ฯลฯ

เด็กและผู$ปกครองในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ จํานวน 100 
คน

       20,000              -                -    จํานวนเด็กที่
เข$าร#วม
กิจกรรม

เด็กมีจิตสํานึกและได$รับการ
ปลูกฝYงในด$านเศรษฐกิจ
พอเพียง

กองการศึกษา

     270,000      200,000      200,000

โครงการ วัตถุประสงค� ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับที่
เปLาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
หน#วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส#งเสริมงานตลาด ท#าเทียบเรือ เทศพาณิชย� และการพัฒนาระบบโครงสร$างพื้นฐานที่จําเปKนเพื่อเพิ่มมูลค#าทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการก#อสร$างห$องน้ําสาธารณะ

บริเวณสถานที่ท#องเที่ยว
ก#อสร$างห$องน้ําสาธารณะ
บริเวณสถานที่ท#องเที่ยว บ$านหาดไคร$ หมู#
ที่ 7
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ

ห$องน้ําสาธารณะ จํานวน 1
 แห#ง

500,000     -           -            จํานวนห$อง
น้ําสาธารณะ
 ที่ก#อสร$าง

นักท#องเที่ยวได$รับความ
สะดวก มีนักท#องเที่ยวเข$ามา
สถานที่เพิ่มขึ้น

กองช#าง

2 พัฒนาท#าเรือผาถ#านเปKนท#าเรือท#องเที่ยว พัฒนาท#าเรือผาถ#านให$เปKนท#าเรือ
บริการนักท#องเที่ยวที่ต$องการเที่ยวชมวิถี
ชีวิตริมแม#น้ําโขง

พัฒนาท#าเรือผาถ#าน
 1 ครั้ง

-           100,000     -            จํานวนครั้ง
ในการดําเนิน
การตามโคร
งการ

ประชาชนมีรายได$เพิ่มขึ้น  
เพิ่มมูลค#าทางเศรษฐกิจ 
การท#องเที่ยว

สํานักปลัด

500,000     100,000     -           

ผลลัพธ�ที่คาดว#าจะได$รับวัตถุประสงค�ที่ โครงการ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปLาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน#วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ#านมา
 (บาท)
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และคุณภาพชีวิต เพื่อให'ประชาชนอยู*เย็นเป,นสุข

ยุทธศาสตร
ที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิป3ญญาท'องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท'องถิ่น และทุนทางสังคมล'านนา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการวันผู'สูงอายุแห*งชาติ เพื่อให'ผู'สูงอายุได'มีกิจกรรมร*วมกัน และ

รักษาไว'ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
และให'สังคมตระหนักถึงความสําคัญของ
ผู'สูงอายุ

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ  
กิจกรรมนันทนาการในวัน
ผู'สูงอายุให'แก*ผู'สูงอายุ

       30,000        30,000        30,000  จํานวน
ผู'สูงอายุในเขต
เทศบาล

ผู'สูงอายุได'แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรู'สึกภูมิใจและ
มีคุณค*าในสังคม

สํานักปลัด,
กอง
สาธารณสุขฯ

2 จัดงานประเพณีสงกรานต
 จัดงานประเพณีสงกรานต
เพื่อส*งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม ให'ได'รับการสืบสาน
ต*อไป

หมู*บ'านในเขตเทศบาล 
5 หมู*บ'าน

     300,000      500,000      500,000  จํานวน
หมู*บ'านที่เข'า
ร*วมกิจกรรม

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแข*งขันเรือพาย จัดการแข*งขันเรือพายเพื่อส*งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท'องถิ่น 
และเพื่อสร'างความสามัคคีในหมู*คณะ

จัดกิจกรรมการแข*งขันเรือ
พาย/1 ครั้ง

     300,000              -                -    จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

ผู'เข'าร*วมกิจกรรมมีความ
สมัครสมานสามัคคี และ
เป,นการส*งเสริมวัฒนธรรม
อันดีงามของท'องถิ่น

กองการศึกษา

4 จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระ
ทงหมู*บ'านในเขตเทศบาล

     350,000      350,000      350,000  จํานวน
หมู*บ'านที่เข'า
ร*วมกิจกรรม

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

5 จัดงานประเพณีเข'าพรรษา 1.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข'าพรรษา
2.พิธีหล*อเทียนพรรษา

1.จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เข'าพรรษา
2.พิธีหล*อเทียนพรรษา
หมู*บ'านในเขตเทศบาล

     250,000      250,000      250,000  จํานวน
หมู*บ'านที่เข'า
ร*วมกิจกรรม

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

ที่ โครงการ ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับวัตถุประสงค

หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด'านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย


ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให'ประชาชนอยู*เย็นเป,นสุข
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6 โครงการเทศบาลร*วมงานศาสนา

วัฒนธรรมท'องถิ่น
ทําบุญตักบาตร และร*วมพิธีเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา เช*น ตานกKวยสลาก ฯลฯ

ดําเนินการตามโครงการ /4
 ครั้ง

       20,000        20,000        20,000  จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

7 สนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดู
ร'อน

สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรม
อําเภอเชียงของโครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจา
ริณีภาคฤดูร'อน

เด็กและเยาวชนที่สนใจ 
จํานวน 50 คน

       20,000 -                        -    จํานวนเด็กที่
เข'าร*วมอุปสมบท

ประชาชนมีจิตใจที่ดีงาม
และมีธรรมมะเป,นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ

กองการศึกษา

8 สนับสนุนโครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงของ
โครงการจัดงานวันอัฐมีบูชา

สนับสนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอเชียงของ

       20,000 -                        -    จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

9 สนับสนุนโครงการสืบชะตาเมืองเชียงของ สนับสนุนชุมชนบ'านสบสม โครงการสืบ
ชะตาเมืองเชียงของ 

สนับสนุนชุมชนบ'านสบสม        30,000 -                        -    จํานวน
หมู*บ'านที่
สนับสนุน

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

10 สนับสนุนโครงการงานประเพณีสรงน้ํา
หลวงพ*อเพชร ประจําปP 2559

สนับสนุนชุมชนบ'านเวียงดอนชัยโครงการ
งานประเพณีสรงน้ําหลวงพ*อเพชร เพื่อ
เป,นการส*งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให'
ได'รับการสืบสานต*อไป

สนับสนุนชุมชนบ'านเวียง
ดอนชัย

30,000       -                        -    จํานวน
หมู*บ'านที่
สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

11 สนับสนุนโครงการงานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดหลวง ประจําปP 2559

สนับสนุนชุมชนบ'านวัดหลวงไชยสถาน
โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัด
หลวง เพื่อเป,นการส*งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมให'ได'รับการสืบสานต*อไป

สนับสนุนชุมชนบ'านวัด
หลวงไชยสถาน

30,000       -                        -    จํานวน
หมู*บ'านที่
สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

12 สนับสนุนโครงการงานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุวัดพระแก'ว ประจําปP 2559

สนับสนุนชุมชนบ'านเวียงแก'วโครงการงาน
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดพระแก'ว เพื่อ
เป,นการส*งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให'
ได'รับการสืบสานต*อไป

สนับสนุนชุมชนบ'านเวียง
แก'ว

30,000       -                        -    จํานวน
หมู*บ'านที่
สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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13 สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ล'านนาทําบุญฟ3งเทศน
มหาชาติชาดก 
ประจําปP 2559

สนับสนุนชุมชนบ'านหาดไคร'โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมล'านนาทําบุญฟ3งเทศน

มหาชาติชาดกเพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับการสืบสาน
ต*อไป

สนับสนุนชุมชนบ'านหาดไคร' 30,000       -                        -    จํานวน
หมู*บ'านที่
สนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

14 สนับสนุนโครงการค*ายธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 
โครงการค*ายธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
เพื่อให'นักเรียนมีความรู'ความเข'าใจ
หลักธรรมของศาสนา สามารถนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

45,000       -                        -    จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

นักเรียนมีความรู'ความ
เข'าใจหลักธรรมของศาสนา
 สามารถนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได'

กองการศึกษา

15 สนับสนุนโครงการจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โครงการจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียน
อนุบาลเชียงของ เพื่อเป,นศูนย
กลางในการ
ถ*ายทอดความรู'ทางด'านดนตรีพื้นเมือง
ให'กับนักเรียนและเยาวชนที่สนใจ

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

54,950       -           -            จํานวนหน*วย
งานที่สนับสนุน
ตามโครงการ

 ดนตรีพื้นเมืองได'รับการ
อนุรักษ
 และเผยแพร*ให'กับ
ผู'ที่สนใจ

กองการศึกษา

16 สนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต
 จังหวัดเชียงราย 
ประจําปP 2559

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี
สงกรานต
 จังหวัดเชียงราย ประจําปP 2559

สนับสนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงของดําเนินการ
ตามโครงการ

1,250        -                        -    จํานวนหน*วย
งานที่สนับสนุน
ตามโครงการ

เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

17 สนับสนุนโครงการประเพณีสงกรานต
 
อําเภอเชียงของ ประจําปP 2559

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
โครงการประเพณีสงกรานต
 อําเภอเชียง
ของ ประจําปP 2559

สนับสนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงของดําเนินการ
ตามโครงการ

15,000       -                        -   เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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18 โครงการธรรมมะวันพระ เพื่อส*งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยส*งเสริมให'
เด็กเข'าวัดในวันพระทุกเดือน

ส*งเสริมเด็กในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 8 ครั้ง

       10,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

เด็กได'รับการส*งเสริมด'าน
คุณธรรม จริยธรรม

กองการศึกษา
(ศพด.)

19 สนับสนุนวัดพระธาตุดอยตุงโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ประจําปP 2559

สนับสนุนวัดพระธาตุดอยตุงโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง ประจําปP 2559

สนับสนุนวัดพระธาตุดอย
ตุงดําเนินการตาม
โครงการ/1 หน*วยงาน

12,000       -                        -    จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ได'รับการสืบทอดให'คงอยู*
สืบไป ฯลฯ

กองการศึกษา

20 โครงการศึกษารวบรวมข'อมูลวัฒนธรรม
เมืองเชียงของ

ศึกษารวบรวมข'อมูลวัฒนธรรมเมืองเชียง
ของเพื่อเป,นฐานข'อมูลในการจัดตั้งศูนย

วัฒนธรรมเมืองเชียงของ

1
(ครั้ง)

       30,000              -                -   เพื่อเป,นการส*งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมให'ได'รับ
การสืบสานต*อไป

กองการศึกษา

   1,608,200    1,150,000    1,150,000

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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1 ขึ้นทะเบียนของผู'ได'รับเบี้ยยังชีพ สํารวจและขึ้นทะเบียนเพิ่มสําหรับผู'ที่เข'า

หลักเกณฑ
ได'รับเบี้ยยังชีพผู'สูงอายุ,ผู'พิการ
ผู'สูงอายุในเขตเทศบาล 5 
หมู*บ'าน

-           -           -            ผู'สูงอายุ,
ผู'พิการที่เข'า
หลักเกณฑ
ฯ
การได'รับเบี้ยยัง
ชีพ

ผู'ได'รับเบี้ยยังชีพรู'ระเบียบ
การรับเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

2 สงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู'สูงอายุ
ในเขตเทศบาล

สงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู'สูงอายุในเขต
เทศบาล

ผู'สูงอายุในเขตเทศบาล 5 
หมู*บ'าน/ 709 คน

   5,661,600              -                -    จํานวน
ผู'สูงอายุที่เข'า
หลักเกณฑ
ฯ
การได'รับเบี้ยยัง
ชีพ

ผู'สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สํานักปลัด

3 สงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู'พิการ
ในเขตเทศบาล

สงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู'พิการในเขต
เทศบาล

ผู'พิการในเขตเทศบาลฯ 75
 คน

     720,000              -                -    จํานวนผู'พิการ
ที่เข'า
หลักเกณฑ
ฯ
การได'รับเบี้ยยัง
ชีพ

ผู'พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สํานักปลัด

4 สงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู'ปTวยติดเชื้อเอดส

ในเขตเทศบาล

สงเคราะห
เบี้ยยังชีพให'แก*ผู'ปTวยเอดส
 
ในเขตเทศบาล

ผู'ปTวยเอดส
ในเขตเทศบาลฯ
 16 คน

       96,000              -                -    จํานวนผู'ปTวย
ติดเชื้อเอดส
ที่
ได'รับการ
สงเคราะห


ผู'ปTวยเอดส
มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น

สํานักปลัด

วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส*งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตรี เยาวชน ผู'สูงอายุ ผู'พิการ
                            และผู'ด'อยโอกาส

ที่ โครงการ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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5 โครงการปEองกันภัยหนาว จัดหาเครื่องปEองกันภัยหนาวให'แก*

ประชาชนผู'ประสบภัยในเขตเทศบาล
ผู'ประสบภัยในเขตเทศบาล      100,000              -                -    จํานวน

ประชาชนที่
ประสบภัยได'รับ
เครื่องกันหนาว

ประชาชนผู'ประสบภัยได'รับ
การช*วยเหลือ บรรเทาทุกข

อย*างรวดเร็วทันเหตุการณ


สํานักปลัด

6 จ'างเหมาจัดเก็บข'อมูล จปฐ. จ'างเหมาจัดเก็บข'อมูลความจําเป,นพื้นฐาน
ครัวเรือนในเขตเทศบาลเพื่อเป,นข'อมูลใน
การทําแผนพัฒนาขององค
กรปกครอง
ส*วนท'องถิ่น

จัดเก็บข'อมูลความจําเป,น
พื้นฐานครัวเรือนในเขต
เทศบาล จํานวน 1,200 
ครัวเรือน

       20,000        20,000        20,000  จํานวน
ครัวเรือนที่มี
การจัดเก็บข'อมูล

มีข'อมูลเพื่อใช'เป,นฐานใน
การพัฒนา

สํานักปลัด

7 ก*อสร'างทางลาดสําหรับคนพิการ          
ผู'ทุพพลภาพ ผู'สูงอายุ

ก*อสร'างทางลาดฯ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ  เพื่ออํานวยความสะดวกให'แก*
คนพิการ ผู'ทุพพลภาพ ผู'สูงอายุ

ก*อสร'างทางลาดฯ 1 แห*ง        99,263              -                -    จํานวนทาง
ลาดฯ ที่ก*อสร'าง

คนพิการ คนทุพพลภาพ 
ผู'สูงอายุ ได'รับความสะดวก
ในการติดต*อราชการ

สํานักปลัด

8 โครงการจัดทําที่จอดรถสําหรับคนพิการ  
ผู'ทุพพลภาพ

จัดทําที่จอดรถ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ  เพื่ออํานวยความสะดวกให'แก*
คนพิการ ผู'ทุพพลภาพ

จัดทําที่จอดรถฯ 1 แห*ง         3,818              -                -    จํานวนที่จอด
รถที่จัดทํา

คนพิการได'รับความสะดวก
ในการจอดรถ

สํานักปลัด

9 สนับสนุนโครงการส*งเสริมการจัดกิจกรรม
กิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ ประจําปP
งบประมาณ 2559

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอเชียงของ
โครงการส*งเสริมการจัดกิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอเชียงของ ประจําปPงบประมาณ 2559

สนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
เชียงของดําเนินการตาม
โครงการ/1 หน*วยงาน

        5,000              -                -    จํานวน
หน*วยงานที่

สนับสนุนตาม
โครงการ

ประชาชนผู'ประสบภัยได'รับ
การช*วยเหลือ บรรเทาทุกข

อย*างรวดเร็วทันเหตุการณ


กองคลัง

ที่

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค

เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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10 โครงการส*งเสริมและพัฒนาโรงเรียน

ผู'สูงอายุ
เพื่อ ส*งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม 
จิตวิญญาณ เพื่อส*งเสริมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสนับสนุน ส*งเสริม การศึกษา
หาความรู'นอกสถานที่ของสมาชิกและ 
หรือ ร*วมกับสมาชิกผู'สูงอายุ.กลุ*มอื่นๆ

 โรงเรียนผู'สูงอายุ 1 แห*ง      100,000      100,000      100,000  ส*งเสริม
สนับสนุน 
ชมรมผู'สูงอายุ 
มีการจัด
กิจกรรม การ
เรียนการสอน 
เดือนละ 2ครั้ง 
มีการศึกษาดู
งาน ปPละ 1 
ครั้ง และอยู*ใน
สังคมได'อย*างมี
คุณค*า

ผู'สูงอายุมีกําลังใจที่ดี มี
สุขภาพจิตที่ดี อยู*ในสังคม
ได'อย*างมีศักดิ์ศรี

กอง
สาธารณสุขฯ

11 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนท'องถิ่น
ตําบลเวียง

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการ
สร'างโอกาสการเข'าถึงบริการของรัฐ 
พัฒนาระบบการคุ'มครองทางสังคม ระบบ
การออมและระบบสวัสดิการชุมชนให'มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ตามจํานวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนท'องถิ่นตําบลเวียง 353 คน

อุดหนุนสมาชิกกองทุนฯ 
คนละ 1 บาท/วัน  จํานวน
 353 คน

     128,845              -                -    จํานวนสมาชิก
กองทุนที่อุดหนุน

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ได'รับการเข'าถึงการบริการ
ของรัฐ กองทุนฯมีความ
เข'มแข็ง มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน

สํานักปลัด

   6,934,526      120,000      120,000

โครงการ วัตถุประสงค
ที่

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส*งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การปEองกันและระงับโรคติดต*อ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการส*งเสริมสุขภาพชุมชน(โครงการ

ส*งเสริมการออกกําลังกาย)
เพื่อส*งเสริมการออกกําลังกายทุกกลุ*มวัย 
ส*งเสริมกิจกรรมกลุ*มให'เกิดการพัฒนา 

อย*างน'อยอาทิตย
ละ 3 
วันๆละไม*น'อยกว*า 30 นาที

60,000       60,000       60,000        มี จนท หรือ 
จิตอาสา นําเต'น
 หรือออกกําลัง
กาย และมีผู'นํา
เต'น แต*ละจุด 
สมาชิกเข'าร*วม
เพิ่มมากขึ้นทุกปP

ประชาชนมีสุขภาพดี และ
ได'ออกกําลังกายอย*าง
สม่ําเสมอ

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท'องถิ่นหรือพื้นที่(เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ)

เพื่อสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท'องถิ่นหรือพื้นที่(เทศบาลตําบลเวียง
  เชียงของ) ให'ดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค
ของกองทุนฯเพื่อดูแลสุขภาพ
ชองประชาชน

1 กองทุน 160,000     160,000     160,000     กองทุนสามารถ
ดําเนินงานได'
ตามแผนงาน
โครงการที่
อนุมัติครบทุก
โครงการ

ทุกโครงการได'ดําเนินการ
และบรรลุตามวัตถุประสงค

 ส*งผลให'มีการดูแลสุขภาพ
ประชาชนอย*างใกล'ชิด 
ประชาชนมีสุขภาพดี

กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการปEองกันโรคพิษสุนัขบ'า เพื่อให'ความรู'แก*เจ'าของสัตว
เลี้ยง เช*นสุนัข
 แมวรณรงค
เผยแพร* ประชาสัมพันธ

