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ส่วนที่ 1
บทนา
องค์ประกอบ ประกอบดวย ลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยนําเสนอ ดังนี้
1.1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล ระยะสั้น
1.2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
ประจําปี
2) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปี ที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ
3) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณประจําปี และ
นําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
1.3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1) การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2557
2) การวิเคราะห์ขอมูล ระหวางวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2557
3) การกําหนดวัตถุประสงค์ของสาขาการพัฒนา ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่
12 พฤษภาคม 2557
4) การจัดทํารายละเอียดแผนงาน /โครงการระยะสามปี ระหวางวันที่
1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 13
พฤษภาคม 2557
5) การจัดทํารางแผนพัฒนาสามปี ระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 20 มิถุนายน 2557
6) การอนุมัติแผนและประกาศใช ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดังกลาวมีองค์กรที่รับผิดชอบ ไดแก งานแผนและงบประมาณ
สํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลเวียง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รวมถึง สํานัก /
กอง/ฝุายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1) เทศบาลตําบลเวียง จะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว
2) เทศบาลตําบลเวียง จะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใชเป็นแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามปีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3) เทศบาลตําบลเวียง ไดใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบลเวียง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลเวียง ตั้งอยูในเขตอําเภอเชียงแสน มีอาณาเขตติดตอเขตแดน 3 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสหภาพเมียรมาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา โดยมี
ที่ตั้งของหนวยราชการที่อยูในเขตตําบลเวียง อาทิ ดานตรวจพืชเชียงแสน ดานตรวจสัตว์น้ําเชียงแสน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเชียงแสน สํานักงานที่ดินเชียงแสนสาขาเชียงแสน ฯลฯ อยูในเขตตําบล
เทศบาลตําบลเวียง ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 54.34 ตารางกิโลเมตร จํานวน 33,962.50 ไร ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่สูงราบ ลุม เป็นพื้นราบระหวางภูเขาและที่ราบ ติดกับแมน้ําโขง แมน้ําคํา แมน้ํารวก แมน้ํากก ลําหวยเกี๋ยง
ทิศเหนือ ติดตอ สหภาพพมา โดยมีแนวเขตเริ่มจากแมน้ํารวกเชิงดอย หนองโคง บริเวณพิกัด
Pc 04545
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่แมน้ํารวก บรรจบแมน้ําโขง บริเวณพิกัด
pc 134508 รวม
ระยะทางดานทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร
ด้านทิศใต้ ติดตอ ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน ตําบลหนองปุากอ กิ่งอําเภอดอยหลวง และตําบลโยนก อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณแมน้ํากกบรรจบแมน้ําโขง บริเวณพิกัด
PC 197386 ไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแมน้ํากก ถึงบริเวณพิกัด P C 170367 ไปทางทิศตะวันต ก ผานถนนลูกรัง บริเวณพิกัด PC
165369 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงคลองชลประทาน บริเวณพิกัด PC 143373 ไปทางทิศเหนือถึงเชิงเขาบริเวณพิกัด PC
142385 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามสันเขาดอยจันเนิน 493 บริเวณพิกัด PC 136389 ผาน เนิน 439 สิ้นสุดที่แมน้ําคํา
บริเวณพิกัด PC 135398 รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ 13 กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันออก ติดตอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแมน้ํารวกบรรจบแมน้ําโขง
บริเวณพิกัด P C 134508 ไปทางทิศใต สิ้นสุดที่แมน้ํากก บรรจบแมน้ําโขง บริเวณพิกัด
P C 197386 รวมระยะ
ทางดานทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันตก ติดตอ เขตตําบลโยนก ตําบลปุาสัก และตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี
แนวเขตเริ่มตนจากแมน้ําคํา บริเวณพิกัด P C 135398 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม แมน้ําคํา ถึงบริเวณพิกัด P C
100434 ไปทางทิศเหนือ ผานถนนสายจอมกิตติ – สันมะเค็ด บริเวณพิกัด
P C 100437 ไปตามสันเขาดอยมด
โดยถือสันเขาเป็นแนวแบงเขต ผานเนิน 517 บริเวณพิกัด P C 107461 ไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือ ผานเนิน 509
บริเวณพิกัด P C 119469 ตามแนวสันเขา ผานหวยอม หวยทรายเหลือง ผานถนนลูกรัง บริเวณพิกัด P C 101481 ไปทางทิศ
เหนือ ตามสันเขา
ขามถนนลูกรังสายสบรวก -ดอยสะโง฿ะ บริเวณพิกัด PC 103496 ตามแนวสันเขา ผานเนิน 486 บริเวณพิกัด P C
098509 ไปตามแนวสันเขาผานเนิน 444 บริเวณพิกัด P C 103524 ตามเชิงเขาผานถนนทางหลวงหมายเลข 1129 บริเวณ
พิกัด P C 104526 ตามแนวสันเขาดอยหนองโคงสิ้นสุดที่แมน้ํารวก บริเวณพิกัด
P C 104545 รวมระยะทางดาน
ทิศตะวันตก ประมาณ 26 กิโลเมตร
1.2 เขตการปกครอง
ในเขตเทศบาลตําบลเวียง มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน

- จํานวนหมูบานที่อยูในเขตเทศบาลตําบลเวียง เต็มทั้งหมูบาน จํานวน 7 หมูบาน ไดแก
1,4,5,6,7,8,9
- จํานวนหมูบาน ที่อยูในเขตเทศบาลตําบลเวียง บางสวน มีจํานวน 2 หมูบาน ไดแก หมูที่ 2 และ

หมูที่
หมูที่ 3

หมู่ที่ 1 บานสบรวก ลักษณะหมูบาน อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง, แผนดินธรรมแผนดินทอง ผูใหญบาน ชื่อ นาย
ประสิทธิ์ สุพันธ์ (กํานันตําบลเวียง)
หมู่ที่ 2 บานเวียงเหนือ ลักษณะหมูบานปกติ ผูใหญบาน ชื่อ นายจรูญ กันทะวิน (อยูบางสวน)
หมู่ที่ 3 บานเวียงใต ลักษณะหมูบานปกติ ผูใหญบาน ชื่อ นายสนอง กันศรีเวียง (อยูบางสวน)
หมู่ที่ 4 บานวังลาว ลักษณะหมูบาน อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง , แผนดินธรรมแผนดินทอง
ปูองกันชายแดน
ผูใหญบาน ชื่อ นายศรีเกิด จินดาธรรม
หมู่ที่ 5 บานสบคํา ลักษณะหมูบาน อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง , แผนดินธรรมแผนดินทองปูองกัน
ชายแดน ผูใหญบาน ชื่อ นายประดิษฐ์ พงษ์สวัสดิ์
หมู่ที่ 6 บานจอมกิตติ ลักษณะหมูบาน แผน ดินธรรมแผนดินทอง ผูใหญบาน ชื่อ นายภานุวัฒน์ ศรีสุข
หมู่ที่ 7 บานเชียงแสนนอย ลักษณะหมูบาน แผนดินธรรมฯ ผูใหญบาน ชื่อ นายเกียรติคุณ สมรัก
หมู่ที่ 8 บานหวยเกี๋ยง ลักษณะหมูบาน อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง
, แผนดินธรรมแผนดินทอง, ปูองกันชายแดน
ผูใหญบาน ชื่อ นายสุนทร ชายลาด
หมู่ที่ 9 บานปุาสักหางเวียง ลักษณะหมูบาน แผนดินธรรมฯ ผูใหญบาน ชื่อ นายณรงค์ พลูชัย
1.3 ประชากร
องค์การบริหารสวนตําบลเวียง มีประชากร 2,148 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 6,446 คน แยกเป็น ชาย 3,322
คน หญิง 3,234 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 118.60 คน/ตารางกิโลเมตร
ลําดับ
ชื่อหมูบาน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1 บานสบรวก
หมูที่ 1
547
813
806
1,619
2 บานเวียงเหนือ
หมูที่ 2
45
77
61
138
3 บานเวียงใต
หมูที่ 3
92
98
176
274
4 บานวังลาว
หมูที่ 4
203
296
314
610
5 บานสบคํา
หมูที่ 5
509
738
791
1,529
6 บานจอมกิตติ
หมูที่ 6
188
297
288
585
7 บานเชียงแสนนอย
หมูที่ 7
79
122
113
235
8 บานหวยเกี๋ยง
หมูที่ 8
292
419
457
876
9 บานปุาสักหางเวียง
หมูที่ 9
193
292
288
580
รวมทั้งหมด
2,148
3,212
3,234
6,446
1.4 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตาบลเวียง
- ธนาคาร
3
แหง
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามเหลี่ยมทองคํา
+ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสามเหลี่ยมทองคํา
+ ธนาคารออมสิน สาขาสามเหลี่ยมทองคํา
-โรงแรม
10 แหง
+ โรงแรมอนันตราโกลเดนไทรแองเกิ้ลเอเลแฟนท์แคมปแอนด์รีสอร์ท
+ โรงแรมโกลเดนไอยรารีสอร์ท
+ โรงแรมอิมพิเรียล โกลเดน ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท
+ โรงแรมบานไทยรีสอร์ท สามเหลี่ยมทองคํา

+ โรงแรมซีรีน แอท เชียงราย
+ โรงแรงเกรทเตอร์ แมโขง ลอคจ์
+ โรงแรมเดอริเวอร์ บูติก รีสอร์ท
+ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล
+ โรงแรมเชียงแสนโกลเดนแลนด์ (บานสบคํา)
+ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ เต็นท์ แคมป สามเหลี่ยมทองคํา
- สถานบริการจําหนายสินคา (7-Eleven)
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี
- คลังสินคา

1
1
9
5

แหง
แหง
แหง ( หมูที่ 1 , 4 , 5, 6 )
แหง (หมูที่ 1, 5, 6, 9)

1.5 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4
แหง
+ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานสบรวก จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด 60 คน
+ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานวังลาว จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด 20 คน
+ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานหวยเกี๋ยง จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด 47 คน
+ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานสบคํา จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด 40 คน
- โรงเรียนประถมศึกษา
5
แหง
+ โรงเรียนบานวังลาว
มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 63 คน
+ โรงเรียนบานสบรวก มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 194 คน (ขยายโอกาส)
+ โรงเรียนบานหวยเกี๋ยง
มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 251 คน
+ โรงเรียนบานสบคํา
มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 140 คน
+ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวน 430 คน (เอกชน)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แหง (โรงเรียนขยายโอกาส)
- โรงเรียนอาชีวะศึกษา
1
แหง (ศูนย์ฝึกวิชาชีพราษฎรตามแนวชายแดน ชร.)
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
1
แหง
+ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
1.6 การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 60 เตียง
1
แหง
+ โรงพยาบาลเชียงแสน
- สถานีอนามัย
1
แหง
+ สถานีอนามัยบานสบรวก
- สถานพยาบาลเอกชน
1
แหง
- คลินิกเอกชน
3
แหง
+ คลินิกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรีน (สาขาเชียงแสน)
1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ปูอมตํารวจภูเขา บานสบรวก และฐานปฏิบัติการ ตชด. บานวังลาว , กม. 5
- ศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนเทศบาลตําบลเวียง 1 แหง
- ลูกเสือชาวบาน
5 รุน 2,100 คน

-

ไทยอาสาปูองกัน ชาติ
1 รุน
36
คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
- รุน
คน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
107
คน
ตํารวจบาน
185
คน
อพป. 1 รุน 4 หมูบาน คือ บานสบรวก, บานวังลาว, บานสบคํา, บานหวยเกี๋ยง
หมูบานปูองกันชายแดน 1 รุน 3 หมูบาน คือ บานวังลาว, บานสบคํา, บานหวยเกี๋ยง

1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ
-ลําน้ํา, ลําหวย มี แมน้ําโขง, แมน้ําคํา, แมน้ํากก, แมน้ํารวก, ลําหวยเกี๋ยง
- หนอง, บึง มี หนองอึ่ง, หนองบัว, หนองปูุมา, หนองริมคํา, หนองหญาไซ, หนองหลง, หนองมะคา
หนองไมเทา, หนองสามขา, หนองทาลอ, หนองขี้ควาย, หนองตนแสะ
- อางเก็บน้ํา มี อางเก็บน้ําหวยน้ําเย็น , อางเก็บน้ําหวยพราพาด
- ทราย ละเอียดบริเวณแมน้ําโขง
- ทรายหยาบ บริเวณแมน้ํารวก, แมน้ําคํา, แมน้ํากก
- ปุาไมหวยฮอม 3,000 ไร
- ปุาชุมชนวัดพระธาตุผาเงา 725 ไร
- ปุาหวยน้ําเย็น
1.9 สถานที่ท่องเที่ยวภายในตาบล
1. สามเหลี่ยมทองคา หมูที่ 1 บานสบรวก อยูหางจากตัวอําเภอเชียงแสนประมาณ 8 ก.ม.
2. วัดพระธาตุภูเข้า หมูที่ 1 บานสบรวก อยูหางจากอําเภอเชียงแสน ประมาณ 8 ก.ม.
3. วัดพระธาตุจอมกิตติ หมูที่ 6 บานจอมกิตติ อยูหางจากอําเภอเชียงแสนประมาณ 2.5 ก.ม.
4. วัดพระธาตุป่าสัก หมูที่ 6 บานจอมกิตติ อยูหางจากอําเภอเชียงแสนประมาณ 1.5 ก.ม.
5. วัดพระธาตุผาเงา หมูที่ 5 บานสบคํา หางจากตัวอําเภอเชียงแสน ประมาณ 4 ก.ม.