การฉีดวัคซีน มีการสํารวจข'อมูล

ให'ความรู'แก*เจ'าของสัตว

เลี้ยง

40,000       40,000       40,000       สุนัขและแมว 
ได'รับการฉีด
วัคซีนครบทุก
ตัวตามเปEาหมา 
เจ'าของสัตว

เลี้ยงมีความรู'
ในการดูแลสัตว

และเฝEาระวัง
โรคได'

ประชาชนในท'องถิ่น
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ'า
  เทศบาลเป,นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ'า

กอง
สาธารณสุขฯ

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับวัตถุประสงค
โครงการ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)ที่

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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4 โครงการปEองกันควบคุมโรคในชุมชน เพื่อเป,นการเตรียมความพร'อมของ 

เจ'าหน'าที่ ประชาชน ในการปEองกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดขึ้น กรณีอุบัติใหม* อุบัติซ้ํา
 หรือกรณีที่มีนโยบายภาครัฐให'ดําเนินการ
เร*งด*วนเพื่อแก'ไขป3ญหาสุขภาพของ
ประชาชน

เจ'าหน'าที่และ ประชาชนใน
เขตเทศบาล

30,000       30,000       30,000       เจ'าหน'าที่มี
ความพร'อม ใน
การควบคุมโรค
 มีทีมงานที่
ประสานงานได' 
โดยใช' ทีม 
DSRRT

ประชาชนมีสุขภาพดี
ไม*มีโรคระบาดในชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

5 โครงการปEองกันควบคุมโรคไข'เลือดออก จัดกิจกรรมควบคุมโรคตามมาตราการ
และประกาศกระทรวงสาธาณรสุข แนว
ทางการดําเนินงานของ อปท

จัดกิจกรรมควบคุมโรคฯลฯ 80,000       80,000       80,000       อัตราปTวย ตาย
ของ การเกิด
โรค 
ไข'เลือดออก 
ลดลง

ไม*มีโรคไข'เลือดออกระบาด
ในชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาตลาด
สดให'เป,นตลาดสดน*าซื้อ

เพื่อส*งเสริม สนับสนุน การให'ความรู' และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ
เช*น
การศึกษาดูงานของผู'ประกอบการ
ร'านอาหาร แผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด 
ให'ผ*านเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข กําหนด เพื่อปEองกันแล
ควบคุมโรคที่มากับอาหารและน้ํา ,การให'
ความรู' และการประชา สัมพันธ


ร'านอาหาร 32 แห*ง แผง
ลอย 70 ตลาดสด 4

40,000       40,000       40000 ร'านอาหาร 
แผงลอย ตลาด
 ผ*านเกณฑ

มาตรฐานที่
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนด

ผู'บริโภคได'รับอาหารที่
สะอาด ปลอดภัยมีการ
พัฒนาต*อยอดองค
ความรู'
เดิมและประยุกต
ใช'
เทคโนโลยีที่มีอยู*

กอง
สาธารณสุขฯ

7 สนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน

สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ตามโครงการ
พัฒนางานธารณสุขมูลฐาน อสม.ได'
ให'บริการด'านสุขภาพประชาชนอย*าง
ทั่วถึงลดความเสี่ยงต*อการเกิดโรค

อุดหนุนงบประมาณ        
 1 ชมรม

75,000       75,000       75,000       จํานวนหน*วย
งานที่สนับสนุน
ตามโครงการ

ชุมชนสามารถจัดการกับ
ระบบสุขภาพของชุมชนได'
อย*างเหมาะสมด'วยตัวชุมชน
เอง เพื่อนําไปสู*หมู*บ'าน
สุขภาพดี

กอง
สาธารณสุขฯ

ที่

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค


เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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8 สนับสนุนโครงการฝ]กอบรมทบทวนเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพผู'นําอาสาปศุสัตว
 
ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว
อําเภอเชียง
ของดําเนินการตามโครงการฝ]กอบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู'นําอาสา
ปศุสัตว
 ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว

อําเภอเชียงของ/1 
หน*วยงาน

3,750        -           -           จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

การปฏิบัติงานของผู'นํา
อาสาปศุสัตว
ในการ
ให'บริการแก*ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

9 สนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัวสุนัข 
แมว เพื่อแก'ไขป3ญหาสุนัข แมว จรจัด
อย*างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอเชียงของ 
ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว
อําเภอเชียง
ของดําเนินการตามโครงการวางแผน
ครอบครัวสุนัข แมว เพื่อแก'ไขป3ญหาสุนัข 
แมว จรจัดอย*างยั่งยืนในพื้นที่อําเภอเชียง
ของ ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว

อําเภอเชียงของ/1 
หน*วยงาน

27,500       -           -           จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

ควบคุมประชากรสัตว
พาหะ
นําโรคและลดความเสี่ยงต*อ
การเกิดโรคพิษสุนัขบ'าทั้งใน
คนและสัตว
 ฯลฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

10 สนับสนุนโครงการรณรงค
พ*นน้ํายาฆ*าเชื้อ
โรคในพื้นที่เลี้ยงสัตว
ปP ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว
อําเภอเชียง
ของดําเนินการตามโครงการรณรงค
พ*น
น้ํายาฆ*าเชื้อโรคในพื้นที่เลี้ยงสัตว
ปP 
ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว

อําเภอเชียงของ/1 
หน*วยงาน

10,800       -           -           จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต
เทศบาลปลอดเชื้อที่
ก*อให'เกิดโรคในสัตว
ปPก 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดีและบริโภคเนื้อสัตว
ปPกที่
ปลอดโรค

กอง
สาธารณสุขฯ

11 สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของในการจัดการสุขภาพ

สนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของชมรม
อาสา
สมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ 

อุดหนุนงบประมาณ  
1 ชมรม

28,600       อสม.ทุกคนได'
ผ*านการอบรม
และสามารถ
ดูแลสุขภาพ
ประชาชนได'
อย*างมี
ประสิทธิภาพ

ชุมชนสามารถจัดการกับ
ระบบสุขภาพของชุมชนได'
อย*างเหมาะสมด'วยตัวชุมชน
เอง เพื่อนําไปสู*หมู*บ'าน
สุขภาพดี

กอง
สาธารณสุขฯ

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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12 โครงการป3_นจักรยานสานรักษ
 จัดกิจกรรมรณรงค
ป3_นจักรยาน เพื่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล'อม  
กิจกรรมมีการใช'จักรยานในชีวิตประจําวัน
 และใช'เส'นทางป3_นจักรยานที่ปลอดภัย
มากขึ้น

จัดกิจกรรม 2  ครั้ง 100,000     100,000     100,000     ประชาชนเข'า
ร*วมกิจกรรมไม*
น'อยกว*าร'อยละ
 80 ของ
กลุ*มเปEาหมาย

ประชาชนเข'าร*วมกิจกรรมมี
สุขภาพดีและดูแล
สิ่งแวดล'อมได'และใช'
เส'นทางที่ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการสานพลังชุมชนท'องถิ่นเมืองน*าอยู*
อย*างยั่งยืน (ของ สสส.)

เพื่อส*งเสริม สนับสนุนให'บุคลากร 
บุคคลภายนอก ได'เข'ารับการฝ]กอบรม 
พัฒนาองค
ความรู' ศึกษาดูงาน และการจัด
กิจกรรมต*างๆที่เกี่ยวข'องกับโครงการ

ส*งเสริม สนับสนุนให'
บุคลากร บุคคลภายนอก 
ได'เข'ารับการฝ]กอบรม 
พัฒนาองค
ความรู' ศึกษาดู
งาน และการจัดกิจกรรม
ต*างๆที่เกี่ยวข'องกับ
โครงการ จํานวน 30 คน

50,000       50,000       50,000       ผู'ผ*านการอบรม
 ต'องนําเอา
ความรู'
ประสบการณ

มาใช'ในการ
ปฎิบัติงานและ
ให'บบรลุตาม
วัตถุประสงค

ของโครงการได'

ผู'ที่ผ*านการอบรมสามารถ
นําประโยชน
มาใช'ในการ
ดําเนินได'อย*างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ศูนย
สุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

เพื่อพัฒนาศูนย
สุขภาพชุมชนให'เป,นไปตาม
เกณฑ
มาตรฐานสถานบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาศูนย
สุขภาพชุมชน
เทศบาล 1 ครั้ง

20,000       20,000              20,000 ศูนย
สุขภาพ
ชุมชนให' 
บริการเป,นไป
ตามมาตรฐาน 
และประชาชน 
พึงพอใจ

ประชาชนเข'าถึงบริการที่
ได'มาตารฐานและมีความ
พึงพอใจ เชื่อมั่น เชื่อถือการ
ให'บริการของพนักงาน
เจ'าหน'าที่

กอง
สาธารณสุขฯ

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับที่ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)โครงการ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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15 ก*อสร'างปEายศูนย
สุขภาพชุมชนเทศบาล

ตําบลเวียงเชียงของ
ก*อสร'างปEายศูนย
สุขภาพชุมชนเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ เพื่อแสดงถึงสถานที่
ราชการ ประชาชนมีความสะดวกในการ
ติดต*อราชการ

ปEายศูนย
สุขภาพชุมชน
เทศบาลฯ จํานวน 1 ปEาย

     200,000              -                -    จํานวนปEายที่
ก*อสร'าง

สถานที่ติดต*อราชการเป,นที่
รู'จักของประชาชน

กอง
สาธารณสุขฯ
กองช*าง

16 สนับสนุนโครงการขอรับการสนับสนุน
วัคซีนและวัสดุอุปกรณ
วิทยาศาสตร

การแพทย
เพื่อควบคุมปEองกันโรคพิษสุนัข
บ'า ประจําปP 2559

สนับสนุนปศุสัตว
อําเภอเชียงของ
ดําเนินการตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนวัคซีนและวัสดุอุปกรณ

วิทยาศาสตร
การแพทย
เพื่อควบคุมปEองกัน
โรคพิษสุนัขบ'า ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานปศุสัตว

อําเภอเชียงของ/1 
หน*วยงาน

26,000       -           -           จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ'า

กอง
สาธารณสุขฯ

     951,650      655,000      655,000

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส*งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกําลังกาย
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1 โครงการการแข*งขันกีฬาและนันทนาการ 1.จัดการแข*งขัน/ส*งทีมเข'าร*วมการแข*งขัน

กีฬาทั้งกีฬาพื้นบ'านและกีฬาสากล เพื่อ
สร'างความสามัคคีในหมู*คณะ ส*งเสริมการ
ออกกําลังกายและการเล*นกีฬา

จัดการแข*งขัน/ส*งทีมเข'า
ร*วมการแข*งขันกีฬาทั้ง
กีฬาพื้นบ'านและกีฬาสากล
 จํานวน 2 ครั้ง

     200,000 -           -            จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

หมู*บ'าน/ชุมชนมีความ      
 สัมพันธ
ที่ดีต*อกันตลอดจน
มีความรู'รักสามัคคีกันใน
ท'องถิ่น ส*งเสริมการออก
กําลังกายและการเล*นกีฬา

กองการศึกษา

2.โครงการส*งทีมนักกีฬาเข'าร*วมการ
แข*งขันกีฬาท'องถิ่นอําเภอเชียงของ 
เพื่อให'บุคลากรในท'องถิ่นมีความสามัคคี 
สร'างความสัมพันธ
ที่ดีต*อกัน

ส*งทีมนักกีฬาเข'าร*วมการ
แข*งขันกีฬาท'องถิ่นอําเภอ
เชียงของ จํานวน 1 ครั้ง

     100,000 -           -            จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

บุคลากรในท'องถิ่นมีความ
สามัคคี สร'างความสัมพันธ

ที่ดีต*อกัน

กองการศึกษา

3.โครงการแข*งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลลีก
ประเภท 7 คน เพื่อสร'างความสัมพันธ
ที่ดี
ระหว*างชุมชน หมู*บ'าน

จัดการแข*งขันกีฬาฟุตบอล
เทศบาลลีกประเภท 7 คน 
จํานวน 16 ทีม

     100,000 -           -            จํานวนทีมที่
เข'าร*วมการ
แข*งขัน

หมู*บ'าน/ชุมชนมีความ      
 สัมพันธ
ที่ดีต*อกันตลอดจน
มีความรู'รักสามัคคีกันใน
ท'องถิ่นส*งเสริมการออก
กําลังกายและเล*นกีฬา

กองการศึกษา

4.โครงการกีฬาสีสัมพันธ
ลูกปลาบึกเกมส

เพื่อให'เด็กในสถานศึกษาของเทศบาลฯมี
ความรู'รักสามัคคี ส*งเสริมการออกกําลัง
กายและการเล*นกีฬา

จัดกีฬาสีสัมพันธ
ลูกปลาบึก
เกมส
 จํานวน 1 ครั้ง

       50,000 -           -            จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

เด็กในสถานศึกษาของ
เทศบาลฯมีความรู'รักสามัคคี
 ส*งเสริมการออกกําลังกาย
และการเล*นกีฬา

กองการศึกษา

5.โครงการส*งทีมนักกีฬาเข'าร*วมการ
แข*งขันกีฬาฟุตบอลอําเภอเชียงของคัพ 
เพื่อส*งเสริมการออกกําลังกาย สร'างความ
สามัคคีในหมู*คณะ

ส*งทีมนักกีฬาเข'าร*วมการ
แข*งขันกีฬาฟุตบอลอําเภอ
เชียงของคัพ จํานวน 1 ทีม

       50,000 -           -            จํานวนทีมที่
ส*งเข'าร*วม
แข*งขัน

ส*งเสริมการออกกําลังกาย
สร'างความสามัคคีในหมู*คณะ

กองการศึกษา

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับวัตถุประสงค
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6.โครงการส*งนักกีฬาเข'าร*วมการแข*งขัน
กีฬาสีสัมพันธ
 ชมรมผู'ดูแลเด็ก จ.เชียงราย 
เพื่อสร'างความสามัคคีในหมู*คณะ

ส*งนักกีฬาเข'าร*วมการ
แข*งขันกีฬาสีสัมพันธ
 
ชมรมผู'ดูแลเด็ก จ.
เชียงรายจํานวน 1 ครั้ง

       10,000 -           -            จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

ส*งเสริมการออกกําลังกาย
สร'างความสามัคคีในหมู*คณะ

กองการศึกษา

2 โครงการส*งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา
หมู*บ'าน

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ
 การจัดกิจกรรม
กีฬาในหมู*บ'านให'แก*หมู*บ'านในเขตเทศบาล

สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ
 
การจัดกิจกรรมกีฬา/
5 (หมู*บ'าน)

       25,000 25,000       25,000        จํานวน
หมู*บ'านที่
ได'รับการ
สนับสนุน

หมู*บ'านในเขตเทศบาลมี
วัสดุและอุปกรณ
ในการจัด
กิจกรรมแข*งขันกีฬา/
ส*งเสริมสุขภาพประชาชนใน
เขตเทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย จัดหาเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งในหมู*บ'านในเขตเทศบาล

ติดตั้งพื้นที่ในเขตเทศบาล
5  (แห*ง)

     500,000              -   -            จํานวนจุด
ที่ติดตั้ง

ประชาชนมีสุขภาพดี กอง
สาธารณสุขฯ

4 โครงการจัดหาสนามกีฬาและลานกีฬา จัดหาสนามกีฬาและลานกีฬาชุมชนในเขต
เทศบาล

สนามกีฬา ลานกีฬา 
จํานวน 4 แห*ง

50,000       -           -            จํานวน
สนามกีฬา 
ลานกีฬาที่
จัดหา

 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสนามกีฬาและ
ลานกีฬาที่ได'มาตรฐาน 
ปลอดภัย

กองช*าง,
กอง
การศึกษา

5 สนับสนุนโครงการแข*งขันกีฬานักเรียนศูนย

เครือข*ายการศึกษาตําบลเวียงเชียงของ

สนับสนุนศูนย
เครือข*ายการศึกษาตําบล
เวียงเชียงของตามโครงการแข*งขันกีฬา
นักเรียนศูนย
เครือข*ายการศึกษาตําบลเวียง
เชียงของ เพื่อส*งเสริมให'นักเรียนใช'เวลา
ว*างให'เป,นประโยชน
 เสริมสร'างสุขภาพ
ร*างกายให'สมบูรณ
 แข็งแรง

สนับสนุนศูนย
เครือข*าย
การศึกษาตําบลเวียงเชียง
ของตามโครงการ /1 
หน*วยงาน

50,000       -           -            จํานวน
หน*วยงานที่
สนับสนุนตาม
โครงการ

 นักเรียนในศูนย
มีสุขภาพ
ร*างกายที่สมบูรณ
 แข็งแรง
ได'แสดงออกซึ่ง
ความสามารถด'านกีฬา 
และมีความสามัคคีในหมู*
คณะ

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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6 สนับสนุนโครงการกีฬาศูนย
การศึกษาภาค

บังคับ 9 ปP(กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา)
สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของตาม
โครงการกีฬาศูนย
การศึกษาภาคบังคับ 9 
ปP(กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา)เพื่อ
สนับสนุนและส*งเสริมการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพทั้งทางจิตใจและร*างกาย
ของนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อําเภอ
เชียงของ ฯลฯ

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของดําเนินการตาม
โครงการ/1 หน*วยงาน

177,000     -           -            จํานวนหน*วย
งานที่สนับสนุน
ตามโครงการ

 นักเรียนในศูนย
มีสุขภาพ
ร*างกายที่สมบูรณ
 แข็งแรง
ได'แสดงออกซึ่ง
ความสามารถด'านกีฬา 
และมีความสามัคคีในหมู*
คณะ

กองการศึกษา

7 สนับสนุนสํานักงานกีฬาจังหวัดเชียงราย
โครงการสนับสนุนส*งเสริม และพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานกีฬาจังหวัดเชียงราย
โครงการสนับสนุนส*งเสริม และพัฒนา
กีฬาจังหวัดเชียงราย ประจําปP 2559

สนับสนุนสํานักงานกีฬา
จังหวัดเชียงรายดําเนินการ
ตามโครงการ
/1 หน*วยงาน

10,000        จํานวนหน*วย
งานที่สนับสนุน
ตามโครงการ

 เยาวชน ประชาชนทั่วไป
หันมาเล*นกีฬาทําให'มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ

 แข็งแรง ฯลฯ

กองการศึกษา

1,322,000   25,000       25,000       

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
โครงการ วัตถุประสงค


เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 จัดให'มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ*อนหย*อนใจ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการก*อสร'างถนนจักรยาน ตามแนว

ปEองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมู*ที่ 3
ก*อสร'างถนนจักรยาน ตามแนวปEองกันตลิ่ง
 ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ํา
โขง บ'านสบสม หมู*ที่ 3 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนนจักรยานตามแนว
ปEองกันตลิ่งริมน้ําโขง /1 
สาย

-           2,000,000   -            จํานวนถนน
จักรยานที่
ก*อสร'าง

มีถนนทางจักรยาน เพื่อ
สัญจร ออกกําลัง ตามแนว
ปEองกันตลิ่ง เพื่อเตรียม
เชื่อมกับสถานที่ท*องเที่ยว
เลียบน้ําโขง

กองช*าง

2 โครงการก*อสร'างถนนจักรยาน ตามแนว
ปEองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมู*ที่ 7