2. ข้อมูลศักยภาพของเทศบาลตาบลเวียง
1.) จํานวนบุคลากร
อัตรากาลังคนของ
เทศบาลตาบลเวียง

จานวนบุคลากร(คน)
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป

พนักงานเทศบาล

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

6
4
2
5
๑๗

-

3
5
2
4
14

14
1
1
16

2.) ระดับการศึกษาของบุคลากร
สํานัก/กอง
จํานวนพนักงานแยกตามระดับ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง

ระดับ
8

ระดับ
7

ระดับ
6

1
-

1
1
1

2
1
-

2
1

1
-

1
-

23
10
4
10
47

ระดับการศึกษา

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ป.โท
5
4
3
2
1

-

-

2
2
1

รวม

ป.ตรี

ต่ํากวา
ป.ตรี

2
1
1

2
1
-

รวม
(คน)
6
4
2

กองการศึกษา
รวม

1

1
4

3

3

1

4
5

-

-

5

3.) สถานะทางการคลัง การบริหารรายรับ – รายจาย ในรอบ 3 ปีงบประมาณที่ผานมา
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2554
พ.ศ.2555
รายการ
รายรับ
รายจ่าย

25,093,046.04
24,012,986.41

4.) เครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบดวย
รถยนต์บรรทุกกระบะ
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์
รถดับเพลิงเอนกประสงค์
รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
รถขุดตีนตระขาบ
รถกระเชา
รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกรถขุดตีนตะขาบ

29,901,485.98
23,706,338.66
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
3
1
1
2
1
1
1
1

5
9

3

5
17

พ.ศ.2556
30,980,999.60
25,446,472.51

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

2. จุดเด่นของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล
1. ด้านการท่องเที่ยว ในเขตตําบลเวียงมีสถานที่ทองเที่ยวและโบราณสถานหลายแหงเนื่องจากเป็นเมืองเกา และเป็น
สถานที่ตั้งสามเหลี่ยมทองคํา อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก จุดชมวิวบนวัดพระธาตุภูเขาทิวทัศน์ตามลําน้ําโขง วัดพระธาตุจอมกิตติ
พระธาตุผาเงา เจดีย์เกาแก ฯลฯ ในปีหนึ่ง จะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มาเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยว เป็น
จํานวนมาก ถาไดรับการพัฒนาสงเสริมแหลงทองเที่ ยวไมใหเสื่อมโทรม เพิ่มการจัดระเบียบเรือทองเที่ยว และจัดการ
ประชาสัมพันธ์อยางตอเนื่องแลวนาจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมจํานวนมากขึ้น
2. ด้านการค้าชายแดน เนื่องจากในเขตตําบลเวียง ตั้งอยูในเขตอําเภอเชียงแสน เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมี
ความสําคัญในการเป็นเมืองหนาดานในการใชเสนทางคมนาคม การคาและการทองเที่ยวทางลําน้ําโขง มีการคาขาย กับประเทศ
เพื่อนบาน อาทิ จีน พมา ลาว โดยใชเสนทางเดินเรือในการติดตอคาขายกันไดตลอดทั้งปี
3.ด้านผลผลิตทางการเกษตร ประชากรสวนใหญในตําบลเวียง ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม เป็น หลัก โดยการทํา
นา ทําไร ทําสวน มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอ แกการบริโภค จึงสงขายไปยังตลาดนอกพื้นที่ นอกจากนี้ ประชากรบาง
สวนประกอบอาชีพอื่น ไดแก ประมง เลี้ยงสัตว์ คาขาย
4. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประชากรสวนใหญในตําบลเวียง ไดรับการพัฒนายกระดับคุณภา พชีวิตไดสูงในระดับ
หนึ่ง ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ซึ่งสามารถเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปัจจุบัน คือ สภาพ
ภูมิทัศน์ริมฝั่งแมน้ําโขง บริเวณสามเห ลี่ยมทองคํา ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ มาเที่ยวเป็นจํานวนมาก ดานสิ่งแวดลอม ปัจจุบันยังไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปลอยน้ําเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ปัญหาน้ําเสีย และมลภาวะอากาศเป็นพิษ ลงสูแมน้ํา แตในอนาค ตปัญหาดังกลาวอาจจะเกิดตามมา เนื่องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจตอไปในอนาคต

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค )
จุดแข็ง (Strengths)
1)
ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เหมาะแกการ การคา ระหวางประเทศและเป็นศูนย์กลางการคาในอนุภาคลุม
แมน้ําโขง
2) พื้นที่เป็นที่ราบและภูเขา เหมาะสมแกการเพาะปลูก ซึ่งมีประมาณเพียงพอตอการบริโภค
3)มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียง เชน สามเหลี่ยมทองคํา ,วัดพระธาตุ จอมกิตติ ,
ผาเงา ,วัดพระธาตุปุาสัก เป็นตน
4) มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่หลากหลาย

วัด

จุดอ่อน ( Weaknesses)
๑. ประชาชนมีฐานะยากจน ประมาณ 20 % จากครัวเรือนทั้งหมด 2,148 ครัวเรือน
๒. ปัญหาทางสังคม ไดแก ยาเสพติด โรคติดตอ แรงงานตางดาว และความมั่นคงตามแนวชายแดน
๓. แรงงานไมมีคุณภาพ ระดับการศึกษาต่ํา ไมสามารถรองรับตลาดแรงงานในทองถิ่นได
๔. การจัดการดานการตลาด การผลิต และการแปรรูปสินคาทางการเกษตรไมมีประสิทธิภาพ
๕. ระบบสารสนเทศยังไมทั่วถึงและไมมีประสิทธิภาพ
๖. โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนและสะพานภายในตําบลบางสวนยังไมสะดวกในการติดตอสัญจรไปมา

โอกาส (Opportunities)
1) นโยบายตางๆ ของรัฐบาล จังหวัด และอําเภอ ไดแก การพัฒนาการเกษตรเพื่อ การสงออก (ครัวของโลก) สินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สงเสริมรัฐ -วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น การปราบปราม ยาเสพติดและผูมีอิทธิพล เป็นตน
2) สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเริ่มดีขึ้น และการคาระหวางประเทศเพื่อนบานมีอัตราเพิ่มขึ้น
ทุกๆ
ปี
3) มีการจัดตั้งกองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพย์หมูบาน เพื่อเป็นแหลงทุนใหแกประชาชนภายใน หมูบาน