ก*อสร'างถนนจักรยาน ตามแนวปEองกันตลิ่ง
 ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ํา
โขง บ'านสบสม หมู*ที่ 7 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนนจักรยานตามแนว
ปEองกันตลิ่งริมน้ําโขง /1 
สาย

-           -           2,000,000    จํานวนถนน
จักรยานที่
ก*อสร'าง

มีถนนทางจักรยาน เพื่อ
สัญจร ออกกําลัง ตามแนว
ปEองกันตลิ่ง เพื่อเตรียม
เชื่อมกับสถานที่ท*องเที่ยว
เลียบน้ําโขง

กองช*าง

-           2,000,000   2,000,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส*งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู'ตลอดชีวิต

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1.1 อุดหนุนงบประมาณค*าอาหารกลางวัน

ให'แก*เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
(สบสม)

เด็กตั้งแต*ระดับอนุบาล,
 ป.1 -ป.6

   3,620,000 -           -            จํานวนเด็ก
ที่ได'รับการ
สนับสนุนค*า
อาหารกลางวัน

1.2 จัดหาอาหารกลางวันให'แก*เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแต*ระดับอนุบาล,
 ป.1 -ป.6

     391,000 - -  จํานวนเด็ก
ที่ได'รับการ
สนับสนุนค*า
อาหารกลางวัน

1.3 จัดหาอาหารกลางวันให'แก*เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

เด็กตั้งแต*ระดับอนุบาล,
 ป.1 -ป.6

     450,000 -           -            จํานวนเด็ก
ที่ได'รับการ
สนับสนุนค*า
อาหารกลางวัน

2 โครงการอาหารเสริม(นม) 2.1 อุดหนุนงบประมาณค*าอาหารเสริม
(นม)ให'แก*เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ(สบสม)

เด็กตั้งแต*ระดับอนุบาล,
 ป.1 -ป.6

   1,734,161 -           -            จํานวนเด็ก
ที่ได'รับการ
สนับสนุนค*า
อาหารกลางวัน

กองการศึกษา

2.2 จัดหาอาหารเสริม(นม)ให'แก*เด็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

เด็กตั้งแต*ระดับอนุบาล,
 ป.1 -ป.6

     144,158 -           -            จํานวนเด็ก
ที่ได'รับการ
สนับสนุนค*า
อาหารกลางวัน

2.3 จัดหาอาหารเสริม(นม)ให'แก*เด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

เด็กตั้งแต*ระดับอนุบาล,
 ป.1 -ป.6

     210,782 -           -            จํานวนเด็ก
ที่ได'รับการ
สนับสนุนค*า
อาหารกลางวัน

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


นักเรียนในสถานศึกษา
ได'รับอาหารเสริม(นม)ที่ได'
มาตรฐานถูกหลักอนามัย 
ตั้งแต*เด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และชั้น ป.1-6

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

กองการศึกษานักเรียนในสถานศึกษา
ได'รับการจัดสรร
งบประมาณและได'รับ
ประทานอาหารกลางวันที่มี
คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
ตั้งแต*เด็กเล็ก เด็กอนุบาล
และชั้น ป.1-6

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)
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3 วันเด็กแห*งชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห*งชาติเพื่อส*ง

เสริมให'เด็กได'แสดงออกอย*างถูกต'อง 
ได'รับความรู'ในด'านต*าง ๆ

จัดกิจกรรมโดยเชิญ
หน*วยงานมาจัดนิทรรศการ
 จัดกิจกรรม การแสดง
ต*าง ๆ จํานวน 20 
หน*วยงาน

     100,000      100,000      100,000  จํานวน
หน*วยงานที่เข'า
ร*วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนได'รับการ 
ส*งเสริมให' แสดงออกอย*าง
ถูกต'อง ได'รับความรู'ในด'าน
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

4 โครงการฝ]กอบรมและส*งบุคลากรทางการ
ศึกษาเข'ารับการอบรมตามหลักสูตรต*าง ๆ

เพื่อส*งเสริมสนับสนุนให'บุคลากรทาง
การศึกษาได'มีโอกาสพัฒนาตนเอง มี
ความคิดสร'างสรรค
ในการปฏิบัติงาน
และเป,นการส*งเสริมความก'าวหน'าทาง
วิชาชีพของการศึกษาบุคลากรทาง
การศึกษา

ฝ]กอบรมหรือส*งบุคลากร
ทางการศึกษาเข'ารับการ
อบรมตามหลักสูตรต*าง 
จํานวน 5 ครั้ง

       20,000              -                -    จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

บุคลากรทางการศึกษา
ได'รับการพัฒนา ให'เป,นผู'มี
ความคิดสร'างสรรค
ในการ
ปฏิบัติงานและสร'าง
ความก'าวหน'าทางวิชาชีพ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา

กองการศึกษา

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ในสถานศึกษา
และบริเวณรอบ ๆ

ปรับปรุงภูมิทัศน
ในสถานศึกษาและ
บริเวณรอบ ๆ เพื่อให'สถานศึกษาเกิด
ความสวยงามและทําให'การปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 
2 แห*ง

       50,000              -                -    จํานวน
สถานศึกษาที่
ได'ดําเนินการ

สถานศึกษามีภูมิทัศน
ที่
สวยงามร*มรื่น และ
เอื้ออํานวยต*อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของเด็กในสถานศึกษาให'มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการปEองกันอุบัติเหตุและปฐมพยาบาล
เบื้องต'น

จัดให'บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึก 
ษามีความรู'ในการปEองกันอุบัติเหตุและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต'นในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 
2 แห*ง

       10,000              -                -    จํานวน
สถานศึกษาที่
ได'ดําเนินการ

บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู'ในการปEองกัน
อุบัติภัยและการปฐม
พยาบาลเบื้องต'น

กองการศึกษา

ที่

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)โครงการ วัตถุประสงค


หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
จัดอบรมและศึกษาดูงานด'านการศึกษา 
งานมหกรรมทางการศึกษาระดับภาคและ
ระดับประเทศ

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 15 คน

       50,000              -                -    จํานวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข'าร*วม

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได'รับการพัฒนาทาง
การศึกษา เพื่อนํามาพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพต*อไป

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวน 
การจัดประสบการณ
ที่สอดคล'องต*อความ
ต'องการของผู'เรียนและบริบทของท'องถิ่น 
ของศูนย
ฯ และโรงเรียนอนุบาลฯ

ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร 
จํานวน 1 ครั้ง

       20,000  จํานวนครั้งที่จัด ได'หลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคล'องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ และ
สอดคล'องกับท'องถิ่น

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

9 โครงการรณรงค
เพื่อปEองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝ3งและให'ความรู'
เกี่ยวกับยาเสพติดให'โทษสําหรับเด็กและ
ผู'ปกครองในสถานศึกษา

จัดกิจกรรม จํานวน 1
ครั้ง

       15,000              -                -    จํานวนครั้งที่จัด เด็กและผู'ปกครองใน
สถานศึกษามีความรู'
เกี่ยวกับยาเสพติดที่ให'โทษ
และหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

10 โครงการสัมพันธ
ชุมชนร*วมงานประเพณี
และภูมิป3ญญาท'องถิ่น

เพื่อจัดกิจกรรมเข'าร*วมงานประเพณีและ
ภูมิป3ญญาท'องถิ่นร*วมกับชุมชนของ ศพด.
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ได'แก*งาน
ตานกKวยสลาก ประเพณีแห*เทียนพรรษา 
สืบชะตาเมืองฯ ลอยกระทง งานสงกรานต

และงานสรงน้ําพระ

จัดกิจกรรม จํานวน 8 ครั้ง        60,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

เด็ก ๆ ได'รวมกิจกรรมต*าง ๆ
 ร*วมกับชุมชนและได'
ตระหนักถึงความเป,น
เอกลักษณ
ท'องถิ่นของตน

กองการศึกษา
(ศพด.,
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมและส*งเด็กเข'าร*วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยใน ศพด.
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

จัดกิจกรรมและส*งเด็กเข'า
ร*วมกิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง

       80,000              -                -    จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

เด็กได'รับการพัฒนา
ศักยภาพเหมาะสมกับวัย

กองการศึกษา

โครงการที่
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค
 ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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12 โครงการส*งเสริมพัฒนาสติป3ญญาเด็กไทย จัดกิจกรรมส*งเสริมสถานศึกษาตาม

มาตรการส*งเสริมพัฒนาสติป3ญญาเด็กไทย
ของกระทรวงสาธารณสุข

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง        20,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

เด็กได'รับการพัฒนาด'าน
สติป3ญญาเป,นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

13 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต*าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของไทยใน
สถานศึกษา
-วันพ*อแห*งชาติ  -วันแม*แห*งชาติ
-วันขึ้นปPใหม*, -วันไหว'ครู

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สําคัญของไทย จํานวน 
8 ครั้ง

       50,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
ฯและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯมี
ความรู'ความเข'าใจในวัน
สําคัญต*าง ๆ

กองการศึกษา
(ศพเ.,
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

14 โครงการพัฒนาห'องสมุดโรงเรียน จัดหาหนังสือเรียน  นิทาน  หนังสือเสริม
ประสบการณ
ต*าง ๆ ในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ

จัดหา จํานวน 1 ครั้ง      100,000 -           -            จํานวนครั้ง
ในการจัดหา

เด็กได'ศึกษา ค'นคว'าและหา
ประสบการณ
ได'ด'วยตนเอง
จากห'องสมุด

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

15 โครงการพัฒนาแหล*งเรียนรู'ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาแหล*งเรียนรู'ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

พัฒนาแหล*งเรียนรู' จํานวน
 1 ครั้ง

       50,000 -           -            จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลมี
แหล*งเรียนรู'ภายในโรงเรียน

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

16 โครงการพัฒนาแหล*งเรียนรู'สู*ประชาคม
อาเซียน

เพื่อพัฒนาแหล*งเรียนรู'สู*ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ

พัฒนาแหล*งเรียนรู' จํานวน
 1 ครั้ง

       80,000 -           -            จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลมี
แหล*งเรียนรู'อาเซียนภายใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

17 โครงการพัฒนาศูนย
การเรียนรู'อาเซียน เพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรู'อาเซียนของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

พัฒนาศูนย
เรียนรู' จํานวน 
1 ครั้ง

       50,000 -           -            จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลมี
ศูนย
เรียนรู'อาเซียนภายใน
โรงเรียน

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

โครงการ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับที่

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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18 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา วัสดุ

สํานักงาน วัสดุคอมฯและวัสดุงานบ'านงาน
ครัวและวัสดุของใช'ประจําตัวเด็ก

จัดหาวัสดุการศึกษา วัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมฯและวัสดุงานบ'านงานครัว วัสดุของ
ใช'ประจําตัวเด็ก นําไปใช'ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

จัดหา จํานวน 10 (ครั้ง)      300,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดหา

เด็กได'รับการพัฒนาอย*างมี
คุณภาพและเหมาะสมตาม
วัย โดยการใช'สื่อและวัสดุที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองการศึกษา
(ศพด.,
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

19 โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง ซ*อมแซม ต*อเติม อาคาร
เรียน อาคารประกอบการและบริเวณ
โดยรอบสถานศึกษา

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 
จํานวน 2 แห*ง

     200,000              -                -    จํานวน
สถานศึกษาที่
ได'ดําเนินการ

ประชาชนได'รับทราบ
รายละเอียดสถานที่ตั้งของ
สถานศึกษา

กองการศึกษา
(ศพด.,
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

20 โครงการส*งเสริมให'ผู'เรียนมีวินัย มีความ
ซื่อสัตย
สุจริตและประหยัด

ปลูกฝ3งความมีวินัย รักการประหยัดและ
อดออม

จัดกิจกรรม 
จํานวน 1 (ครั้ง)

        5,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

เด็กมีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย
สุจริต และรู'จัก
ประหยัดอดออม

กองการศึกษา

21 โครงการพัฒนาคุณภาพผู'เรียนจากแหล*ง
เรียนรู'นอกสถานที่

จัดศึกษาดูงานแหล*งเรียนรู'นอกสถานที่
ให'กับเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

เด็กในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 30 คน

       50,000 -           -            จํานวนเด็กที่
เข'าร*วมกิจกรรม

เด็กได'รับความรู'จากการไป
ศึกษาแหล*งเรียนรู'นอก
สถานที่

กองการศึกษา

22 โครงการส*งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของเด็ก

จัดกิจกรรมเพื่อให'เด็กมีสุขภาพ อนามัยที่
ดีและสร'างความปลอดภัยสําหรับเด็กใน
ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ

จัดกิจกรรม จํานวน 
2 (ครั้ง)

       40,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
และมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กน*าอยู*และมาตรฐาน
โรงเรียน

กองการศึกษา
(ศพด.,
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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23 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการระดับ

ปฐมวัย
จัดกิจกรรมวิชาการแสดงผลงานและ
นิทรรศการของเด็ก เพื่อสร'างความ
ภาคภูมิใจให'แก*ผู'ปกครองและนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของ

จัดกิจกรรมวิชาการ
แสดงผลงานให'ประชาชน
เข'าชม จํานวน 200 คน

       50,000              -                -    จํานวน
ผู'เข'าร*วม
กิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของได'
ประชาสัมพันธ
ด'านการ
เรียนการสอน ผู'ปกครอง
และนักเรียนมาความ
ภาคภูมิใจ

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

24 โครงการครอบครัวอบอุ*นชุมชนเข'มแข็ง จัดกิจกรรมในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ส*งเสริมครอบครัวให'อบอุ*น เสริมสร'าง
ชุมชนให'เข'มแข็ง

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
 จํานวน 3  ครั้ง

       30,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความอบอุ*นและชุมชนใน
เขตเทศบาลมีความเข'มแข็ง

กองการศึกษา
(ศพด.)

25 โครงการศูนย
เด็กเล็กยิ้มสดใสห*างไกลฟ3นผุ จัดกิจกรรมในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯโดย
การตรวจฟ3น และส*งเสริมการแปรงฟ3น
ให'กับเด็กอย*างถูกวิธี ให'ความรู'กับ
ผู'ปกครองเกี่ยวกับฟ3นและการแปรงฟ3น

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 50 คน

       20,000              -                -    จํานวนเด็กที่
เข'าร*วมกิจกรรม

เด็กภายในศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กมีฟ3นที่แข็งแรง ไม*ผุ

กองการศึกษา
(ศพด.)

26 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช'
โรงเรียนเป,นฐานในการพัฒนาท'องถิ่น
(SBMLD) ต*อเนื่อง

พัฒนาท'องถิ่น โดยใช'โรงเรียนเป,นฐานใน
การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ 
(การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย)

จัดกิจกรรมตามโครงการ 
จํานวน 5 กิจกรรม

   1,000,000              -                -    จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

มีการบริหารจัดการโดยใช'
โรงเรียนเป,นฐานในการ
พัฒนาท'องถิ่น

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

27 โครงการศูนย
เด็กเล็กคุณภาพ จัดกิจกรรมในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
พัฒนา ส*งเสริม สนับสนุนให'เป,นศูนย

พัฒนาเด็กเล็กน*าอยู*

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง        20,000              -                -    จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเป,นศูนย

เด็กเล็กน*าอยู*และมีคุณภาพ

กองการศึกษา
(ศพด.)

28 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ
และวารสาร จัดหาหนังสือพิมพ
และวารสารสําหรับ
หมู*บ'าน

หมู*บ'านในเขตเทศบาล 
5 หมู*บ'าน

       50,000 -           -            จํานวนหมู*
บ'านที่ดําเนินการ

เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีหนังสือพิมพ
และวารสาร
ไว'อ*านและศึกษาหาความรู'
เพิ่มเติม

กองการศึกษา

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)วัตถุประสงค


หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับที่

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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29 โครงการทัศนศึกษาแหล*งเรียนรู'นอกสถานที่ เพื่อส*งเสริมและสร'างประสบการณ
การ

เรียนรู'นอกห'องเรียน ให'เด็กได'รับ
ประสบการณ
โดยตรง

ส*งเสริมเด็กในศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  50 คน

       20,000              -                -    จํานวนเด็กที่
เข'าร*วมกิจกรรม

เด็กได'รับประสบการณ
การ
เรียนรู'โดยตรง

กองการศึกษา
(ศพด.)

30 โครงการส*งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
เด็ก

เพื่อส*งเสริมให'นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเหมาะสมตามวัย โดยส*งเสริมให'
เด็กเข'าวัดทุกวันพระ

ส*งเสริมเด็กในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ จํานวน 8
 ครั้ง

       20,000              -                -    จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนได'
อย*างถูกต'องเหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

31 โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน เพื่อส*งเสริมและสร'างจิตสํานึกในการคัด
แยกขยะและการรักษาความสะอาดภายใน
โรงเรียน

เด็กในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลฯ จํานวน  100 คน

       20,000              -                -    จํานวนเด็กที่
เข'าร*วมกิจกรรม

เด็กได'รับประสบการณ
การ
เรียนรู'โดยตรง

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

32 โครงการรณรงค
ปEองกันควบคุมโรคติดต*อ
ในสถานศึกษา

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
 และปEองกัน
ควบคุมโรคติดต*อ เช*น โรคไข'เลือดออก 
โรคมือเท'าปาก ฯลฯ ในศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

สถานศึกษาของเทศบาลฯ 
จํานวน 2 แห*ง

       20,000              -                -    จํานวน
สถานศึกษาที่
จัดกิจกรรม

เด็กในสถานศึกษามีความ
ปลอดภัย ไม*เป,นโรคติดต*อ
และรู'จักการปEองกันตนเอง

กองการศึกษา
(ศพด.,
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

33 โครงการจัดทําศูนย
การเรียนรู'สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

จัดทําศูนย
การเรียนรู'สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ

ทําศูนย
การเรียนรู' จํานวน 
1 ครั้ง

       50,000              -                -    จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ

เทศบาลมีศูนย
การเรียนรู'
สําหรับเด็กปฐมวัย

กองการศึกษา
(,โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

34 จัดซื้อเครื่องเล*นพัฒนาการเด็กกลางแจ'ง จัดซื้อเครื่องเล*นพัฒนาการเด็กกลางแจ'ง 
ขนาดไม*น'อยกว*า 7.50x9.50x3.00 เมตร 
ประกอบด'วย กระดานลื่นเดี่ยว,เชือกตา
ข*าย 2 ด'าน, บันไดลิง, เชือกโหนตัว,ท*อ
เหล็กโหนตัว, บันไดทางขึ้น, ทางขั้นลาด
เอียง ฯลฯ

เครื่องเล*นพัฒนาการเด็ก 
จํานวน 1 ชุด

     400,000 -           -            จํานวนเครื่อง
เล*นที่จัดหา

เด็กในสถานศึกษาและ
ชุมชนได'รับการพัฒนาครบ
ทั้ง 4 ด'าน

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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35 โครงการส*งเสริม ปรับปรุงศูนย
การเรียนรู'

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ(ตลาดสดบ'าน
เวียงแก'ว(เดิม) )หมู*ที่ 8

เพื่อปรับปรุงและส*งเสริมกิจกรรมของศูนย

การเรียนรู'เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
เป,นศูนย
การเรียนรู'ของชุมชนแบบยั่งยืน

ส*งเสริมการจัดกิจกรรมใน
ศูนย
การเรียนรู'เทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ/ 5 ครั้ง

40,000       -           -            จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

ชุมชนมีสถานที่สําหรับออก
กําลังกายเพิ่มขึ้น
สวนสาธารณะมีความร*มรื่น
 สวยงาม ประชาชนเข'าไป
ใช'มากขึ้น

กองช*าง,กอง
สาธารณสุข

36 ส*งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก*เด็ก เยาวชน
 และผู'ด'อยโอกาส

1.สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ทางการศึกษาแก*
เด็ก เยาวชนและผู'ด'อยโอกาส
2.สนับสนุนทุนการศึกษาแก*เยาวชนและ
ผู'ด'อยโอกาส

เด็ก เยาวชน ผู'ด'อยโอกาส 
จํานวน 50 คน

     500,000              -                -    จํานวนเด็ก 
เยาวชน 
ผู'ด'อยโอกาสที่
ได'รับการ
สนับสนุน

เด็ก เยาวชน ผู'ยากไร'ได'รับ
การช*วยเหลือทางการศึกษา
และทุนการศึกษา"

กองการศึกษา

37 สนับสนุนโครงการค*ายศิลปgสร'างสรรค

แบ*งป3นฝ3นให'น'อง

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โครงการค*ายศิลปgสร'างสรรค
แบ*งป3นฝ3นให'
น'อง เพื่อให'เด็กนักเรียนมีความสามัคคี มี
สมาธิ มีคุณธรรม ทํางานอย*างมีระบบและ
นําไปใช'ในชีวิตประจําวันได'

สนับสนุนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

30,000       -           -            จํานวนหน*วย
งานที่สนับสนุน
ตามโครงการ

 นักเรียนนําหลักธรรมมาใช'
เป,นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน ทําให'
ห*างไกลจากอบายมุข

กองการศึกษา

38 โครงการพัฒนาศักยภาพผู'นําชุมชนและ
กลุ*มพลังมวลชน

จัดอบรม ศึกษาดูงาน ให'แก*ผู'นําชุมชน 
กลุ*มพลังมวลชน เพื่อเพิ่มความรู' 
ประสบการณ
 สามารถนํามาปรับใช'ใน
ชุมชนท'องถิ่น

จัดอบรม ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 150,000     -           -            จํานวนครั้งใน
การจัดอบรม 
ศึกษาดูงาน

 ผู'นําชุมชน กลุ*มพลัง
มวลชนต*าง ๆ มีความรู' 
ประสบการณ
เพิ่มขึ้น 
สามารถนํามาปรับใช'ใน
ท'องถิ่น ชุมชนได'

สํานักปลัด

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)

45



พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
39 สร'างอาคารศูนย
การเรียนรู'หน'าวัดสบสม 

หมู*ที่ 3
ก*อสร'างอาคารคอนกรีต  ขนาดกว'าง 8 
เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2 ชั้น บริเวณหน'า
วัดสบสม รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ สําหรับเป,นที่ศึกษาหาความรู' 
ที่มา เครื่องมือเครื่องใช' ประวัติของชุมชน
 ฯลฯ

อาคารศูนย
เรียนรู'บ'านสบ
สม หมู*ที่ 3 จํานวน 1 แห*ง

             -      2,300,000              -    จํานวนแห*งที่
ก*อสร'าง

ประชาชนในชุมชนมีแหล*งที่
ศึกษาหาความรู' ที่มา 
เครื่องมือ เครื่องใช'ที่ใชใน
ชุมชน

กองช*าง,กอง
การศึกษา

40 ก*อสร'างศาลาที่อ*านหนังสือพิมพ
หมู*บ'าน
พร'อมปรับปรุงภูมิทัศน
 ปากซอย 13  
(บริเวณสามแยกน้ําบ*อ) หมู*ที่ 3

ก*อสร'างศาลาที่อ*านหนังสือพิมพ
 ขนาด 
3.00x5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม*น'อยกว*า 15
 ตารางเมตร  พร'อมปรับปรุงภูมิทัศน
ปาก
ซอย 13 (บริเวณสามแยกน้ําบ*อ) หมู*ที่ 3 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ศาลาที่อ*านหนังสือพิมพ
 
1 แห*ง

             -        300,000              -    จํานวนแห*งที่
ก*อสร'าง

ประชาชนในชุมชนมีสถานที่
สําหรับใช'ศึกษาหาความรู'
ของชุมชน

กองช*าง

   10,320,101    2,700,000      100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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1 จัดฝ]กอบรมให'ความรู'ภาษาต*างประเทศ จัดฝ]กอบรมให'ความรู'ด'าน

ภาษาต*างประเทศ ได'แก* ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน ให'แก*บุคลากรของเทศบาล 
เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

จัดฝ]กอบรม
1  (ครั้ง)

       50,000              -                -    จํานวนครั้งใน
การดําเนินการ

ผู'ประกอบการด'านการ
ท*องเที่ยวในเขตเทศบาล 
เยาวชน และผู'สนใจพัฒนา
ความรู'ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาต*างประเทศ 
รองรับการเข'าสู*ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและสร'าง
ความประทับใจให'แก*
นักท*องเที่ยว

สํานักปลัด,

2 โครงการเรียนรู'ทางภาษาสู*อาเซียน จัดการเรียนการสอนด'านภาษาเพื่อ
เตรียมพร'อมเข'าสู*ประชาคมอาเซียน 
สําหรับเด็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
และบุคคลทั่วไป

เด็กในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลและบุคคลทั่วไป 
จํานวน 100 คน

       25,000              -                -    จํานวนเด็กที่
ได'รับการ
เตรียมความ
พร'อมด'านภาษา

เด็กในสถานศึกษาได'รับการ
พัฒนาด'านสติป3ญญา

กองการศึกษา

       75,000              -                -   

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 ส*งเสริมให'เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช'ภาษาต*างประเทศเพื่อเตรียมความพร'อมสู*ประชาคมอาเซียน
                             และพัฒนาคุณภาพคนให'มีภูมิคุ'มกันต*อการเปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 ส*งเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช'ในการเรียนการสอน การเข'าถึงข'อมูลข*าวสาร การให'บริการสาธารณะแก*ประชาชน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการเชื่อมต*ออินเตอร
เน็ตความเร็วสูง ดําเนินการเชื่อมต*ออินเตอร
เน็ตความเร็ว

สูงในสถานศึกษา
1

(แห*ง)
       20,000              -                -    จํานวน

สถานศึกษาที่
ดําเนินการ

สถานศึกษามีอินเตอร
เน็ต
ความเร็วสูงใช'ในการ
ดําเนินการเรียนการสอน

กองการศึกษา
(โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลฯ)

2 โครงการระบบอินเตอร
เน็ตไร'สาย
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาล (WiFi Free
 Zone )

ติดตั้งระบบอินเตอร
เน็ตไร'สายสาธารณะ 
ในเขตเทศบาลเพื่อให'บริการประชาชนใน
การเข'าถึงข'อมูลข*าวสารได'อย*างทั่วถึง
รวดเร็ว

ติดตั้งระบบอินเตอรืเน็ตไร'
สาย 6 จุด

     250,000              -                -    จํานวนจุดที่
ติดตั้ง

ประชาชนได'รับความสะดวก
ในการใช'อินเตอร
เพื่อค'นหา
ข'อมูลข*าวสารและส*งเสริม
การเรียนรู'ตลอดชีวิต

สํานักปลัด

     270,000              -                -   

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับวัตถุประสงค
ที่ โครงการ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

48



แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 ส*งเสริมงานด'านคมนาคมและการขนส*ง  ทางระบายน้ํา สะพาน และระบบโครงสร'างพื้นฐานที่จําเป,น

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 ก*อสร'างถนน ค.ส.ล.พร'อมวางท*อระบายน้ํา

 ซอยพักบ'านเพื่อน
ก*อสร'างถนน ค.ส.ล.กว'าง 5.00 เมตร ยาว
 131.50 เมตร พื้นที่ 657.50 ตารางเมตร 
พร'อมวางท*อระบายน้ําขนาด Ø 0.40 
เมตร ความยาวรวม 88 เมตร พร'อมบ*อ
พักจํานวน 7 บ*อ

ถนนค.ส.ล.พื้นที่ไม*น'อยกว*า
 657 (ตร.ม.)

     600,000 -           -            จํานวนพื้นที่
ที่ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย การระบายน้ํา
สะดวกไม*มีน้ําท*วมขัง

กองช*าง

2 ก*อสร'างขยายถนนทางลงพิพิธภัณฑ
ปลาบึก
rพร'อมทําราวกันตก บริเวณพิพิธภัณฑ
ปลา
บึก

ก*อสร'างขยายถนน ค.ส.ล.ขนาดกว'าง 4.00
 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร'อมทําราวกัน
ตก บริเวณทางลงพิพิธภัณฑ
ปลาบึก บ'าน
หาดไคร' หมู*ที่ 7 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไม*น'อย
กว*า 120 ตร.ม. พร'อม
กําแพง คสล.

     350,000 -           -            จํานวนพื้นที่ที่
ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

3 โครงการซ*อมแซมทางเดินเท'า ซ*อมแซมทางเดินเท'าหมู*บ'านในเขต
เทศบาล 5 หมู*บ'านที่ชํารุด

3 สายทาง      200,000      200,000      200,000  ทางเดินเท'าไม*
ชํารุด ปลอดภัย
ในการใช'

การเดินทางสัญจรไปมีความ
ปลอดภัย

กองช*าง

4 โครงการปรับปรุงข'อมูลการก*อสร'างและ
บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงข'อมูลการก*อสร'างและ
บํารุงรักษาทาง

ปรับปรุงข'อมูลการก*อสร'าง
และการบํารุง รักษาทาง 
จํานวน 4 ครั้ง

-           -           -            ข'อมูลการ
ก*อสร'างการ
บํารุงรักษา
ทางเป,นป3จจุบัน

เป,นข'อมูลในการวางแผน 
การพัฒนาครั้งต*อไป

กองช*าง

5 โครงการซ*อมแซมผิวจราจร ซ*อมแซมผิวจราจรถนนและซอยทุกซอยใน
เขตเทศบาลฯ  ที่ชํารุด ให'อยู*ในสภาพปกติ

ถนนและซอยทุกซอยที่
ชํารุดอยู*ในสภาพปกติ มี
ความปลอดภัยในการสัญจร

200,000     200,000     200,000      ถนนและซอย
ทุกซอยไม*ชํารุด

การเดินทางสัญจรไปมามี
ความ
ปลอดภัย

กองช*าง

วัตถุประสงค

หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)โครงการ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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6 โครงการจัดทําข'อมูลถนนในเขตเทศบาล จัดทําแผนที่สังเขป/ทะเบียนประวัติถนน

ทุกสาย  ทุกประเภทในเขตเทศบาล
มีการดําเนินการตาม
โครงการ 1 ครั้ง

             -   -           -            ข'อมูลถนน
เป,นป3จจุบัน

มีแผนการตรวจสอบถนน
ประจําปPในการซ*อมบํารุง

กองช*าง

7 โครงการติดตั้งไฟฟEาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟEาสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาล
บริเวณจุดที่ยังไม*มีไฟฟEาส*องสว*าง ทางร*วม
 ทางแยกต*าง ๆ 

มีการติดตั้งไฟฟEาบริเวณ
จุดที่ยังไม*มีไฟฟEาส*องสว*าง
 ทางร*วม ทางแยกต*าง ๆ 

     300,000 300,000     300,000      จํานวนจุด
ที่ติดตั้ง

มีระบบไฟฟEาที่ได'มาตรฐาน
ทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
 ประชาชนรู'สึกปลอดภัยใน
การสัญจรในเวลากลางคืน

กองช*าง

8 โครงการซ*อมแซมไฟฟEาสาธารณะ ซ*อมแซมไฟฟEา ระบบไฟฟEาสาธารณะใน
เขตพื้นที่เทศบาลที่ชํารุด

ดําเนินการซ*อมแซมเดือน
ละ 1 ครั้ง

     100,000      100,000      100,000  จํานวนครั้งที่
ซ*อมแซมต*อ
เดือน

มีระบบไฟฟEาที่ได'มาตรฐาน
และค*าไฟฟEาลดลง

กองช*าง

9 ขยายเขตไฟฟEาสายดับ อุดหนุนงบประมาณให'แก*การไฟฟEา
ส*วนภูมิภาค อําเภอในการขยายเขตไฟฟEา
พื้นที่ในเขตเทศบาล

มีการขยายเขตไฟฟEา      100,000 100,000     100,000     พื้นที่ในเขต
เทศบาลฯมี
ไฟฟEาใช'อย*าง
ทั่วถึง

ประชาชนได'รับความ
สะดวกและมีความปลอดภัย

กองช*าง

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบแม*น้ํา
โขง ตั้งแต*ซอย 5 (ซอยด*านศุลกากร)ถึง
ซอยข'าง สภ.เชียงของ

ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟ3ลท
ติก 
ความยาวรวม 700 เมตร กว'าง 5 เมตร 
หรือพื้นที่ไม*น'อยกว*า 3,500 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวถนนพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 3,500 ตารางเมตร

2,000,000                -   -            จํานวนพื้นที่
ถนนที่ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

11 ก*อสร'างรั้ว ค.ส.ล.ด'านหน'าสํานักงาน
เทศบาล

ก*อสร'างรั้ว ค.ส.ล. ความสูง 1.50 เมตร
ความยาวรวม 77.00 เมตร บริเวณด'าน
หน'าสํานักงานเทศบาลฯ รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

รั้ว ค.ส.ล. ยาว 77.00 เมตร 160,000     -            ความยาวรั้ว
ที่ก*อสร'าง

 มีรั้วแสดงแนวเขตเทศบาล 
สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภัย

 กองช*าง

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนข'าง

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ(ด'านทิศใต')
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา 0.15 
เมตร พื้นที่รวม 1,036 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม
 1,036 ตารางเมตร

650,000     -       -            ความยาวรั้ว
ที่ก*อสร'าง

 มีรั้วแสดงแนวเขตเทศบาล 
สถานที่ราชการมีความ
ปลอดภัย

 กองช*าง

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหน'าปศุ
สัตว
 บ'านเวียงดอนชัย หมู*ที่ 12
 (ลาดยางแอสฟ3ลท
)

ปรับปรุงผิวจราจรถนนหน'าปศุสัตว
 บ'าน
เวียงดอนชัย หมู*ที่ 12 พื้นที่รวม 100 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม
 100 ตารางเมตร

       50,000              -   -  จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

14 ก*อสร'างถนน ค.ส.ล.ซอยโฮบบาย ก*อสร'างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว'าง 4.00 เมตร
 ยาว 105.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม*น'อยกว*า 420.00 ตาราง
เมตร ซอยโฮบบาย บ'านสบสม หมู*ที่ 3 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไม*น'อย
กว*า 420 ตารางเมตร

150,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

15 ก*อสร'างถนน ค.ส.ล. (ซอยบ'านนางเครือ
วัลย
) หมู*ที่ 12

ก*อสร'างถนน ค.ส.ล. (ซอยบ'านนางเครือ
วัลย
) หมู*ที่ 12 ขนาดกว'าง 3.00 เมตร ยาว
 32.00 เมตร พื้นที่รวม 96.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไม*น'อย
กว*า 96.00 ตารางเมตร

-           100,000     -            จํานวนพื้นที่
ที่ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

16 ก*อสร'างถนน ค.ส.ล. พร'อมบันได ลงสู*ลํา
น้ําดุก หมู*ที่ 7

ก*อสร'างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว'าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00  เมตรพร'อมบันได ลงสู*
ลําน้ําดุก หมู*ที่ 7 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไม*น'อย
กว*า 400 ตารางเมตร

-           300,000     -            จํานวนพื้นที่
ที่ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับที่ โครงการ วัตถุประสงค


หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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17 ก*อสร'างถนน ค.ส.ล.และสะพานข'ามลําน้ํา

ดุก บริเวณต*อจากอู*สมหมาย หมู*ที่ 7
ก*อสร'างถนน ค.ส.ล.และสะพานข'ามลําน้ํา
ดุก บริเวณต*อจากอู*สมหมาย         หมู*ที่ 
7 ขนาดกว'าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 760 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลฯ

ถนน ค.ส.ล.พื้นที่ไม*น'อย
กว*า 760 ตารางเมตร

-           800,000     -            จํานวนพื้นที่
ถนนที่ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
 (ลาดยางแอสฟ3ลท
)

1.ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอกวัว  หมู*ที่ 12
 พื้นที่รวม 100 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม
 100 ตารางเมตร

             -          50,000 -  จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

2.ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณสี่แยกเทศบาล
ตําบลเวียง บ'านเวียงดอนชัย หมู*ที่ 12 
(พื้นที่รวม 100 ตารางเมตร) รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่รวม
 100 ตารางเมตร

             -          50,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 13 หมู*
ที่ 3 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร 
พื้นที่ไม*น'อยกว*า 1,100 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 1,100 ตารางเมตร

             -        550,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

4.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 15 หมู*
ที่ 3 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 
พื้นที่ไม*น'อยกว*า 600 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 600 ตารางเมตร

             -        300,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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5.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 17 หมู*
ที่ 3 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร 
พื้นที่ไม*น'อยกว*า 450 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 450 ตารางเมตร

             -        225,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

6.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 19 
ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม*
น'อยกว*า 350 ตร.ม. พร'อมวางท*อ 0.40 
เมตร 1 ข'างความยาว 70 เมตร จํานวน
บ*อพัก 7 บ*อ และขยายผิวจราจร 1 ข'าง 
ความ 0.50 เมตร (ฝ3_งซ'าย) รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 350 ตารางเมตร

             -        400,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

7.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 21 หมู*
ที่ 7  ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร 
พื้นที่ไม*น'อยกว*า 300 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 300 ตารางเมตร

             -        150,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

8.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 23 หมู*
ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 68 เมตร 
พื้นที่ไม*น'อยกว*า 340 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 340 ตารางเมตร

             -        170,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

9.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 25 
หมู*ที่ 7  ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 78 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 390 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 390 ตารางเมตร

             -        195,000 -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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10.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 27 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 74 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 370 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 370 ตารางเมตร

             -   185,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

11.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 29 
หมู*ที่ 7  ขนาดกว'าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 360 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 360 ตารางเมตร

             -   180,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

12.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 31 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 6 เมตร ยาว 62 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 372 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 372 ตารางเมตร

             -   186,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

13.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 33 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 365 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 365 ตารางเมตร

             -   182,500     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

14.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 35 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร พื้นที่ไม*น'อยกว*า 750 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 750 ตารางเมตร

             -   375,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

15.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 37 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 81 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 450 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 450 ตารางเมตร

             -   225,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท)ที่ โครงการ

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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16.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 26 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 365 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 365 ตารางเมตร

             -   182,500     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

17.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 24 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 6 เมตร ยาว 105 
เมตร พื้นที่ไม*น'อยกว*า 630 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 630 ตารางเมตร

             -   315,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

18.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 22 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 104 
เมตร พื้นที่ไม*น'อยกว*า 520 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 520 ตารางเมตร

             -   260,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

19.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 20 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 84 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 420 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 420 ตารางเมตร

             -   210,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

20.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 18 
หมู*ที่ 7 ขนาดกว'าง 4 เมตร ยาว 97 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 485 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 485 ตารางเมตร