อุปสรรค (Threats)
1) ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจากมีพื้นที่เป็นภูเขาและมีอาณาเขตติด ชายแดนประเทศสหภาพเมียรมาร์
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชเป็นเสนทางลําเลียงยาเสพติด
เขาประเทศ
2) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางอยางเพียงพอ ในการพัฒนาโครงการใหญ ๆ เชน โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวขนาดใหญ, เตาเผาขยะ, เขื่อนปูองกันตลิ่ง ภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเวียง

3.2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
โครงการในแผนสามปี (2556-2558)
ที่นามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2556
1.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล/วันทองถิ่นไทย
4.โครงการจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
5.จัดทําแผนพับ/วารสารประชาสัมพันธ์ ทต.เวียง
6.โครงการฝึกอบรมผูจัดเก็บขอมูล พื้นฐาน ทต.เวียง
7.โครงการอบรมการบริหารงานใหแกผูบริหารทองถิ่นฯ
8.โครงการพัฒนาคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์กลุมอาชีพ ภายใน ต.เวียง
9.โครงการจัดประชุมผูนําทองที่/ทองถิ่น
10.โครงการรวมพลังเพื่อปกปูอง สภาบัน สงบ สันติ สามัคคี

โครงการที่ ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
3.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล/วันทองถิ่นไทย
4.โครงการจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
5.จัดทําแผนพับ/วารสารประชาสัมพันธ์ ทต.เวียง
6.โครงการฝึกอบรมผูจัดเก็บขอมูล พื้นฐาน ทต.เวียง
7.โครงการอบรมการบริหารงานใหแกผูบริหารทองถิ่นฯ
8.โครงการพัฒนาคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์กลุมอาชีพ
ภายใน ต.เวียง
9.โครงการจัดประชุมผูนําทองที่/ทองถิ่น
10.โครงการรวมพลังเพื่อปกปูอง สภาบัน สงบ สันติ

หมาย
เหตุ

สามัคคี
11.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตําบล
เวียง
12.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานชมรมผูสูงอายุ 12.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน
ตําบลเวียง
ชมรมผูสูงอายุตําบลเวียง
13. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์นอย/มัคคุเทศก์ทองถิ่น
13. โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์นอย/มัคคุเทศก์ทองถิ่น
14. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูประกอบการการทองเที่ยว 14. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูประกอบการการ
ตําบลเวียง
ทองเที่ยวตําบลเวียง
15.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ/การทองเที่ยวตําบลเวียง
15.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ/การทองเที่ยวตําบลเวียง
16. โครงการดัดแปลงรถบรรทุกขยะ(เกา) เป็น รถกระเชา
16.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
17.โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
17.โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
18.โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
18.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบเลเซอร์
19.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบเลเซอร์
19.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบอิงเจ็ต
20.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบอิงเจ็ต
20.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน฿ตบุ฿ค
21.โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน฿ตบุ฿ค
21.โครงการจางเหมาขุดบอทิ้งขยะ พรอมกลบบอเดิม
22.โครงการจางเหมาขุดบอทิ้งขยะ พรอมกลบบอเดิม
22.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาบอขยะ
ตําบลเวียง
23.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาบอขยะตําบลเวียง
23.อุดหนุน อบต.บานแซว ตามโครงการศูนย์ขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ประจําปี 2556
24.อุดหนุน อบต.บานแซว ตามโครงการศูนย์ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 24.อุดหนุนอําเภอเชียงแสน เพื่อจัดงานรัฐพิธี พิธีทาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ประจําปี 2556
ศาสนาฯ
25.อุดหนุนอําเภอเชียงแสน เพื่อจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาฯ
25. อุดหนุนอําเภอเชียงแสนตามโครงการปูองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด
26. อุดหนุนอําเภอเชียงแสนตามโครงการปูองกันและแกไขปัญหา
26.อุดหนุนจังหวัดเชียงรายตามโครงการปูองกันและแกไข
ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด
27.อุดหนุนจังหวัดเชียงรายตามโครงการปูองกันและแกไขปัญหายา 27.อุดหนุน สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานใน
เสพติด
หมูบาน
28.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลเวียง
28.โครงการบริการนักทองเที่ยว
29.อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนทองถิ่นตําบลเวียง
29.โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว
30.อุดหนุน สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในหมูบาน
30.โครงการจัดซื้อแผนตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
31.โครงการบริการนักทองเที่ยว
31.โครงการกอสรางปูายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ในเขตพื้นที่ตําบลเวียง
32.โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว
32.โครงการกอสรางโปฺะเทียบเรือบริเวณสามเหลี่ยม
ทองคํา หมูที่ 1
33.โครงการฝึกซอมแผนการปูองกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย 33.โครงการปรับปรุงอาคารกองชางเทศบาลตําบลเวียง
34.โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
34.โครงการจัดทําเวทีกลางแจงของเทศบาลตําบลเวียง
35.โครงการจัดซื้อแผนตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
35.โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตภายในหมูบาน
หมูที่ 1
36.โครงการกอสรางปูายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่ควบคุมอาคาร
36.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
พ.ศ.2522 ในเขตพื้นที่ตําบลเวียง
37.โครงการกอสรางระเบียงจุดชมวิวบริเวณสา มเหลี่ยมทองคํา 37.โครงการปรับปรุงโรงตีมีดเป็นอาคารอเนกประสงค์
หมูที่ 1
หมูที่ 3
38.โครงการกอสรางซุมปูายทาเรือสามเหลี่ยมทองคํา หมูที่ 1
38.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
39.โครงการกอสรางโปฺะเทียบเรือบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา หมูที่ 1 39.โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกภายในหมูบาน
หมูที่ 4
40.โครงการกอสรางรั้วบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
40.โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกเขาพื้นที่การเกษตร
หมูที่ 5
41.โครงการปรับปรุงอาคารกองชางเทศบาลตําบลเวียง
41.โครงการกอสรางถนน คสล. ถมดินยกระดับ หมูที่ 5
42.โครงการจัดทําเวทีกลางแจงของเทศบาลตําบลเวียง
42.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล . ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ม.6
11.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตําบลเวียง

43.โครงการจัดทําปูายประชาสัมพันธ์แนะนําสถานที่ทองเที่ยวของ
เทศบาลตําบลเวียง
44.โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตภายในหมูบาน หมูที่ 1
45.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2
46.โครงการปรับปรุงโรงตีมีดเป็นอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 3
47.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4
48.โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 4
49.โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกเขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ 5
50.โครงการกอสรางถนน คสล. ถมดินยกระดับ หมูที่ 5
51.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.6
52.โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม (ตลาดปลา) หมูที่ 7
53.โครงการขุดรองระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 8
54.โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอย 1/1 หมูที่ 8
55.โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 8
56.โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยสัมพันธ์สิทธิ์ พัชราภรณ์ หมูที่ 8
57.โครงการกอสราง ถนน คสล . ถมดินยกระดับ พรอมวางทอ
ระบายน้ํา หมูที่ 9
58.อุดหนุนการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอเชียงแสน เพื่อขยายบริการ
ไฟฟูาไปตลาดปลา หมูที่ 7
59.โครงการอบรมภาษาตางประเทศ
60.โครงการเสวนาทางการศึกษา
61.โครงการปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดําริ
62.โครงการอบรมแกนนําเด็ก เยาวชน รณรงค์ตอตานยาเสพติด
63.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทต.เวียง
64.โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตนอย
65.โครงจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ
66.โครงการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
67.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
68.โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตอตานยาเสพติด
ในเขตบริการเทศบาลตําบลเวียง
69.โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรทําบุญใหญ
70.โครงการงานประเพณีมหาสงกรานต์เชียงแสน
71.โครงการงานประเพณีลอยกระทงอําเภอเชียงแสน
72.โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา
73.โครงการงานประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา
74.โครงการเขาวัดฟังธรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
75.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
76.โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
77.โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
78.โครงการงานประเพณีแขงขันโคมลอย

43.โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม (ตลาดปลา) หมูที่ 7
44.โครงการขุดรองระบายน้ําภายในหมูบาน หมูที่ 8
45.โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอย 1/1 หมูที่ 8
46.โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกภายในหมูบาน
หมูที่ 8
47 .โครงการกอสรางถนน คสล . ซอยสัมพันธ์สิทธิ์
พัชราภรณ์ หมูที่ 8
48.โครงการกอสราง ถนน คสล . ถมดินยกระดับ พรอม
วางทอ ระบายน้ํา หมูที่ 9
49.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด ทต.เวียง
50.โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตอตาน
ยาเสพติด ในเขตบริการเทศบาลตําบลเวียง
51.โครงการงานประเพณีมหาสงกรานต์เชียงแสน
52.โครงการงานประเพณีลอยกระทงอําเภอเชียงแสน
53.โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา
54.โครงการงานประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา
55.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
56.โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ
57.โครงการงานประเพณีแขงขันโคมลอย

3.3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง ไดติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในปีที่ผานมา
ไดสรุปผลการดําเนินการและรายงานพรอมเสนอความเห็นตอผูบริหารของเทศบาลตําบลเวียง และผูบริหารฯ ไดเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและไดประกาศใหกับประชาชนในพื้นที่รับทราบแล ว โดยจากรางานบางสวนของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง สรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ความเป็นอยูของประชาชนดีขึ้นหลังจากไดดําเนินการโครงการสงเสริมอาชีพและกลุมอาชีพและมีการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิ ตทางการเกษตรใหมีศักยภาพสามารถเก็บไวไดนาน มีคุณภาพและราคาสูงขึ้น ประชาชนมีงานทํามากขึ้น ทําให
อัตราการวางงานนอยลง ไดมีโครงการเขาคายเยาวชนตอตานยาเสพติด สนับสนุนการแขงขันกีฬาในพื้นที่ ทั้งระดับหมูบานและ
ตําบล ทําใหเยาวชน ประชาชนทั่วไปหันมาสนใจกีฬา มี การรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหปัญหายาเสพติดนอยลง ตลอดจนได
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุครบทุกคนในพื้นที่ เบี้ยยังชีพผูพิการ ผูติดเชื้อ ทําใหคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรสูงขึ้น
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ไ ดผลักดันการออกเอกสารสิทธิ์ใหกับราษฎรในพื้นที่ตําบลเวียง ทําใหราษฎรมีสิทธิใน
ที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัยเป็นของตนเอง ทั้งยังสงเสริมการพัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ของกลุมเพื่อสามารถแขงขันในกลุมธุรกิจ
อื่นๆ ไดเป็นอยางดี สงเสริมสินคาโอท฿อปใหมีรากฐานมั่นคงขึ้นและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกจําหนาย
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการกอสรางถนน ปรับปรุงถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ไดดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังปรับปรุงถนนเขาสูพื้นที่การเกษตรทําใหเกษตรกรในพื้นที่สาม ารถ ขนถายผลผลิตทางการเกษตร
ไดตลอดทั้งปี
ดานการระบายน้ําไดมีการกอสรางรางระบายน้ํา /ทอระบายน้ําและขุดลอกคูคลอง ทําใหมีการระบายน้ําไดดี
ทันทวงที ทําใหการเกิดน้ําทวมขังนอยลงหรือทวมขังไมนาน
ดานการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ในพื้นที่ไดดําเนินการเกือบเต็มพื้นที่แลว สามารถสรางแสงสวางบริเวณทางแยก ทาง
โคง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางในเวลากลางคืนไดเป็นอยางดี
ในการดําเนินการในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเทศบาลตําบลเวียง ไดดําเนินการเพื่อตอบสนอง
ความตองการดานโครงสรางพื้นฐานไดเป็นอยางดี
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลงน้ํา
มีการขุดเจาะบอบาดาล ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ตลอดจนขยายเขตการใหบริการ ทําใหประชาชนในพื้นที่
มีน้ําสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคมากขึ้น แตยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ ตองดําเนินการขอสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดานน้ําเพื่อทําการเกษตร ไดมีการขุดอางเก็บน้ําขนาดใหญจํานวนหลายแหงในชวง 2-3 ปีที่
ผานมาทําใหไมมีปัญหาในการใชน้ําในชางฤดูแลง และยังสามารถปูองกันน้ําทวมจากภาวะฝนตกหนักไดเป็นอยางดี แตยังไม
สามารถนําน้ํามาใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองการบริหาร ของรัฐมากขึ้น เพราะแตละหมูบานมีที่อานหนังสือพิมพ์
และประชาชนก็ไดรับขาวสารของเทศบาลตําบลเวียง ไดเป็นอยางดีจากหอกระจายขาวของแตละหมูบานที่ทางเทศบาลได
สนับสนุนงบประมาณ
ดานการบริหารการทํางานของเทศบาลตําบลเวียง เป็นรูปธรรมและมีหลักการบริหารจัดการองค์กรดีขึ้น สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและไดจัดใหมีการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจาง เป็นประจํา ทั้ งยังมีการปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอย สะดวกตอ
การปฏิบัติงานและบริการประชาชน
2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีการการเขตปุาชุมชน ลดการบุกรุก และมีการปลูกตนไมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนมีการจัดการใหมีถังขยะและ
รถยนต์ในการจัดเก็บขยะใหบริการเต็มตําบล มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ และภายในหมูบาน ทําใหเกิด
ความเรียบรอยและสวยงาม

ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ ยึดหลักความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมอาชีพการศึกษา และวัฒนธรรม”
4.2 พันธกิจ (Missions)
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา และทางบก
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. การปูองกันโรคและระวังโรคติดตอ
4. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
7. การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9. การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น
10. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในทองถิ่น
11.
การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
4.3 เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา (Goals)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับความเป็นอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการบริโภค – อุปโภคและเพื่อการเกษตรใหเพียงพอ
การพัฒนาการเมืองการบริหาร ใหความรู ความเขาใจแกประชาชนในการมีสวนรวมใน กิจกรม ทางการเมือง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหดีขึ้น
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความนาอยูและมีความยั่งยืน

4.4 .ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือสหภาพพมาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่รวม 7.29 ลานไร มีประชากร 1.22 ลานคน ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ประเพณีและวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเดน และมีฐานเศรษฐกิจที่หลาก หลาย โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี
2549 รวม
50,093 ลานบาท ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 38,332 บาท ตอคนตอปี เป็นลําดับที่ 16 ของภาคเหนือ และลําดับที่ 59
ของประเทศรายไดหลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร รอยละ 32 รองลงมาคือ การคาปลีกการคาสง รอยละ 19 และ
การศึกษา
รอยละ 9 ตามลําดับ รวมถึงเป็นพื้นที่การพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต( North – South
Economic Corridor) ผานเสนทาง R3A R3B และทางแมน้ําโขง เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต ภายใตกรอบความรวมมือ GMS
และ ACMECS ในดานการคมนาคม การทองเที่ยว การคาการลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาของ
จังหวัดจึงมีจุดเนน ดังนี้
 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
 พัฒนาการคาการลงทุน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับตางประเทศ
 สรางความเขมแข็งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา






ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยกําหนด วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายว่า

“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา
นาการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
2. กรอบการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดได้กาหนดเป้าประสงค์ที่จะให้จังหวัดพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
โดยแยกรายละเอียดดังนี้
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได และพัฒนาการทองเที่ยวเนนฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เป็นศูนย์กลางการคา การลงทุน และโลจิสติกส์ กลุมประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง
3. สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
สรางความมั่นคงแกแหลงอาหารของชุมชน และเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
4. ดารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของล้านนา
สงเสริมใหประชาชน ชุมชน มีการสืบคนสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของทองถิ่น แหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไดรับการพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการเรียนรูและฟื้นฟูจิตวิญญาณวัฒนธรรมของทองถิ่น และสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพเครือขายดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธ์ดานวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งกระบวนการประชาสังคม
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย มีความรูคูคุณธรรมนําไปสูการสรางงาน เพื่อสรางคุณภาพชีวิตทั้งกายและใจ โดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมทองถิ่น
6. ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศตลอดจนสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม และพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน
เสริมสรางศักยภาพ คนและชุมชน ใหมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนา
ความมั่นคงในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดนใหมีความสงบเรียบรอยและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และรวมพลังเอาชนะยาเสพติดและผูมีอิทธิพลในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
8. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระบบการบริหารงานภาครัฐใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนมีความพึงพอใจและบุคลากรภาครัฐไดรับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดสมรรถนะความทันสมัย
5. นโยบายการพัฒนาอาเภอ
1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ประชาชนไดรับบริการพื้นฐาน ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ทั่วถึ ง ทัดเทียมศูนย์กลาง คมนาคมทางเรือ เชื่อมโยง
ประเทศใกลเคียง และมีระบบขนสงมวลชน
2. ด้านพัฒนาสังคมชุมชน

- ดานคุณภาพการศึกษาประชากร ภาครัฐเอกชน องค์กรทองถิ่นมีสวนรวมจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการ
ทองถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาทองถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความมีคุณภาพ จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
-ดานสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข เนนการพึ่งตนเองดานสาธารณสุข บริการของ รัฐ และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
มีประสิทธิภาพ บริการประชาชนทั่วถึงและเป็นธรรม ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนในสังคมอยูอยางเอื้ออาทร
ทุกฝุายรวมมือกัน สังคมรมเย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง
-ดานความมั่นคงและความเป็นระเบียบของสังคม มีประชาคมเขมแข็ง ประชาชนมี จิตสํานึกทาง
การเมืองสูง
3. ด้านเศรษฐกิจชุมชน
-เพิ่ม โอกาสทางเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง การเกษตรเชิงอนุรักษ์ สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตในทองถิ่น มี
การพัฒนารูปแบบการผลิต การตลาด มีเครือขายองค์กรทางการเกษตร รวมมือประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ดานการคาและการ
ทองเที่ยว
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม น้ําใสไหลเย็น เห็นปุาเขียวขจี มีบานเมือง สะอาดสูดอากาศบริสุทธิ์
- ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และสงเสริมใหราษฎรภายในพื้นที่ มีความตะหนักถึงการ รักษาความสะอาด
5. ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-รวมอนุรักษ์วัฒนธรรม สงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น สืบสานประเพณี ใหยั่งยืนและถายทอดแกเด็กและเยาวชนรุนหลัง
6. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1.ดานบริหารดวยความโปรงใส ตรวจสอบได สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนบริการดวยความยุติธรรมความเสมอ
ภาคตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน อยางทั่วถึงและครอบคลุมซึ่งเขตบริการ เชน ถนน สะพาน ระบบน้ําอุปโภ คบริโภค ไฟฟูา
ประปา
3. ดานสงเสริมพัฒนากลุมสตรีและสวัสดิการชุมชนสงเสริมพัฒนาบทบาทสตรี ใหมีความรูทักษะในการประกอบอาชีพ
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
กลุมสตรี รวมถึงเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูติดเชื้อ ผูดอยโอกาส และสวัสดิการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
4. ดานการเกษตร โดยสงเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร เชน การผลิตปุยอินทรีย์ชีวภาพ จัดหาแหลงน้ําเพื่อทํา
การเกษตร พัฒนาดูแลแหลงน้ําที่มีอยูแลวและจัดหางบประมาณ ใหกูยืมโดยไมมีดอกเบี้ย
5. ดานการศึกษา พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ประถม มัธยม การศึกษานอกโรงเรียน การเรียนภาษาตางประทศ
สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน นม สื่อการเรียนการสอน
6. ดานเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาสงเสริมอาชีพอยางยั่งยืน มั่นคง ทั้งพัฒนาอาชีพสูการเพิ่มรายได ลดรายจาย
จัดหาแหลงจําหนายสินคาทุกๆ ดาน
7. ดานการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว พัฒนาและอนุรักษ์แหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน และปรับภูมิทัศน์ให
สวยงาม ทั้งการกีฬาและนันทนาการ
8. ดานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ใหเพียงพอตอความ
ตองการ เชน ภัยน้ําทวม ภัยแลง ภัยหนาว ตลอดจนการชวยเหลือผูประสบภัยอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ์ เพื่อ
ประสิทธิภาพของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนดวยการฝึกอบรมทบทวนอยูเสมอ
9. ดานการสาธารณสุข สงเสริมใหประชาชนในชุมชน ไดออกกําลังกาย อยูสม่ําเสมอ โดยการจัดสรางสวนสุขภาพ
เพื่อไวเป็นที่ออกกําลังกายใหกับคนในชุมชน ทุกหมูบาน สงเสริมใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีเครื่องมือแพทย์ที่
ทันสมัย เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับประชาชนและร วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ควบคุม ปูองกันโรคติดตอ จาก
สัตว์และแมลง สงเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนและรวมกับประชาชน ในการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และ
สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.ทุกกิจกรรม
10. ดานสิ่งแวดลอม อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดลอมของชุมช น โดยใหประชนในชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและทางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมสุขภาพคนในชุมชน ใหมีความผาสุกจาก