             -   242,500     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

หน*วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปEาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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21.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอย 16 
หมู*ที่ 3 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร
 พื้นที่ไม*น'อยกว*า 475 ตร.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 475 ตารางเมตร

             -   237,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

22.โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอย 14 
หมู*ที่ 3 ขนาดกว'าง 5 เมตร ยาว 134 
เมตร พื้นที่ไม*น'อยกว*า 670 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ปรับปรุงผิวจราจรพื้นที่ไม*
น'อยกว*า 670 ตารางเมตร

             -   335,000     -            จํานวนพื้นที่ที่
ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

 23.ก*อสร'างถนนลาดยางเลียบน้ําโขงจาก
ร'านคุ'มวังถึงร'านนางนวล ขนาดกว'าง 4 
เมตร ความยาว 176 เมตร พื้นที่ไม*น'อย
กว*า 740 ตร.ม. พร'อมขยายผิวจราจร     
2 ข'าง 1 ตร.ม. พื้นที่ไม*น'อยกว*า 1,096 
ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ก*อสร'างถนนลาดยางพื้นที่
ไม*น'อยกว*า 1,096 ตาราง
เมตร

             -   700,000     -            จํานวนพื้นที่
ที่ก*อสร'าง

ประชาชนที่สัญจรไปมา
ได'รับความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช*าง

4,860,000   8,005,500   900,000     

ที่ โครงการ
เปEาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน*วยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ*านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว*าจะได'รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ดํารงความสมบูรณ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร
ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา ทางและที่สาธารณะ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการปรับปรุงทางเท�าและรางระบายน้ํา ปรับปรุงทางเท�าและรางระบายน้ําในเขต

เทศบาล
พื้นที่ในเขตเทศบาล  5 
หมู6บ�าน

100,000     100,000     100,000      พื้นที่ที่
ปรับปรุง

เป8นข�อมูลในการวางแผน 
การพัฒนาครั้งต6อไป

กองช6าง

2 ก6อสร�างรางระบายน้ําบริเวณศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก

ก6อสร�างรางระบายน้ําบริเวณศูนย
พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดกว�าง 0.30 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว 50 เมตร

ก6อสร�างรางระบายน้ํา 
ความยาว 50 เมตร

100,000     -           -  จํานวน
ความยาว
รางระบายน้ําที่
ก6อสร�าง

ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไม6
ประสบป>ญหาน้ําเน6าเหม็น
และน้ําท6วมขัง

กองช6าง

3 โครงการก6อสร�างรางระบายน้ํา พร�อมทํา
แนวป@องกันดินพัง บริเวณด�านหลัง อาคาร
 OTOP

ก6อสร�างรางระบายน้ํา ความยาว
ประมาณ 32.00 เมตร และงานบ6อพัก
พร�อมทําแนวป@องกันดินพัง บริเวณ
ด�านหลังอาคาร OTOP บ�านหาดไคร� 
หมู6ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

รางระบายน้ํา พร�อมทําแนว
ป@องกันดินพังบริเวณ
ด�านหลังอาคาร OTOP /1 
แห6ง

300,000     -           -            จํานวนแห6งที่
ดําเนินการ

ดินไม6พังทลาย สามารถ
ระบายน้ําจากถนนด�านหลัง
อาคาร OTOP

กองช6าง

4 โครงการปรับปรุงระบบท6อระบายน้ําถนน
เลียบแม6น้ําโขง

ปรับปรุงระบบท6อระบายน้ําถนนเลียบ
แม6น้ําโขงจากท6อระบายน้ําขนาดเล็ก
เป8นขนาด Ø 0.40 ความยาว 250 เมตร

 ปรัปบรุงระบบท6อระบายน้ํา
 ยาว 250
เมตร

             -   400,000     -            จํานวน
ความยาวระบบ
ท6อที่ปรับปรุง

การระบายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประชาชนไม6
ประสบป>ญหาน้ําท6วมขัง

กองช6าง

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�ดํารงความสมบูรณ
และยั่งยืน

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
5 โครงการวางท6อระบายน้ําพร�อมขยายผิว

จราจร ซอย 13 (ข)
วางท6อระบายน้ําขนาดเส�นผ6าศูนย
กลาง
 0.40 เมตร ความยาว 132 เมตร 
พร�อมบ6อพักจํานวน 10 บ6อ และขยาย
ผิวจราจรพื้นที่รวม 90.00 ตารางเมตร

วางท6อระบายน้ําความยาว 
132 เมตร

250,000      จํานวน
ความยาว
วางท6อระบายน้ํา

ประชาชนไม6ประสบป>ญหา
น้ําเน6าเหม็นและน้ําท6วมขัง

กองช6าง

6 โครงการก6อสร�างรางระบายน้ําและขยาย
ผิวจราจร ซอย (บ�านนายวิรัตน
  แสงเพชร)

ก6อสร�างรางระบายน้ํา ขนาดกว�าง 0.20 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร 
พร�อมขยายผิวจราจรพื้นที่รวม 25.00 
ตร.ม.

ก6อสร�างรางระบายน้ํา 
ความยาว 70 เมตร

             -   200,000     -            จํานวน
ความยาว
รางระบายน้ําที่
ก6อสร�าง

ประชาชนไม6ประสบป>ญหา
น้ําเน6าเหม็นและน้ําท6วมขัง

กองช6าง

500,000     950,000     100,000     

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป@าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป8นมลพิษ  ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการป@องกันและแก�ไขป>ญหาหมอก

ควันและมลพิษ
เพื่อส6งเสริมความรู�แก6พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ
 
และปลุกจิตสํานึก เพื่อ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ
ในการเตรียมความพร�อมในการ
ป@องกันและแก�ไขป>ญหาหมอกควันและ
มลพิษ

จัดกิจกรรมรณรงค
ให�ความรู�
 ประชาสัมพันธ
 เตรียม
ความพร�อมในการป@องกัน
และแก�ไขป>ญหาหมอกควัน
และมลพิษ

       50,000        50,000        50,000  ประชาชน/แกน
นําชุมชน/
ผู�บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน มี
ความรู�ความ
เข�าใจตระหนัก
ถึงป>ญหาหมอก
ควันและมลพิษ
เพิ่มขึ้น

การแก�ไขป>ญหาหมอกควัน
และมลพิษได�อย6างมี
ประสิทธิภาพ และลดมลพิษ
หมอกควันและไฟปOา

กอง
สาธารณสุข,
สํานักปลัด

2 โครงการส6งเสริมการจัดการน้ําเสียในชุมชน เพื่อให�ความรู�และส6งเสริมการสร�างบ6อ
บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนที่สร�างใหม6 
และร�านอาหารทุกร�านส6งเสริมการบูร
ณาการร6วมกับชุมชน

จัดฝQกอบรมให�ความรู�แก6 
ประชาชน ผู�ประกอบการ
ร�านอาหาร แผงลอย ในเขต
เทศบาลจํานวน 100  คน

       50,000         5,000         5,000  ร�อยละ 80 ของ
 ผู�เข�าร6วม
โครงการ
สามารถนํา
ความรู�ที่ได�ไปใช�
ประโยชน


มีการสร�างบ6อบําบัดน้ําเสีย
ในครัวเรือนที่สร�างใหม6 และ
ร�านอาหารในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 
ประชาชนเข�าใจและให�ความ
ร6วมมือ , น้ําเสียในชุมชน
ลดลง

กอง
สาธารณสุข,
สํานักปลัด

วัตถุประสงค

หน6วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ
เป@าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
3 โครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม
ให�ความรู�และสร�างจิตสํานึกในการ
ควบคุมแหล6งมลพิษ การเพิ่มพื้นที่ใน
การสร�างสิ่งแวดล�อมให�เอื้อต6อสุขภาพ
ของประชาชน

1.จัดฝQกอบรมให�ความรู�การ
ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมแก6 นักเรียน
 เด็ก เยาวชน จํานวน 100 
คน
2.จัดฝQกอบรมให�ความรู�การ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมแก6 
ประชาชน /แกนนําชุมชน/
ผู�บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงาน จํานวน  100 คน

       40,000               -          40,000  1.มีการจัดตั้ง
กลุ6มเยาวชน
อาสารักษา
สิ่งแวดล�อม
2.มีการจัดตั้ง
กลุ6มอาสาชุมชน
เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยาก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมใน
ชุมชน

1.เด็ก เยาวชน มีจิตสํานึกใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
2.ประชาชน /แกนนํา
ชุมชน/ผู�บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน  นําความรู�มา
ใช�ในการดูแลรักษา
ทรัพยากร   ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

กอง
สาธารณสุข,
สํานักปลัด

4 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบการ
จัดการน้ําเสียชุมชน

ศึกษาความเหมาะสมเกี่ยวกับการ
จัดการน้ําเสียทั้งระบบกับหน6วยงานที่
เกี่ยวข�อง

จัดให�มีการศึกษาความ
เหมาะสมระบบการจัดการ
น้ําเสียชุมชนทั้งระบบ
ร6วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย

   1,000,000               -                -    รายงานการจัด
การศึกษาความ
เหมาะสมระบบ
การจัดการน้ํา
เสียชุมชน

มีการจัดการน้ําเสียชุมชน
อย6างมีระบบไม6เป8นพิษต6อ
สิ่งแวดล�อม

กอง
สาธารณสุข,
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
เชียงราย,
กรม
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล�อม

1,140,000   55,000       95,000       

เป@าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชนมีส6วนร6วม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ส6งเสริมให�แก6ครัวเรือนที่เข�าร6วมโครงการ

 ส6งเสริมในการบริหารจัดการขยะครบ
ทุกหมู6บ�านส6งเสริมการใช�หลัก 3 Rs มา
ใช�  เพื่อ สร�างความร6วมมือ ระหว6าง 
อปท /ระหว6างชุมชน

จัดกิจกรรมการฝQกอบรมให�
ความรู�แก6ประชาชน ในการ

บริหารจัดการขยะโดยใช�
หลัก 3Rs  จํานวน 5 ครั้ง  /

 5 หมู6บ�าน

       30,000        60,000        60,000  ร�อยละ 60 ของ
ครัวเรือนที่เข�าร6วม
โครงการสามารถ
นําความรู�ในการ
บริหารจัดการขยะ
โดยใช�หลัก 3Rs  
มาใช�ประโยชน
ได�

ชุมชนสะอาด ลดป>ญหา
ปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะ
 การนําขยะกลับมาใช�ประโยชน

 และสามารถนําหลัก 3Rs มา
ใช�ประจําวัน สามารถกําหนด
ทิศทางการบริหารจัดการร6วม 
และลงมือความร6วมมือได�

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ6มชุมชนปลอด
ขยะ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการขยะชุมชน และ
การสร�างชุมชนต�นแบบ

จัดโครงการฝQกอบรมสัมมนา
 พัฒนาบุคลากร และศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขยะ
ชุมชน แก6กลุ6มชุมชนปลอด
ขยะ   ปVละ 1 ครั้ง

30,000              25,000 25,000        ร�อยละ 80  
ของผู�เข�าร6วม
โครงการนํา
ความรู�ที่ได�มา
ปฏิบัติ งานให�
เกิดประโยชน

สูงสุด

มีคณะทํางานระดับกลุ6มและ
สามารถดําเนินงานได�อย6าง
มีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะ
ชุมชนร6วมกับทุกภาคส6วน

กอง
สาธารณสุข,
กรม
ทรัพยากรฯ

3 โครงการขุดปรับบ6อขยะเดิม และขุดขยาย
บ6อขยะใหม6

โครงการขุดปรับบ6อขยะเดิม และขุดขยาย
บ6อขยะใหม6 ขนาดกว�างเฉลี่ย 70.00 เมตร
 ยาวเฉลี่ย 150.00 เมตร ลึกประมาณ 5 
เมตร พื้นที่เก็บขยะไม6น�อยกว6า 52500 
ลบ.ม. บริเวณบ6อขยะบ�านหัวเวียง หมู6ที่ 1
 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ขุดปรับบ6อขยะเดิมและขุด
ขยายบ6อขยะใหม6/1 แห6ง

   1,000,000              -                -    บ6อทิ้งขยะได�รับ
การปรับปรุง

มีการกําจัดขยะให�ถูก
สุขลักษณะและรักษา
สิ่งแวดล�อม

กอง
สาธารณสุขฯ
กองช6าง

4 โครงการทําปุYยจากขยะ ส6งเสริมให�ชุมชน ทําปุYยหมักจากขยะ จัดกิจกรรมพัฒนาองค

ความรู� และกิจกรรมกลุ6ม

       20,000        20,000        20,000  กลุ6มสามารถ
ขยายเครือข6าย
ได�ปVละ 1 กลุ6ม

ชุมชนสามารถนําขยะมาใช�
ประโยชน
ได�

กอง
สาธารณสุข,
กรม
ทรัพยากรฯ

ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับที่ โครงการ วัตถุประสงค

หน6วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
เป@าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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   1,080,000      105,000      105,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 อนุรักษ
  ฟZ[นฟู และใช�ประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สนับสนุนการใช�พลังงานทดแทน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการป\ดทองหลังพระ จัดกิจกรรมบํารุงรักษา อนุรักษ
 ฟZ[นฟู 

สิ่งแวดล�อมในเขตเทศบาล เพื่อดูแล
สิ่งแวดล�อมอื่นๆที่เป8นอันตรายต6อสุขภาพ

ดูแลสภาพแวดล�อม ระบบ
นิเวศน
ริมฝ>^งแม6น้ําสม น้ําโขง
 แม6น้ําดุก

       60,000        80,000      100,000  พื้นที่เป@าหมาย
ได�รับการฟZ[นฟู 
อนุรักษ
 และได�
ใช�ประโยชน

อย6างจริงจัง

ชุมชนเกิดจิตใจรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และลดภาวะ
โลกร�อน

สํานักปลัด,
กอง
สาธารณสุข

2 โครงการการใช�พลังงานแสงอาทิตย
  เพื่อให�ความรู�และส6งเสริมให�ประชาชน
ใช�พลังงานแสงอาทิตย
ในการใช�ทดแทน
พลังงานไฟฟ@า เพื่อจัดหาโซล6าเซลย


เพื่อให�ความรู�และส6งเสริม
ให�ประชาชนใช�พลังงาน
แสงอาทิตย
ในการใช�
ทดแทนพลังงานไฟฟ@า 

             -        100,000              -    มีสถานที่ให�องค

ความรู� 1 แห6ง

ลดค6าใช�จ6ายในครัวเรือน 
หน6วยงาน ประชาชนใน
ชุมชนมีเงินเก็บออมมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข,/
กองช6าง

       60,000      180,000      100,000

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท)เป@าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.5  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบยั่งยืน  โดยการมีส6วนร6วมทุกภาคส6วน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการดูแลสิ่งแวดล�อมและปรับปรุงภูมิ

ทัศน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อปรับปรุงพื้นที่
ให�สะอาดสวยงาม ปลูกไม�ดอกไม�ประดับ
 หรือต�นไม�อื่นๆ เพื่อจัดพื้นที่ใน
สํานักงาน นอกสํานักงาน สวนสาธารณ
สะและที่สาธารณะอื่นๆให�สวยงามร6มรื่น

บํารุง รักษา ปรับปรุง และ
สร�างสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลทุกแห6ง

     150,000  มีพื้นที่สีเขียว 
และ
สวนสาธารณะ
ทุกแห6งสวยงาม
เป8นระเบียบ
เรียบร�อย

ชุมชนเกิดจิตใจรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม และลดภาวะ
โลกร�อน

กอง
สาธารณสุขฯ

2 โครงการส6งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�มในชุมชน
โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให�หน6วยงาน เทศบาล และชุมชน 
ร6วมมือกันการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อให�นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจอเพียงมาใช�จัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชน เพื่อพัฒนาศูนย
การเรียนรู�
เศรษฐกิจพอเพียงบ�านเวียงแก�วให�ครบ
วงจร

จัดอบรมให�ความรู� ขยายผล
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ศึกษา ดูงาน  100 คน/ครั้ง

       20,000        20,000        50,000  จํานวนคนที่เข�า
ร6วมกิจกรรม

มีการดําเนินงานร6วมกัน
อย6างมีประสิทธิภาพในการ
ดูแลสิ่งแวดล�อมชุมชน มี
การพัฒนาศูนย
การเรียนรู�
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถถ6ายทอดองค
ความรู�
ได�อย6างต6อเนื่อง

กอง
สาธารณสุข
ฯ/สํานักปลัด

     170,000 20,000       50,000       

หน6วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เป@าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.6  ส6งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล6งน้ําธรรมชาติ แหล6งน้ําเพื่อการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการผันน้ําโขง ติดตั้งอุปกรณ
สูบน้ําเพื่อผันน้ําจากแม6น้ํา

โขงเข�าคูเมืองและสระน้ําสําหรับใช�เพื่อ
การอุปโภค การแก�ไขป>ญหาภัยแล�ง 
การล�างท6อระบายน้ําในเขตเทศบาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ

ระบบการผันน้ํา
1  (แห6ง)

     800,000              -   -            จํานวนแห6งที่
ดําเนินการ

ประชาชนในชุมชนมีน้ําเพิ่อ
การอุปโภค ในฤดูแล�งการ
ระบายน้ําจากท6อระบายน้ํา
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และส6งเสริมการ
ท6องเที่ยว

กองช6าง,
สํานักปลัด

2 โครงการทดสอบคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค ทดสอบคุณภาพน้ําที่ใช�ในการอุปโภค 
บริโภคเพื่อตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กฏหมายกําหนด

ผลการทอสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค ในพื้นที่
เทศบาล/ปVละ 1 ครั้ง

       30,000        30,000 30,000        จํานวนครั้งใน
การทดสอบต6อปV

 ประชาชนได�ใช�น้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภคที่ปลอดภัย 
ผ6านเกณฑ
มาตรฐาน

กองช6าง,กอง
สาธารณสุขฯ

3 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล6งน้ําและ
ระบบสาธารณูปโภค

ขุดลอกรางระบายน้ํา ท6อระบายน้ํา
ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ตื้นเขิน และมีน้ํา
ท6วมขัง

ขุดลอกเดือนละ 2 ครั้ง              -                -   -           น้ําไหลสะดวก ไม6ท6วมขัง สํานักปลัด,
กองช6าง

4 โครงการปรับปรุงสระน้ําคูเมืองบ�านเวียง
แก�ว หมู6ที่ 8

ปรับปรุงสระน้ําคูเมืองบ�านเวียงแก�ว หมู6
ที่ 8 ให�สามารถเก็บกักน้ําได�ตลอดทั้งปV

1 
(แห6ง)

   3,000,000              -   สามารถใช�เป8นที่เลี้ยงปลา
ของหมู6บ�าน

กองช6าง

5 ก6อสร�างฝายชลอน้ํา ลําน้ําดุก หมู6ที่ 3 ก6อสร�างฝายชลอน้ําลําน้ําดุก หมู6ที่ 3 
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร

ฝายน้ําล�นลําน้ําดุก 1 แห6ง -           300,000     -            จํานวนฝายที่
ก6อสร�าง

ประชาชนมีน้ําสําหรับ
การเกษตรเพียงพอตลอดปV

กองช6าง

6 ก6อสร�างเขื่อนป@องกันตลิ่งลําน้ําสม ก6อสร�างเขื่อนป@องกันตลิ่งลําน้ําสม 
ความยาว 150 เมตร สูง 10 เมตร

เขื่อนป@องกันตลิ่งลําน้ําสม 
ยาว 150 เมตร

             -      4,000,000    4,000,000  จํานวนความ
ยาวที่ก6อสร�าง

ตลิ่งลําน้ําสมไม6พังทลาย กองช6าง,อําเภอ
,จังหวัด,
,กรมโยธาฯ

7 ก6อสร�างเขื่อนป@องกันตลิ่งลําน้ําดุก หมู6ที่ 3 ก6อสร�างเขื่อนป@องกันตลิ่งลําน้ําดุก 
หมู6ที่ 3 ความยาว 100 เมตร สูง 4 เมตร

เขื่อนป@องกันตลิ่งลําน้ําดุก
ยาว 100 เมตร

             -        325,000      325,000  จํานวนความ
ยาวที่ก6อสร�าง

ตลิ่งลําน้ําดุกไม6พังทลาย กองช6าง

ผลลัพธ
ที่คาดว6าจะได�รับ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ6านมา
 (บาท)เป@าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน6วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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     830,000       7,655,000     4,355,000
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน

ยุทธศาสตร
ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร'อย และความปรองดองสมานฉันท

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสร'างชุมชนและท'องถิ่นเข'มแข็ง รักถิ่นฐานบ'านเกิด

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู7หัวและสมเด็จ
พระนางเจ'าพระบรมราชินีนาถ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ ประดับธงชาติ,ธง
เฉลิมพระเกียรติ  จัด
กิจกรรมทําดีเพื่อพ7อแม7/ 2 
ครั้ง

       50,000        50,000        50,000  จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

เทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ'างฯ
ประชาชนทั่วไปได'แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ

สํานักปลัด

2 โครงการวันเยาวชนแห7งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อให'เยาวชนเห็นความสําคัญ
ของตนเองและเข'าร7วมกิจกรรมที่เปAน
ประโยชน
ต7อสังคมและประเทศชาติ

จัดกิจกรรม/ 1 ครั้ง        50,000 -                        -    จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

เยาวชนเห็นความสําคัญของ
ตนเองและเข'าร7วมกิจกรรมที่
เปAนประโยชน
ต7อสังคมและ
ประเทศชาติ

กองการศึกษา

     100,000        50,000        50,000

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให'ประชาชนอยู7เย็นเปAนสุข
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสร'างความปรองดองสมานฉันท
ในชุมชนและท'องถิ่น  บนพื้นฐานของความถูกต'อง ความเสมอภาค เปAนธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส7วน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการวันสตรีสากล กลุ7มสตรีในเขตเทศบาลได'แลกเปลี่ยน

ความคิดและได'แสดงพลังสตรี
จัดอบรมกลุ7มพัฒนาสตรีใน
เขตเทศบาลฯ  1 ครั้ง

       30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้ง
ในการจัดอบรม

กลุ7มพัฒนาสตรีในเขต
เทศบาลฯได'มีเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและตระหนักถึง
ความสําคัญของพลังสตรี

สํานักปลัด

       30,000        30,000        30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 เสริมสร'างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินส7วนของประชาชน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการรณรงค
ปIองกันและลดอุบัติเหตุ

ในช7วงเทศกาล
จัดกิจกรรมรณรงค
ปIองกันและลดอุบัคิเหตุ
ในช7วงเทศกาล

รณรงค
ปIองกันและลด
อุบัติเหตุในช7วงเทศกาล/
2 (ครั้ง)

       40,000        40,000        40,000  จํานวนครั้ง
ในการรณรงค


ประชาชนได'รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย
สินในช7วง
เทศกาล

สํานักปลัด

       40,000        40,000        40,000

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค


ที่ โครงการ

ที่

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส7งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษาความสงบเรียบร'อย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการอํานวยความสะดวก ปลอดภัย

ถนนทุกสายในเขตพื้นที่เทศบาล
ติดตั้ง, ซ7อมแซม  ดําเนินการงานด'าน
อํานวยความสะดวก ปลอดภัยถนนทุก
สายในเขตเทศบาล เช7น ตีเส'นจราจร ติด
แนวปIองกัน ติดปIายเตือนต7าง ๆ ทาสีถนน
 ติดตั้งไฟแนวถนน รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

ดําเนินการตามโครงการ
 1 ครั้ง

200,000     200,000     200,000      จํานวนครั้ง
ในการ
ดําเนินการ

ประชาชน ผู'ใช'รถใช'ถนน 
ได'รับความสะดวก ปลอดภัย

กองช7าง

     200,000 200,000     200,000     

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท) หน7วยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ
เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค
โครงการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 ส7งเสริมและสนับสนุนงานปIองกันและแก'ไขปNญหายาเสพติด

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการปIองกันและแก'ไขปNญหายาเสพติด

-กิจกรรมแข7งขันกีฬาต'านยาเสพติด
-กิจกรรมอบรมให'ความรู'เกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะความคิด 
สร'างภูมิคุมกันทางด'านจิตใจให'กับเยาวชน
ไม7ตกเปAนทาสของยาเสพติด

จัดกิจกรรมการตาม
โครงการ 1 ครั้ง

       30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม

ชุมชนและหมู7บ'านตระหนักถึง
ภัยของยาเสพติด มีความ
สามัคคีร7วมแรงร7วมใจกันสร'าง
ชุมชนและหมู7บ'านของตนให'
เข'มแข็ง น7าอยู7สงบสุข 
ปลอดภัย ร7วมกันต'านภัยยา
เสพติด

สํานักปลัด

2 สนับสนุน โครงการปIองกันและแก'ไข
ปNญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนศูนย
อํานวยการปIองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการปIองกันและ
แก'ไขปNญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนศูนย
อํานวยการ
ปIองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดเชียงราย 
(ศอ.ปส.จ.เชียงราย)

       10,000              -                -    จํานวน
หน7วยงานที่
สนับสนุน

ชุมชนเข'มแข็ง ปลอดภัย จาก
ยาเสพติด

สํานักปลัด

       40,000        30,000        30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 พัฒนาความร7วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ'าน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการเชื่อมความสัมพันธ
เมืองชายแดน จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
กับ ประเทศ

 สปป.ลาว ด'านเศรษฐกิจ ประเพณี 
วัฒนธรรม  การกีฬา  ฯลฯ

จัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ
 
1 ครั้ง

       10,000        10,000        10,000  จํานวนครั้ง
ในการจัด

เกิดความสัมพันธ
อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ'าน

สํานักปลัด

       10,000        10,000        10,000

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท)

ที่

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับวัตถุประสงค


ที่ โครงการ
เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค


 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ
เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.7  ส7งเสริมและสนับสนุนงานด'านปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการจัดทําข'อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย มีข'อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในการปIองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
ข'อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยหมู7บ'าน
ในเขตเทศบาล 5 หมู7บ'าน

5,000        -           -            ข'อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัยใน
เขตเทศบาล

ลดความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

2 โครงการจัดทําแผนปIองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จัดทําแผนปIองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหมู7บ'านในเขตเทศบาล

แผนปIองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู7บ'านในเขต
เทศบาล 5 หมู7บ'าน

-           -           -            มีแผนปIอง
กันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ลดความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมให'ความรู'เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงและการอพยพหนีภัยในสถานศึกษา

เพื่อให'ครูและนักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ มีความรู'
เบื้องต'นในการดับเพลิงและอพยพหนีภัย

โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ/2 แห7ง

10,000       -           -            จํานวน
โรงเรียนที่เข'า
ร7วมโครงการ

ครูและนักเรียนมีความรู'
เบื้องต'นในการดับเพลิงและ
อพยพหนีภัย

สํานักปลัด

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ปIองกันและระงับอัคคีภัย

อบรมให'ความรู'ในการปIองกันและระงับ
อัคคีภัยแก7ประชาชน

ประชาชนในพื้นที่เทศบาล 10,000       -           -            ร'อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เข'าร7วมมี
ความรู'ความ
เข'าใจในการ
ปIองกันและ
ระงับอัคคีภัย

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลมี
ความรู'ในการปIองกันและ
ระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด

5 โครงการฝTกซ'อมแผนปIองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝTกซ'อมแผนปIองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเพื่อลดความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ผู'ประสบภัย
ได'รับการช7วยเหลืออย7างทันท7วงที

ฝTกซ'อมแผนปIองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/1 ครั้ง

10,000       10,000       10,000        จํานวนครั้ง
ในการฝTก
ซ'อมแผนฯ

ลดความเสี่ยงและความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย

สํานักปลัด

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ
เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท)โครงการ วัตถุประสงค


 ตัวชี้วัด
(KPI)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
6 โครงการฝTกอบรมทบทวน สมาชิก

อาสาสมัครปIองกันภัยฝUายพลเรือน ( อป
พร.)

จัดฝTกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.. ให'มี
ความรู' ความเข'าใจในบท
บาทและอํานาจหน'าที่ของตนเอง

สมาชิก อปพร.ของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ/50 คน

100,000      จํานวน
สมาชิก อปพร.
ที่เข'าร7วมฝTก
อบรม

การปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร. มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

7 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปIองกันภัยฝUายพลเรือน (อปพร.)

จัดกิจกรรมวัน อปพร. ในวันที่ 22 มีนาคม
 เพื่อให'สมาชิก อปพร.มีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหน'าที่และมีความสามัคคีในหมู7
คณะ

สมาชิก อปพร.ของเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงของ

       20,000        20,000        20,000  สมาชิก    
อปพร.สังกัด
เทศบาลตําบล
เวียงเชียงของ
ที่เข'าร7วม
กิจกรรม

สมาชิก อปพร.มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหน'าที่ 
และมีความสามัคคีในหมู7คณะ

สํานักปลัด

8 โครงการให'บริการของหน7วยบริการแพทย

ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ให'บริการด'านการแพทย
 การปฐมพยาบาล
เบื้องต'นแก7ผู'เจ็บปUวยก7อนนําส7ง
โรงพยาบาลรวมทั้งการเก็บศพและนําศพ
ส7งโรงพยาบาลหรือบ'านญาติผู'เสียชีวิต

พื้นที่ในเขตเทศบาลและ
พื้นที่ใกล'เคียง

             -   -           -            มีการให'
บริการของ
หน7วยบริการ
แพทย
ฉุกเฉิน

ผู'ประสบภัยได'รับความ
ช7วยเหลือปฐมพยาบาล
เบื้องต'นก7อนนําส7งโรง 
พยาบาลได'ทันท7วงที ลดการ
สูญเสียด'านชีวิตและทรัพย
สิน

สํานักปลัด

9 จัดซื้อกระดานหามผู'ปUวย จัดซื้อกระดานหามผู'ปUวย สําหรับใช'ใน
งานปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระดานหามผู'ปUวย 1 ชุด        10,000 -           -            จํานวน
กระดานหาม
ผู'ปUวยที่จัดซื้อ

การเคลื่อนย'ายผู'ปUวยเปAนไป
อย7างถูกต'อง ปลอดภัย

สํานักปลัด

10 จัดซื้อสายส7งน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว 
จํานวน 6 เส'น

จัดซื้อสายส7งน้ําฯ เพื่อทดแทนของเดิมที่
ชํารุด เพื่อให'การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อสายส7งน้ําดับเพลิง
/6 เส'น

       80,000              -                -    จํานวนสาย
ส7งน้ําดับเพลิง
ที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงานด'านปIองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลฯ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

สํานักปลัด

11 จัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จัดซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคารเพื่อให'
พนักงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อชุดผจญเพลิง/2 ชุด              -        300,000              -    จํานวนชุด
ผจญเพลิงที่
จัดซื้อ

การปฏิบัติงานด'านปIองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลฯ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ผู'ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

สํานักปลัด

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท)ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ
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     245,000      330,000        30,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  ส7งเสริม สนับสนุนการใช'เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการยกระดับการรักษาความปลอดภัย

ด'วยกล'องวงจรปYด CCTV
ติดตั้งระบบกล'องโทรทัศน
วงจรปYด(CCTV)
 บริเวณจุดเสี่ยง สถานที่ราชการที่สําคัญ
และตามแนวชายแดนพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ

ติดตั้งกล'อง จํานวน 
8  กล'อง

     650,000              -                -    จํานวนกล'อง
ที่ติดตั้ง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย
สิน สถานที่
ราชการมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

2 จัดหากล'องโทรทัศน
วงจรปYด (CCTV) จัดหากล'องโทรทัศน
วงจรปYด (CCTV) 
พร'อมอุปกรณ
การติดตั้ง ในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ติดตั้งในสถานศึกษาฯ 
จํานวน 6 กล'อง

     500,000              -                -    จํานวนกล'อง
ที่ติดตั้ง

เพื่อให'สถานศึกษามีความ
ปลอดภัย และสร'างความ
ไว'วางใจให'กับผู'ปกครอง

กองการศึกษา

1,150,000   -           -           

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.9  พัฒนางานด'านการผังเมือง การขนส7งและวิศวกรรมจราจร การดูแลและคุ'มครองที่สาธารณะ 
                                งานควบคุมอาคารและงานให'มีและบํารุงการไฟฟIา หรือแสงสว7างโดยวิธีอื่น

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการรื้ออาคารเมรุเดิม และปรับปรุง

ภูมิทัศน
 บริเวณสุสานทุ7งฟUอน
รื้ออาคารเมรุเดิม จํานวน 1 หลังพื้นที่ไม7
น'อยกว7า 69  ตร.ม.และปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสุสานทุ7งฟUอน บ'านสบสม หมู7ที่ 3 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

รื้ออาคารเมรุเดิมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน
 บริเวณ
สุสานทุ7งฟUอน

200,000     -           -            มีการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

สุสานทุ7งฟUอน มีสภาพร7มรื่น 
มีความสวยงาม ประชาชนมี
พื้นที่ประกอบกิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองช7าง

2 ก7อสร'างศาลาศาลเจ'าพ7อท'าวเพชร บ'าน
หาดไคร' หมู7ที่ 7

ก7อสร'างศาลาศาลเจ'าพ7อท'าวเพชร ขนาด
กว'าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร  บ'าน
หาดไคร' หมู7ที่ 7 รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาลฯ

ศาลาศาล/1 แห7ง 200,000     -  จํานวนแห7งที่
ก7อสร'าง

พื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชนมี
มากขึ้น

กองช7าง

3 โครงการเทลาน ค.ส.ล.บริเวณสุสานทุ7งฟUอน เทลาน ค.ส.ล.บริเวณสุสานทุ7งฟUอน พื้นที่
ไม7น'อยกว7า 1,300.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

เทลาน ค.ส.ล.บริเวณสุสาน
ทุ7งฟUอน/พื้นที่ไม7น'อยกว7า 
1,300.00 ตร.ม.

450,000     -           -        จํานวนพื้นที่
ที่ปรับปรุง ต7อ
เติม

ประชาชนมีพื้นที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองช7าง

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศาลเจ'าพ7อพญา
แก'ว หมู7ที่ 3

ปรับปรุงภูมิทัศน
 ภายในพื้นที่ศาลเจ'าพ7อ
พญาแก'ว พื้นที่ไม7น'อยกว7า 500.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน
พื้นที่ไม7
น'อยกว7า 500.00 ตาราง
เมตร

1,000,000   -           -            จํานวนพื้นที่
ที่ปรับปรุง

ศาลเจ'าพ7อพญาแก'ว มีสภาพ
ร7มรื่น มีความสวยงาม 
ประชาชนมีพื้นที่ประกอบ
กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองช7าง

5 ก7อสร'างระเบียงยื่น คสล.บริเวณหน'าวัด
หาดไคร'

ก7อสร'างระเบียงยื่น คสล. ขนาดกว'าง 
13.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 8.00 
เมตร บริเวณหน'าวัดหาดไคร' หมูที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

ระเบียงยื่น คสล./1 แห7ง              -   600,000     

ที่ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท)โครงการ

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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6 ปรับปรุงภูมิทัศน
 ศาลเจ'าพ7อพญาดั้ง บ'าน

เวียงดอนชัย หมู7ที่ 12
ปรับปรุงภูมิทัศน
 ศาลเจ'าพ7อพญาดั้ง บ'าน
เวียงดอนชัย หมู7ที่ 12 พื้นที่ไม7น'อยกว7า 
500.00 ตร.ม.

ปรับปรุงภูมิทัศน
 พื้นที่ไม7
น'อยกว7า 500.00 ตร.ม.

-           100,000     -            จํานวนพื้นที่
ที่ปรับปรุง

ทิวทัศน
สวยงาม
สร'างความประทับใจแก7
ผู'มาเยือน

กองช7าง

7 ปรับปรุงซ7อมแซมศาลาเอนกประสงค
 หมู7ที่
 2

ปรับปรุงซ7อมแซมศาลาเอนกประสงค
 หมู7
ที่ 2

ปรับปรุงศาลา /1 แห7ง              -   90,000       -            จํานวนแห7งที่
ปรับปรุง

พื้นที่ใช'สอยศาลาของชุมชนมี
มากขึ้น

กองช7าง

8 ก7อสร'างระเบียงยื่น ค.ส.ล.บริเวณตลาด
ชุมชน บ'านหาดไคร' หมู7ที่ 7

ก7อสร'างระเบียงยื่น ค.ส.ล.ขนาดกว'าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร บริเวณ
ตลาดชุมชนบ'านหาดไคร' หมู7ที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ระเบียงยื่น ค.ส.ล.พื้นที่ไม7
น'อยกว7า 200 ตร.ม.