สิ่งแวดลอมในชุมชน มีการสงเสริมการดูแลรักษาและพัฒนาแหลงน้ํา เชน หนองน้ํา ลําหวย แมน้ํา อางเก็บน้ํา เพื่
อ
การเกษตร ใหมีน้ําใชทําการเกษตรตลอดปี เพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชน
11. ดานการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ความเชื่อ ศาสนา มีการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งาม โดยการใหชุมชนแสดงถึงวัฒนธรรมชองชุมชน เชน วัฒนธรรม
การแตงกาย การกิน การพูด และทํา
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชุมชน สูสายตาของประชาคมโลก โดยสนับสนุนงบประมาณจากทองถิ่นดานความ
เชื่อและศาสนา สงเสริมงานประเพณีของทองถิ่น เชน ประเพณีของทองถิ่น งานบุญ งานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ งานทําบุญ
ทอดกฐิน งานทอดผาปุา งานเทศน์มหาชาติ งานลอยกระทง งานไหลเรือไฟ และงานปลอยโคมลอย โดยองค์การปกครอง
ทองถิ่นใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
12. ดานความมั่นคง สรางชุมชนใหมีความสงบสุข ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการสนับสนุนสงเสริม
งบประมาณ ใหกับ อาสาสมัคร ชรบ . อปพร และตํารวจบาน รวมกับเจาหนาที่ตํารวจในชุมชนในการออกตรวจเวรยาม เพื่อ
ปูองกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนมีความสงบสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อยางยั่งยืน
13. ดานพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร างความรักความสามัคคีในชุมชนในหมูบาน และใน
องค์กรทั้งขาราชการ ฝุายประจําและฝุายการเมืองทองถิ่นและทองที่

7. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557-2560)
7.1 วิสัยทัศน์

“ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางาน แบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ”
7.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองค์กรปกครองทองถิ่นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนภายในทองถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ และการพัฒนาระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวในดานการคาและการลงทุนในเขตขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง การพัฒนาพืชเกษตร
สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
1.3 พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ และ
งานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนไดพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
2.2 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว และการ
จัดการตลาด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อยางครบวงจร ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด
2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทางดานการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่

ดานการผลิต การแปรรูป การจําหนายและการตลาด เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.5 เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของ
พื้นที่ใหเป็นโครงขายความรวมมือกับจังหวัด และประเทศ
2.6 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น พรอมยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่ เกี่ยวของกับการทองเที่ยวสรางความ
ประทับใจแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้ งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิปัญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
3.5 สงเสริมการเรียนรูอนุรักษ์และเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี สังคมและคานิยมลานนาเชื่อมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรูอยาง
กวางขวางและทั่วถึง
3.7 ประสานและสรางความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและศักยภาพ
กําลัง แรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
4.3 สงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมลานนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น
4.4 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาส
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดลอมที่ดี
4.6 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหไดรับอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันอยางครบถวน และเป็นธรรม
4.7 สนับสนุนงานดานการสงเสริมอาชีพและฝึกอาชีพใหกับประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา เพื่อกอใหเกิด
การสรางงานและอาชีพ รวมทั้งการสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุและผูพิการมีงานทําและ
มีรายไดเพื่อการยังชีพ
4.8 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น

4.9 สงเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดอยางเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม
และการคามนุษย์ภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.10 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานร างกายและจิตใจ
ควบคูกับการใหการศึกษา
4.11 สงเสริมการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถิ่น
5.2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ์
การคุมครอง
ดูแลและบํารุงรักษา ปุาไม น้ําตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ อื่น ๆ ใหเกิดประโยชน์และเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตาม
แนวทางพระราชดําริ
5.3 สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด
การใชพลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน
5.4 พัฒนาองค์ความรูและเสริมสรางใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นองค์กรแหงการเรียนรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ์ของปุา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐานของความถูกตอง
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ทั้งนี้เพื่อการ
แกไขปัญหาของประชาชนและการใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปัญหาจราจร
การลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.6 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
6.7 พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
6.8 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.9 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและการบูรณาการรวมกัน

ผ.01
ส่วนที่ 5 การนาแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 1. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ลาดับ
1
2.
3.
4.
5.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
2558
2559
2560
โครงการ)
จัดซื้อน้ํายาพนยุง/แมลงวัน เพื่อรณรงค์ลดการแพรระบาดของ
การแพรระบาดของ
10,000
10,000 10,000
และจัดซื้อทรายอะเบท
พาหะนําโรคในชุมชน
โรคติดตอลดลง
จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษ เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบาในชุมชน
มีปูองกันโรคพิษสุนัข 10,000
10,000 10,000
สุนัขบา
บาในชุมชน
จัดซื้อยาคุมกําเนิดสุนัข
เพื่อควบกําเนินสุนัขและแมวในพื้นที่ ทุกหมูบานในตําบล 10,000
10,000 10,000
และแมว
ตําบลเวียง
เวียง
เงินสบทบสํานักงาน
เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ไดรับ ประชาชนทุกหมูบาน 210,000
210,000 210,000
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ บริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
(สปสช.)
โครงการรณรงค์ปูองกันโรค เพื่อรณรงค์ลด/ปูองกันโรคติดตอใน
ทุกหมูบานในตําบล 30,000
30,000 30,000
ไขเลือดออก/พิษสุนัขบา
ชุมชน
เวียง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนราย

ลดจํานวนผูปุวย
ใหมีจํานวนนอยลง
ฉีดวัคชีพใหสนุข
ในพื้นที่
สุนัขและแมวใน
พื้นที่
เพิ่มการไดรับ
บริการใหทั่วถึง

สํานักปลัด

พื้นที่ความ
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ตัว
ตัว
โครงการ
หมูบาน

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 2. ตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
ลาดับ
1.
2.