-           400,000     -            มีการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

พื้นที่ใช'สอยสาธารณะ
ประโยชน
ของชุมชนเพิ่มขึ้น 
ประชาชนได'รับความสะดวก

กองช7าง

9 โครงการติดตั้งราวปIองกันตามแนวปIองกัน
ตลิ่ง ริมน้ําโขง หมู7ที่ 3

ติดตั้งราวปIองกันตามแนวปIองกันตลิ่ง 
ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ํา
โขง บ'านสบสม หมู7ที่ 3 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ติดตั้งราวปIองกัน ตามแนว
ปIองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 
เมตร

-           500,000     -            ความยาว
ราวปIองกัน
ตลิ่งที่ก7อสร'าง

มีราวปIองกันตามแนวปIองกัน
ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ
ปลอดภัยแก7ประชาชน

กองช7าง

10 ขยายเขตไฟฟIาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟIาตาม
แนวปIองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมู7ที่ 3

ขยายเขตไฟฟIาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟIาตาม
แนวปIองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300 
เมตร ริมน้ําโขง บ'านสบสม หมู7ที่ 3 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ขยายเขตไฟฟIาสาธารณะ 
ติดตั้งไฟฟIาตามแนว
ปIองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 
เมตร

-           300,000     -            ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟIา

มีราวปIองกันตามแนวปIองกัน
ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ
ปลอดภัยแก7ประชาชน

กองช7าง

11 ปรับปรุงภูมิทัศน
 คูเมืองโบราณ
 หมู7ที่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศน
รอบ คูเมืองโบราณ
 หมู7ที่ 8

ปรับปรุงภูมิทัศน
รองคูเมือง -                500,000 -  มีการดําเนิน
การตาม
โครงการ

เปAนสถานที่ท7องเที่ยว 
สร'างความประทับใจแก7
ผู'มาเยือน

กองช7าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ
หน7วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท)
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12 โครงการติดตั้งราวปIองกันตามแนวปIองกัน

ตลิ่ง ริมน้ําโขง หมู7ที่ 7
ติดตั้งราวปIองกันตามแนวปIองกันตลิ่ง 
ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ํา
โขง บ'านสบสม หมู7ที่ 7 รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ติดตั้งราวปIองกัน ตามแนว
ปIองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 
เมตร

-           -           1,000,000    ความยาว
ราวปIองกัน
ตลิ่งที่ก7อสร'าง

มีราวปIองกันตามแนวปIองกัน
ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ
ปลอดภัยแก7ประชาชน

กองช7าง

13 ขยายเขตไฟฟIาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟIาตาม
แนวปIองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง หมู7ที่ 7

ขยายเขตไฟฟIาสาธารณะ ติดตั้งไฟฟIาตาม
แนวปIองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300 
เมตร ริมน้ําโขง บ'านสบสม หมู7ที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

ขยายเขตไฟฟIาสาธารณะ 
ติดตั้งไฟฟIาตามแนว
ปIองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง/300 
เมตร

-           -           3,000,000    ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟIา

มีราวปIองกันตามแนวปIองกัน
ตลิ่ง เพื่ออํานวยความ
ปลอดภัยแก7ประชาชน

กองช7าง

14 โครงการติดตั้งระบบไฟฟIาพลังงาน
แสงอาทิตย
ในส7วนพื้นที่ที่ไฟฟIาสาธารณะ
สายดับเข'าไม7ถึง

ติดตั้งระบบไฟฟIาพลังงานแสงอาทิตย
ใน
ส7วนพื้นที่ที่ไฟฟIาสาธารณะสายดับเข'าไม7ถึง

ระบบไฟฟIาพลังงาน
แสงอาทิตย


-                        -      2,000,000  มีการดําเนิน
การตาม
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟIาใช'อย7างทั่วถึง กองช7าง

1,850,000    2,490,000    6,000,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ7านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลลัพธ
ที่คาดว7าจะได'รับ

หน7วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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ยุทธศาสตร
จังหวัดที่ 

ยุทธศาสตร
ที่ 5  การพัฒนาการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส�วนร�วมในการพัฒนา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท2องถิ่นและ

ผู2บริหารท2องถิ่น
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท2องถิ่นและ
ผู2บริหารที่หมดวาระการดํารงตําแหน�ง

จัดการเลือกตั้ง/1 ครั้ง      300,000              -                -    จํานวนครั้ง
ในการจัดการ
เลือกตั้ง

มีสมาชิกสภาท2องถิ่นและ
ผู2บริหารท2องถิ่นตามที่ระเบียบ 
กฏหมายกําหนดไว2

สํานักปลัด

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่นและชุมชน จัดเวทีประชาคมรับฟ=งป=ญหาความ
ต2องการของหมู�บ2าน เพื่อเป?นข2อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาท2องถิ่น

จัดเวทีประชาคม หมูบ2าน
ในเขตเทศบาลฯ 
/5 หมู�บ2าน

       20,000        20,000        20,000  จํานวน
หมู�บ2านที่มี
การ
ดําเนินการ

ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
พัฒนาท2องถิ่นและทราบถึงขีด
ความสามารถ ป=ญหา ความ
ต2องการของหมู�บ2าน/ชุมชน

สํานักปลัด

3 โครงการอบรมให2ความรู2เพื่อเสริมสร2าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เพื่อเสริมสร2างสํานึกความเป?นพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย ให2เกิดผลสัมฟทธิ์อย�าง
เป?นรูปธรรม

จัดอบรมให2ความรู2ฯแก�
ประชาชนในเขต
เทศบาล/75 คน

       40,000        40,000        40,000  จํานวนผู2เข2า
รับการอบรม

ผู2เข2ารับการอบรมมีความรู2และ
สํานึกความเป?นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยอย�างเป?นรูปธรรม

สํานักปลัด

4 สนับสนุนโครงการจัดเครื่องสักการะ เนื่อง
ในวันครบรอบวันสวรรคตและวันพระราช
สมภพของสมเด็จย�าฯ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
 โครงการจัดเครื่องสักการะ เนื่องในวัน
ครบรอบวันสวรรคตและวันพระราช
สมภพของสมเด็จย�าฯ

สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงของ
ดําเนินการตามโครงการ/
1 หน�วยงาน

3,750                     -                -    จํานวน
หน�วยงานที่
สนับสนุน
ตามโครงการ

ประชาชนได2แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองคลัง,
สํานักปลัด

ที่ โครงการ

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)วัตถุประสงค


เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด2านการเมืองการบริหาร
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5 สนับสนุนโครงการจัดงานพ�อขุนเม็ง

รายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย ประจําปM 2559

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
โครงการจัดงานพ�อขุนเม็งรายมหาราช 
และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจําปM 
2559

สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงของ
ดําเนินการตามโครงการ/
1 หน�วยงาน

20,000                    -                -    จํานวน
หน�วยงานที่
สนับสนุน
ตามโครงการ

เพื่อเป?นการส�งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมให2ได2รับการสืบสาน
ต�อไป

กองคลัง,
สํานักปลัด

6 สนับสนุนโครงการจัดงานพิธีถวายบังคม
และวางพวงมาลาเนื่องในวันปNยมหาราช 
วันที่ 23 ตุลาคม 2558

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวาง
พวงมาลาเนื่องในวันปNยมหาราช วันที่ 23 
ตุลาคม 2558

สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงของ
ดําเนินการตามโครงการ/
1 หน�วยงาน

1,000                     -                -    จํานวน
หน�วยงานที่
สนับสนุน
ตามโครงการ

ประชาชนได2แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองคลัง,
สํานักปลัด

7 สนับสนุนโครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยู�หัวฯ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยู�หัวฯ

สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงของ
ดําเนินการตามโครงการ/
1 หน�วยงาน

4,000                     -                -    จํานวน
หน�วยงานที่
สนับสนุน
ตามโครงการ

ประชาชนได2แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองคลัง,
สํานักปลัด

8 สนับสนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ2าฯ 
พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ2าฯ พระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงของ
ดําเนินการตามโครงการ/
1 หน�วยงาน

2,000                     -                -    จํานวน
หน�วยงานที่
สนับสนุน
ตามโครงการ

ประชาชนได2แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองคลัง,
สํานักปลัด

390,750           60,000        60,000

วัตถุประสงค
ที่

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท) ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ
เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อให2คณะผู2บริหารท2องถิ่น พนักงานและ

ลูกจ2างของเทศบาลฯ เห็นถึงความสําคัญ
ของวันดังกล�าว และตระหนักถึงหน2าที่ของ
เทศบาลในการอํานวยประโยชน
ให2แก�
ท2องถิ่นและประชาชน

จัดกิจกรรมในวันเทศบาล
 ของทุกปM

       20,000        20,000        20,000  จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

คณะผู2บริหารท2องถิ่น พนักงาน
และลูกจ2างของเทศบาลฯ เห็น
ถึงความสําคัญ และตระหนักถึง
หน2าที่ของเทศบาลในการ
อํานวยประโยชน
ให2แก�ท2องถิ่น
และประชาชน เกิด
ความสัมพันธ
ที่ดียิ่งขึ้นระหว�าง
เทศบาลกับประชาชน

สํานักปลัด

2 โครงการฝSกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
 คณะผู2บริหาร สมาชิกสภาท2องถิ่น 
พนักงานและลูกจ2าง

จัดอบรม ให2ความรู2 ความเข2าใจใน
บทบาทและอํานาจหน2าที่ขององค
กรและ
ศึกษาดูงานหน�วยงานราชการ เอกชน
อื่น ๆ เพื่อนํามาพัฒนาองค
กร

ฝSกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน  1 ครั้ง

     200,000              -                -    จํานวนครั้ง
ในการจัด

การปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

     220,000        20,000        20,000

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค
ที่ โครงการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ
 สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ติดตั้งประตูเหล็ก 10 ช�อง ระบบ
เครื่องเสียง 1 ชุด ติดตั้งพัดลมไอน้ํา 4 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

ปรับปรุงอาคารฯ ติดตั้ง
ประตูเหล็ก ระบบเครื่อง
เสียง พัดลมไอน้ํา/1 แห�ง

300,000     -           -           จํานวนแห�งที่
ดําเนินการ

สถานที่ราชการอยู�ในสภาพที่ดี
 มีความเหมาะสมต�อการ
ปฏิบัติงาน

กองช�าง

2 ก�อสร2างห2องน้ําอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
 พรรษา เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ก�อสร2างห2องน้ํา จํานวน 5 ห2อง พื้นที่ไม�
น2อยกว�า 15.00 ตร.ม. ด2านหลังอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาล

ก�อสร2างห2องน้ํา จํานวน 
5 ห2อง

300,000     -           -           จํานวน
ห2องน้ําที่
ก�อสร2าง

สถานที่ราชการอยู�ในสภาพที่ดี
 มีความเหมาะสมต�อการ
ปฏิบัติงาน

กองช�าง

3 จัดซื้อโตWะทํางานพร2อมเก2าอี้ จัดซื้อโตWะทํางานพร2อมเก2าอี้ 1 ชุด        15,000              -                -    จํานวนโตWะ
ทํางานและ
เก2าอี้ที่จัดซื้อ

มีโตWะเก2าอี้เพียงพอกับจํานวน
ผู2ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

4 จัดซื้อรถจักรยานยนต
 ขนาด 110 ซีซี. 
แบบเกียร
อัตโนมัติ

จัดซื้อรถจักรยานยนต
 ขนาด 110 ซีซี. 
แบบเกียร
อัตโนมัติ เพื่อใช2ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ

รถจักรยานยนต
 จํานวน 
1 คัน

       44,000              -                -    จํานวน
รถจักรยาน 
ยนต
ที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ช�วยประหยัดน้ํามันจากที่
ใช2รถยนต
ในการติดต�อราชการ
ในระยะใกล2เปลี่ยนมาใช2
รถจักรยานยนต
แทน

สํานักปลัด

5 จัดซื้อตู2ลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี
แอมปXในตัวพร2อมไมค
ลอย

จัดซื้อตู2ลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี
แอมปXในตัวพร2อมไมค
ลอย เพื่อใช2ในงาน
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของเทศบาล

ตู2ลําโพงจํานวน 1 ชุด         8,000              -                -    จํานวนตู2
ลําโพงที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท) หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค
ที่
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
6 จัดซื้อเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร
 จัดซื้อเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร
 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร
 
จํานวน 1 เครื่อง

        7,300              -                -    จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร

ที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

7 จัดซื้อพัดลมโคจร จัดซื้อพัดลมโคจรเพื่อติดตั้งในสถานที่
ปฏิบัติงาน

พัดลมโคจร/1 ตัว         2,000              -                -    จํานวนพัด
ลมโคจรที่
จัดซื้อ

ช�วยประหยัดค�าไฟฟIาสํานักงาน
จากที่ลดชั่วโมงการใช2
เครื่องปรับอากาศลง

กองช�าง

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

จัดซื้อเครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพ
แบบฉีดหมึก 
ขนาด A3/ 1 เครื่อง

        9,900              -                -    จํานวน
เครื่องพิมพ
ที่
จัดซื้อ

การปฏิบัติงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองช�าง

9 จัดซื้อเครื่องตัดแต�งกิ่งไม2 เพื่อใช2ในการบริการสาธารณะในการ
ตกแต�งกิ่งไม2 ไม2ดอกไม2ประดับในบริเวณ
เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

1 เครื่อง        20,000              -                -   จํานวน
เครื่องตัด
แต�งกิ่งไม2ที่
จัดซื้อ

พนักงานมีเครื่องมือเครื่องใช2ที่
เพียงพอต�อการใช2งาน ประชาชน
ได2รับบริการที่ทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

10 จัดซื้อ เครื่องตัดหญ2า เพื่อใช2ในการบริการสาธารณะในการตัด
หญ2าในบริเวณเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

4 เครื่อง 44,000       -           -           จํานวน
เครื่องตัด
หญ2าที่จัดหา

พนักงานมีเครื่องมือเครื่องใช2ที่
เพียงพอต�อการใช2งาน ประชาชน
ได2รับบริการที่ทั่วถึง

กอง
สาธารณสุขฯ

11 จัดซื้อตู2ลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี
แอมปXในตัวพร2อมไมค
ลอย

จัดซื้อตู2ลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี
แอมปXในตัวพร2อมไมค
ลอย เพื่อใช2กับ
โรงเรียนผู2สูงอายุ

ตู2ลําโพงจํานวน 1 ชุด         8,000              -                -    จํานวนตู2
ลําโพงที่จัดซื้อ

มีเครื่องเสียงไว2ให2บริการที่
โรงเรียนผู2สูงอายุ

กอง
สาธารณสุขฯ

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
12 จัดซื้อตู2ลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี

แอมปXในตัวพร2อมไมค
ลอย
จัดซื้อตู2ลําโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว มี
แอมปXในตัวพร2อมไมค
ลอย เพื่อใช2กับ
โรงเรียนผู2สูงอายุ

ตู2ลําโพงจํานวน 5 ชุด        40,000              -                -    จํานวนตู2
ลําโพงที่จัดซื้อ

มีเครื่องเสียงไว2ใช2กับกลุ�มรักษ

สุขภาพใช2เสียงในการออกกําลัง
กายและกิจกรรมกลุ�ม

กอง
สาธารณสุขฯ

13 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว เพื่อใช2
กับโรงเรียนผู2สูงอายุ

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 6 ตัว         9,000              -                -    จํานวนพัด
ลมตั้งพื้นที่
จัดซื้อ

มีพัดลมไว2ใช2ในโรงเรียนผู2สูงอายุ
เพียงพอ

กอง
สาธารณสุขฯ

14 จัดซื้อโตWะเอนกประสงค
 ขนาด กว2าง 60 
เซนติเมตร ยาว 2 เมตร

จัดซื้อโตWะเอนกประสงค
 ขนาด กว2าง 60 
เซนติเมตร ยาว 2 เมตร เพื่อใช2กับ
โรงเรียนผู2สูงอายุ

30 ตัว 48,000       -           -           จํานวนโตWะที่
จัดซื้อ

เทศบาลมีความพร2อมในการจัด
กิจกรรม การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

15 จัดซื้อเก2าอี้บุนวม จัดซื้อเก2าอี้บุนวมเพื่อใช2กับโรงเรียน
ผู2สูงอายุ

100 ตัว        50,000  -  - จํานวนเก2าอี้
ที่จัดซื้อ

เทศบาลมีความพร2อมในการจัด
กิจกรรม การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

16 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ
ยานพาหนะขนส�ง ซ�อมแซมครุภัณฑ
 ยานพาหนะกอง
สาธารณสุขฯ เช�น รถขยะ ฯลฯ

1 ครั้ง      100,000  -  - จํานวนครั้งที่
ซ�อมแซม

ยานพาหนะอยู�ในสภาพใช2งานได2
 ทําให2การปฏิบัติงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

1,005,200   -           -           

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค


เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)  ตัวชี้วัด

(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  พัฒนาระบบการจัดหารายได2ของเทศบาล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 ปรับปรุงและต�อเติมอาคาร OTOPและ

ปรับภูมิทัศน
โดยรอบ
ปรับปรุงและต�อเติมอาคาร OTOP ให2เป?น
ศูนย
ประชุมสัมมนาของเทศบาล ฯลฯ 
พร2อมปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ

ปรับปรุงและต�อเติม
อาคาร OTOPพร2อม
ปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบอาคาร จํานวน 1
 ครั้ง

     500,000              -                -    จํานวนครั้ง
ในการ
ดําเนินการ

เทศบาลมีศูนย
ประชุม สัมมนา 
รองรับการจัดประชุมของ
หน�วยงานราชการและเอกชน
ต�าง ๆ  สร2างรายได2ให2แก�เทศบาล

สํานักปลัด,
กองช�าง

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย
สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
ทําให2สามารถจัดเก็บภาษีได2ทั่วถึงและเป?น
ธรรม

ปรับข2อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย
สินให2
เป?นป=จจุบัน 1 ครั้ง

20,000       -           -            จํานวนครั้ง
ในการ
ดําเนินการ

มีข2อมูลภาษีและทรัพย
สินที่เป?น
ป=จจุบัน การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อให2ประชาชนสามารถชําระภาษีได2
สะดวก

จัดเก็บภาษีนอกสถานที่              -                -                -    มีการ
ดําเนินการ
ตามโครงการ

เทศบาลมีรายได2จากการจัดเก็บ
เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

520,000     -           -           

โครงการ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับวัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ�ายโอนให2มีประสิทธิภาพ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการขึ้นทะเบียนทางหลวงท2องถิ่น ขึ้นทะเบียนทางหลวงท2องถิ่น เพื่อให2มี

ข2อมูลประกอบการพัฒนา
-              -                -                -                -   การพัฒนาของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
กองช�าง

             -                -                -   

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 สนับสนุนโครงการดําเนินการศูนย
รวม

ข2อมูลข�าวสารการซื้อหรือการจ2างของ
องค
กรปกครองส�วนท2องถิ่น อําเภอเชียงของ

สนับสนุนเทศบาลตําบลสถานโครงการ
ดําเนินการศูนย
รวมข2อมูลข�าวสารการซื้อ
หรือการจ2างขององค
กรปกครองส�วน
ท2องถิ่น อําเภอเชียงของเพื่อเป?นศูนย
รวม
การจัดซื้อจัดจ2างของ อปท.

สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการตามโครงการ
/1 หน�วยงาน

35,000       -           -            จํานวนหน�วย
งานที่
สนับสนุน

ประชาชนได2รับทราบข2อมูล
ข�าวสารการซื้อการจ2าง การ
จัดซื้อจัดจ2างของ อปท.เป?นไป
ตามระเบียบฯ

สํานักปลัด

35,000       -           -           

ที่

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 ประสานความร�วมมือและบูรณาการร�วมกันทุกภาคส�วนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องค
กรเอกชน องค
กรปกครองส�วนท2องถิ่น 
                            ในการพัฒนาท2องถิ่น

วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท) หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

วัตถุประสงค


 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให2บริการ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 โครงการ 5 ส.ต�อเนื่อง เพื่อให2สํานักงานเทศบาลมีสภาพแวดล2อม

ที่สะอาดเรียบร2อย และถูกสุขลักษณะ
ปรับปรุง ซ�อมแซม 
สภาพแวดล2อมของ
สํานักงานเทศบาลให2มี
สภาพแวดล2อมที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 
บุคลากรมีทัศนคติที่ดี 

       30,000        30,000        30,000  จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

สํานักงานยังคงไว2ตามมาตรฐาน 
5 ส.อย�างต�อเนื่อง

สํานักปลัด

2 โครงการฝSกอบรมภาษาต�างประเทศให2กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ2างของเทศบาล 
คณะผู2บริหารและสมาชิกสภาท2องถิ่น

1.เพื่อเป?นการเตรียมความพร2อมในการ
เข2าสู�ประชาคมอาเซียน
2.เพื่อเป?นการส�งเสริมให2พนักงานเทศบาล
 ผู2บริหารท2องถิ่น และสมาชิกสภาท2องถิ่น 
เห็นถึงความสําคัญของภาษาต�างประเทศ

อบรมให2ความรู2
ภาษาต�างประเทศให2
พนักงานเทศบาล ลูกจ2าง
 ผู2บริหารท2องถิ่น 
สมาชิกสภาท2องถิ่น

       50,000        50,000        50,000  จํานวนครั้ง
ที่จัดฝSกอบรม

พนักงาน ลูกจ2างของเทศบาล 
คณะผู2บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล สามารถสื่อสาร
ภาษาต�างประเทศกับผู2มาติดต�อ
ราชการและสามารถนําไปใช2
สื่อสารในชีวิตประจําวันได2

สํานักปลัด

3 โครงการเสริมสร2างคุณธรรมจริยธรรม
ผู2บริหารท2องถิ่น เจ2าหน2าที่ท2องถิ่น ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา

จัดฝSกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร2างคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร 3
 วัน

ผู2บริหารท2องถิ่น 
เจ2าหน2าที่ท2องถิ่น ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 50 คน

       50,000  -  -  จํานวนคนที่
เข2าร�วม
กิจกรรม

ผู2บริหารท2องถิ่น เจ2าหน2าที่
ท2องถิ่น ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ทําให2การปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน
สุขของประชาชน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได2

กองการศึกษา

     130,000        80,000        80,000

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)วัตถุประสงค


หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เปIาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับที่ โครงการ
 ตัวชี้วัด
(KPI)
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.8  การพัฒนาระบบข2อมูลข�าวสารและระบบสารสนเทศของทางราชการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1 จัดซื้อชุดลูกข�ายระบบกระจายเสียง

ทางไกล ชนิดไร2สาย ระบบ UHF/FM
จัดซื้อชุดลูกข�ายระบบกระจายเสียง
ทางไกล ชนิดไร2สาย ระบบ UHF/FM 
ประกอบด2วย 
1.ชุดเครื่องรับ UHF 420.20 MHz
2.เสาอากาศภาครับพร2อมสายอากาศ 
3.ลําโพงฮอร
น 
4.แผ�นรองหลังยึดภาครับพร2อมขายึดเสา
อากาศภาครับ

ชุดลูกข�ายระบบกระจาย
เสียงทางไกล 2 ชุด

       80,000              -                -    จํานวนชุด
ลูกข�าย
ระบบ
กระจาย
เสียงทางไกล
ที่จัดซื้อ

ประชาชนได2รับรู2ข�าวสารทั่วถึง
และชัดเจนมากขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการติดตั้งปIายวิ่งอิเลคทรอนิคส
 จอ 
LED พร2อมงานระบบไฟฟIาและระบบ
สายสัญญาณ จํานวน 9 จอ บริเวณหน2าที่
ทําการเทศบาลฯ

ติดตั้งปIายวิ่งอิเลคทรอนิคส
 จอ LED บน
โครงสร2างเหล็ก พร2อมงานระบบไฟฟIา
และระบบสายสัญญาณ จํานวน 9 จอ 
หน2าที่ทําการเทศบาล รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลฯ

ปIายวิ่งอิเลคทรอนิคส
 จอ 
LED หน2าที่ทําการเทศบาล
ฯ/1 ปIาย

   1,500,000  จํานวนปIาย
ที่ติดตั้ง

เทศบาลมีช�องทางเผยแพร�ข2อมูล
ข�าวสารต�าง ๆ ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น การรับรู2ข2อมูลข�าวสาร
ของเทศบาลเป?นไปอย�างทั่วถึง

กองช�าง

3 ปรับปรุงซ�อมแซมระบบเสียงตามสาย,หอ
กระจายข�าวของหมู�บ2าน

ปรับปรุงซ�อมแซมระบบเสียงตามสาย,หอ
กระจายข�าวของหมู�บ2านในเขตเทศบาล

ระบบเสียงตามสาย,หอ
กระจายข�าว/ทุกหมู�บ2าน

     300,000              -                -    จํานวน
หมู�บ2านที่
ดําเนินการ

ประชาชนได2รับทราบข2อมูล
ข�าวสารอย�างทันต�อเหตุการณ


กองช�าง,
สํานักปลัด

1,880,000   -           -           

ผลลัพธ
ที่คาดว�าจะได2รับ
หน�วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผ�านมา
 (บาท)เปIาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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1 โครงการปรับปรุงถนนเลี่ยงเมือง (สายหลังอําเภอ) 
   �ปรับปรุงผิวถนนแอสฟ)ลท+ติกคอนกรีต พื้นที่ไม0น1อยกว0า 14,500 ตร.ม. งานตีเส1นจราจรสีเทอร+โมพาสติก 
พื้นที่ไม0น1อยกว0า 800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

          7,350,000                    -   -                อบจ.ชร.

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณศาลหลักเมือง
   �ปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณศาลหลักเมืองให1สวยงามตามแบบแปลนของเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลน
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        26,000,000                    -                    -    กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

3 โครงการปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมริมห1วยน้ําสม บ1านเวียงดอนชัย หมู0ที่ 12
  � ปรับปรุงตลิ่งและพื้นที่ริมตลิ่งห1วยน้ําสม รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

34,000,000        -                  -                กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

4 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งตามแนวปBองกันตลิ่งริมน้ําโขง หมู0ที่ 3 
   � ถมดินพร1อมปรับเกลี่ย, ปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแม0น้ําโขงเปCนสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  สนามกีฬา พื้นที่ไม0
น1อยกว0า 8,800 ตารางเมตร บริเวณบ1านสบสม หมู0ที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

        20,000,000                    -   -                 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

5 โครงการก0อสร1างถนนตามแนวปBองกันตลิ่งริมน้ําโขง หมู0ที่ 3
  � ก0อสร1างถนนตามแนวปBองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300 เมตร ริมน้ําโขง บ1านสบสม หมู0ที่ 3 รายละเอียด
ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

10,000,000        -                  -                กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

6 โครงการก0อสร1างระบบน้ําเสียชุมชน
  �ก0อสร1างระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กด1วยวิธีธรรมชาติ

        10,000,000                    -                    -    กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล1อม

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค+กรปกครองส0วนท1องถิ่น
โดย เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ

ตามกรอบการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท1องถิ่นจังหวัดเชียงรายกําหนด
งบประมาณ หน0วยงาน

ที่ขอประสาน
ชื่อโครงการลําดับที่ 
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งบประมาณ หน0วยงาน
ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 

7 โครงการสร1างโรงคัดแยกขยะ
  � ก0อสร1างโรงคัดแยกขยะชุมชน  1 แห0ง

          7,000,000 -                                   -    กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล1อม

8 โครงการก0อสร1างหอชมเมืองเชียงของ
  � ก0อสร1างหอชมเมืองเชียงของบริเวณหน1าวัดสบสม เพื่อให1นักท0องเที่ยวได1มองเห็นทัศนียภาพเมืองเชียงของ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

        15,000,000 -                                   -   กระทรวงการ
ท0องเที่ยวและกีฬา

9 โครงการก0อสร1างโรงฆ0าสัตว+
  �เพื่อให1มีสถานที่ฆ0าสัตว+ที่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล

        12,000,000 -                  -                 กรมปศุสัตว+, กรม
ส0งเสริมการ
ปกครองท1องถิ่น

10 จัดหาที่ดินเพื่อใช1เปCนสถานที่จัดการขยะแห0งใหม0
  �จัดหาที่ดินขนาด 50 ไร0 จํานวน 1 แปลง

          6,000,000 -                  -                 อบจ.,

11 โครงการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ+ปลาระยะที่ 2 ( อุโมงค+ปลา)
   � ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ+ปลา ระยะที่ 2 (อุโมงค+ปลาเพื่อให1มีอาคารชมปลาขนาดใหญ0) บริเวณอาคาร
พิพิธภัณฑ+ปลาบึกเดิม บ1านหาดไคร1 หมู0ที่ 7

            400,000                    -                    -    กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
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ป	 2559 ป	 2560 ป	 2561

งบประมาณ หน0วยงาน
ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 

12 โครงการเส1นทางจักรยานเพื่อการท0องเที่ยวและชุมชน
   �ทําเส1นทางจักรยานเพื่อการท0องเที่ยว โดยเส1นทางเดิม ทําการ ตีเส1นจราจร ทาสี ฯลฯ ตามแบบแปลนของ
เทศบาล จํานวน 2 เส1นทาง
1.เส1นทางที่ 1 ถนนสายกลาง จุดเริ่มต1นตั้งแต0ท0าเรือบัคMถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห0งที่ 4 รวมระยะทาง 10 
กิโลเมตร
2.เส1นทางที่ 2 จุดเริ่มต1นตั้งแต0โรงแรมเชียงของริเวอร+วิว ไปตามซอยสถานีตํารวจภูธรเชียงของ ตรงไปถนนสาย
หลังอําเภอเชียงของถึงทางแยกไปอําเภอเชียงแสน เลี้ยวขวาไปถนนสายกลาง 1020  ลงถนนเลียบแม0น้ําโขง(ตัว
หนอน) ข1างบ1านพักสวัสดิการครู เลียบแม0น้ําโขงจนถึงหน1าวัดหาดไคร1 รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร
พร1อมปBายแนะนําเส1นทาง และปBายประชาสัมพันธ+สถานที่ท0องเที่ยว  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

4,000,000          -                  -                กระทรวงการ
ท0องเที่ยวและกีฬา

13 โครงการปรับปรุงสะพานสุขาภิบาล บ1านเวียงดอนชัย หมู0ที่ 12 เพื่อสนับสนุนการท0องเที่ยว
  � ปรับปรุงสะพานสุขาภิบาล บ1านเวียงดอนชัย หมู0ที่ 12 รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง

       25,000,000 -                 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน+และก0อสร1างฝายชลอน้ํา บริเวณบ1านวัดหลวง หมู0ที่ 2
  � ปรับปรุงภูมิทัศน+และก0อสร1างฝายชลอน้ํา บริเวณบ1านวัดหลวง หมู0ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนของกรม
โยธาธิการและผังเมือง

       25,000,000 -                 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

15 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งตามแนวปBองกันตลิ่งริมน้ําโขง หมู0ที่ 7 
  � ถมดินพร1อมปรับเกลี่ย, ปรับปรุงพื้นที่ริมตลิ่งแม0น้ําโขงเปCนสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  สนามกีฬา พื้นที่ไม0
น1อยกว0า 8,800 ตารางเมตร บริเวณบ1านหาดไคร1 หมู0ที่ 7

                    -          20,000,000 -                 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

16 โครงการก0อสร1างถนนตามแนวปBองกันตลิ่ง ริมน้ําโขง
  � ก0อสร1างถนนตามแนวปBองกันตลิ่ง ความยาวประมาณ 300.00 เมตร ริมน้ําโขง บ1านหาดไคร1 หมู0ที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯ

                    -   10,000,000       -                 กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
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ป	 2559 ป	 2560 ป	 2561

งบประมาณ หน0วยงาน
ที่ขอประสาน

ชื่อโครงการลําดับที่ 

17 ก0อสร1างซุ1มยินดีต1อนรับสู0เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
  �ก0อสร1างซุ1มยินดีต1อนรับสู0เทศบาลตําบลเวียงของ บริเวณสะพานน้ําดุกบ1านหาดไคร1 มีปBาย 3 ภาษา
(ไทย,อังกฤษ,จีน) รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล

                    -            3,500,000                  -    กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณท0าผาถ0าน
  �ปรับปรุงภูมิทัศน+บริเวณท0าผาถ0าน รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง

                    -          45,000,000                  -    กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

151,750,000    128,500,000   -              รวมทั้งสิ้น    19   โครงการ
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แบบ ผ 03

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สนับสนุนและส�งเสริมการทํามาหากิน การพาณิชย% 
                               การประกอบ อาชีพ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
                               แข�งขันด,าน การตลาด การค,าและการลงทุน

3 300,000       2 520,000       1 200,000     6       1,020,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว 5 1,870,000    11 9,670,000    4 1,970,000   20      13,510,000   
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สร,างความเข,มแข็งให,ภาคประชาชนเพื่อรองรับ
                            สู�ประชาคมอาเซียน และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                            มาขยายผล

4 270,000       2 200,000       2 200,000     8       670,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ส�งเสริมงานตลาด ท�าเทียบเรือ เทศพาณิชย% และการพัฒนา
                           ระบบโครงสร,างพื้นฐานที่จําเปBนเพื่อเพิ่มมูลค�าทางเศรษฐกิจ

1 500,000       1 100,000       -     -           2       600,000       

รวม 13      2,940,000   16      10,490,000  7        2,370,000  36     15,800,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 2  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 บํารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปDญญาท,องถิ่น  
                            วัฒนธรรมอันดีของท,องถิ่น และทุนทางสังคมล,านนา

20 1,608,200    5        1,150,000    5        1,150,000   30      3,908,200    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส�งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห% 
                            การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของเด็ก สตรี 
                            เยาวชน ผู,สูงอายุ ผู,พิการ และผู,ด,อยโอกาส

11 6,934,526    2        120,000       2        120,000     15      7,174,526    

                     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปF (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ
รวม 3 ปF

ยุทธศาสตร%

ปF  2559 ปF  2560 ปF  2561
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปF

ยุทธศาสตร%

ปF  2559 ปF  2560 ปF  2561

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส�งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว          
                        การรักษาพยาบาล การปGองกันและระงับโรคติดต�อ

16 951,650       10       655,000       10      655,000     36      2,261,650    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส�งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ 
                            และการออกกําลังกาย

7 1,322,000    2        25,000        1        25,000       10      1,372,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 จัดให,มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกําลังกายและ
                            สถานที่พักผ�อนหย�อนใจ

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

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
                            การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
                            และการเรียนรู,ตลอดชีวิต

38 10,320,101  3        2,700,000    1        100,000     42      13,120,101   

แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 ส�งเสริมให,เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช, 
                            ภาษาต�างประเทศเพื่อเตรียมความพร,อมสู�ประชาคมอาเซียน 
                           และพัฒนาคุณภาพคนให,มีภูมิคุ,มกันต�อการเปลี่ยนแปลง

2 75,000        -      -             -     -           2       75,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 ส�งเสริม สนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช,ในการ           
                      เรียนการสอน การเข,าถึงข,อมูลข�าวสาร การให,บริการสาธารณะ               
                 แก�ประชาชน

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

แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 ส�งเสริมงานด,านคมนาคมและการขนส�ง  ทางระบายน้ํา 
                             สะพาน และระบบโครงสร,างพื้นฐานที่จําเปBน

14 4,860,000    11       8,005,500    7        900,000     32      13,765,500   

ผง 110    26,341,477  34      14,655,500  27      4,950,000  171   45,946,977  
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปF

ยุทธศาสตร%

ปF  2559 ปF  2560 ปF  2561

ยุทธศาสตร�ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ํา
                            ทางและที่สาธารณะ

3 500,000       3        950,000       1        100,000     7       1,550,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปBนมลพิษ  
                             ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย

4 1,140,000    2        55,000        3        95,000       9       1,290,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดยประชาชน
                             มีส�วนร�วม

4 1,080,000    3        105,000       3        105,000     10      1,290,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 อนุรักษ% ฟKLนฟู และใช,ประโยชน%จากทรัพยากรธรรมชาติและ
                           สิ่งแวดล,อม สนับสนุนการใช,พลังงานทดแทน

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

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมแบบยั่งยืน  
                            โดยการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน

2 170,000       1        20,000        1        50,000       4       240,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6  ส�งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล�งน้ําธรรมชาติ แหล�งน้ํา
                             เพื่อการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ

3 830,000       6        7,655,000    4        4,355,000   13      12,840,000   

รวม 17      3,780,000   17      8,965,000    13      4,805,000  47     17,550,000  
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปF

ยุทธศาสตร%

ปF  2559 ปF  2560 ปF  2561

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร3อย และความปรองดองสมานฉันท�
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 เสริมสร,างชุมชนและท,องถิ่นเข,มแข็ง รักถิ่นฐานบ,านเกิด 2 100,000       1        50,000        1        50,000       4       200,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 เสริมสร,างความปรองดองสมานฉันท%ในชุมชนและท,องถิ่น  
                            บนพื้นฐานของความถูกต,อง ความเสมอภาค เปBนธรรม 
                            ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส�วน

1 30,000        1        30,000        1        30,000       3       90,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 เสริมสร,างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย%สินส�วนของประชาชน 1 40,000        1        40,000        1        40,000       3       120,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ส�งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
                            งานรักษาความสงบเรียบร,อย

1 200,000       1        200,000       1        200,000     3       600,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 ส�งเสริมและสนับสนุนงานปGองกันและแก,ไขปDญหายาเสพติด 2 40,000        1        30,000        1        30,000       4       100,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 พัฒนาความร�วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ,าน 1 10,000        1        10,000        1        10,000       3       30,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.7  ส�งเสริมและสนับสนุนงานด,านปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 245,000       5        330,000       4        30,000       19      605,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  ส�งเสริม สนับสนุนการใช,เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย 2 1,150,000    -      -             -     -           2       1,150,000    

แนวทางการพัฒนาที่ 4.9  พัฒนางานด,านการผังเมือง การขนส�งและวิศวกรรมจราจร 
                             การดูแลและคุ,มครองที่สาธารณะ งานควบคุมอาคารและงาน 
                             ให,มีและบํารุงการไฟฟGา หรือแสงสว�างโดยวิธีอื่น

4 1,850,000    7        2,490,000    3        6,000,000   14      10,340,000   
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จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปF

ยุทธศาสตร%

ปF  2559 ปF  2560 ปF  2561

รวม 24      3,665,000   18      3,180,000    13      6,390,000  55     13,235,000  
ยุทธศาสตร�ที่ 5  การพัฒนาการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
                            ประชาชน และการมีส�วนร�วมในการพัฒนา

8 390,750       2        60,000        2        60,000       12      510,750       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการบริหารที่ดี
                               มีประสิทธิภาพ

2 220,000       1        20,000        1        20,000       4       260,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ% สถานที่ปฏิบัติงาน  ตลอดจนนํา
                            เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
                            ในการบริหารจัดการ

16 1,005,200    -      -             -     -           16      1,005,200    

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  พัฒนาระบบการจัดหารายได,ของเทศบาล 3 520,000       1        -             1        -           5       520,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ�ายโอนให,มีประสิทธิภาพ 1 -             1        -             1        -           3       -             

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 ประสานความร�วมมือและบูรณาการร�วมกันทุกภาคส�วนทั้งภาค
                            ราชการ ภาคประชาชน องค%กรเอกชน องค%กรปกครองส�วน
                            ท,องถิ่น ในการพัฒนาท,องถิ่น

1 35,000        -      -             -     -           1       35,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให,บริการ คุณธรรม
                            จริยธรรม ธรรมาภิบาล

3 130,000       2        80,000        2        80,000       7       290,000       

แนวทางการพัฒนาที่ 5.8  การพัฒนาระบบข,อมูลข�าวสารและระบบสารสนเทศของทาง
                             ราชการ

3 1,880,000    -      -             -     -           3       1,880,000    

รวม 37      4,180,950   7        160,000      7        160,000    51     4,500,950    
รวมทั้งสิ้น 201    40,907,427  92      37,450,500  67      18,675,000 360   97,032,927  
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