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล ที่
จําเป็นตอการบริหารงานของ
เทศบาล
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรม
อสม. ตําบลเวียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสํารวจขอมูลที่
นําขอมูลมาใชในการ
จําเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาพื้นที่ตําบลอยาง
พัฒนาตําบล
ถูกตอง เหมาะสม
เพื่อสงเสริมกิจกรรม อส สงเสริมสุขภาพอนามัย
ม.ในดานสุขภาพ
ของประชาชนใน
อนามัย
เบื้องตน

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เลม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
นําขอมูลมาปรับใช
ในการพัฒนาตําบล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

กิจกรรม

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

หลัง

เพื่อใชเป็นขอมูลพื้นฐาน ตําบลเวียง
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล

34,500

34,500

34,500

เลม

อสม.สามารถดําเนิน
เกิดประโยชน์ตอ
ประชาชนอยาง
เต็มที่
การบริการของ อส
ม.มีสถานที่
ปฏิบัติงาน
ที่
ดีมั่นคงแข็งแรง
นําขอมูลมาปรับใช
ในการพัฒนาตําบล

ฝึกอบรมผูจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานตําบลเวียง

10,000

10,000

10,000

รุน

อบรม 1 รุน

สํานักปลัด

3.

การกอสรางอาคารศูนย์สาธารณสุข เพื่อใหมีสถานที่ทํางาน
มูลฐานหมูบาน/ตําบลเวียง
ของ อสม. ตําบล/
หมูบาน

4

โครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูล
และประมวลผลขอมูลพื้นฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนา ของ ทต.
เวียง
โครงการฝึกอบรมผูจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานตําบลเวียง

5

อาคารเอนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง

ฝึกอบรมผูจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานตําบลเวียง

กองชาง

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 3. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการอบรมภาษาตางประเทศ

2.

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แหงชาติ
โครงการเสวนาทางการศึกษา

3.

4.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5.

โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน
ประชาชน รณรงค์ตอตานยาเสพติด

วัตถุประสงค์
เพื่อสงเสริม
การศึกษาในพื้นที่
ตําบลเวียง
สงเสริมงานวันเด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในตําบลเวียง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
รุน
วัสดุ สื่อการเรียนการ
สอน

กลุมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเวียง
เพื่อเป็นการรวมกัน คณะครูและ ครูผูชวย , ผดด.
พัฒนาการเรียนการ ในพื้นที่ ตําบลเวียง
สอน

50,000

50,000

50,000

เด็ก

60,000

60,000

60,000

รุน

เพื่อสงเสริมใหศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาไปในทาง
เดียวกัน
เพื่อปูองกันการแพร
ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

เด็กเล็ก ครูผูชวย ผดด.ของ
เทศบาลตําบลเวียง

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

กลุมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลเวียง

60,000

60,000

60,000

รุน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

สนับสนุนกิจรรมวัน
เด็กแหงชาติ
คณะครูและ ครูผูชวย
, ผดด.ในพื้นที่นํา
ความรูมาพัฒนา
รวมกัน
พัฒนาการเรียนการ
สอนของ ศพดล.ของ
เทศบาลตําบลเวียง

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ลดปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 3. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสงเสริมอาหารเสริมนมให นักเรียน/เด็ก
โรงเรียนและ ศพด.ในพื้นที่
เล็กในตําบล
บริการ
เวียง
เพื่อสงเสริมอาหารกลางวันให นักเรียน/เด็ก
โรงเรียนและศพด.พื้นที่บริการ เล็กใน ต.เวียง

6.

คาอาหารเสริมนม

7.

คาอาหารกลางวัน

8.

อุดหนุนสถานศึกษาเพื่อการดําเนินการ เพื่อสงเสริมการศึกษาใน
เกี่ยวกับการศึกษา
โรงเรียนในพื้นที่ตําบลเวียง
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมวันเยาวชน
แหงชาติ
โครงการปิดทองหลังพระสืบสานตาม
เพื่อสืบสานตามแนว
แนวพระราชดําริ
พระราชดําริ

9.
10.

โรงเรียนในพื้นที่
ตําบลเวียง
เยาวชนในตําบล
เวียง
สืบสานตามแนว
พระราชดําริ

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1,500,000

1,500,000

1,500,000

คน

นักเรียน/เด็กเล็ก
กินนมครบ ทุกคน

กอง
การศึกษา

1,600,000

1,600,000

1,600,000

คน

กอง
การศึกษา

10,000

10,000

10,000

แหง

นักเรียน/เด็กเล็ก
กินอาหารกลางวัน
ครบทุกคน
โรงเรียนในพื้นที่

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

กิจกรรม แนะแนวให
เยาวชนในพื้นที่
กิจกรรม สืบสานตามแนว
พระราชดําริ

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4 )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 4. เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

สนับสนุนการใหบริการอินเตอร์เน็ต
ตําบล

2

จัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์หนังสือ
กฎหมาย หรือระเบียบตาง ๆ

3

ขยายระบบ/ปรับปรุงและซอมแซม
เสียงตามสาย/ ขยายเขตหอกระจาย
ขาว หมูที่ 3 , 4 , 5, 9
กอสรางปูายสามเหลี่ยมทองคําและ
ปูายประชาสัมพันธ์อื่นๆ ใน
ต.เวียง

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชาชนมีความรูที่
มีความรู และเปิดโลก
กวางขวาง ทันตอ
ทัศน์
เหตุการณ์
เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชาชนมีความรูที่
มีความรู และเปิดโลก
กวางขวาง ทันตอ
ทัศน์
เหตุการณ์

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
10,000
10,000
10,000
70,000

70,000

70,000

เพื่อสงเสริมการรับรู
ขอมูลขาวสารของ
ประชาชน
เพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ตําบล
เวียง

ประชาชนไดมีชองทาง
การรับรูขอมูลขาวสาร

160,000

160,000

160,000

นักทองเที่ยวไดรับรู
สถานที่ทองเที่ยวและ
กิจการตางๆ ของ
เทศบาลตําบลเวียง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนวยงานที่
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
แหง ตั้งจุดบริการ
สํานักปลัด
อินเตอร์เน็ตตําบล
เวียง
เลม ประชาชนไดรับ
สํานักปลัด
ขาวสาร ระเบียบ
กฎหมายที่เป็น
ปัจจุบัน
หมูบาน หอกระจายขาว/
กองชาง
เสียงตามสายมี
สภาพพรอมใชงาน
ปูาย ประชาสัมพันธ์
กองชาง
แหลงทองเที่ยว
ของตําบลเวียง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 5. สงเสริมกิจกรรมและนันทนาการ
ลาดับ
1.

โครงการ/กิจกรรม

2.

จางผูฝึกสอน/ผูเชี่ยวชาญดานกีฬา
เพื่อใหความรูแกประชาชนในพื้นที่
ตําบลเวียง
จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบาน

3.

กอสรางลานกีฬาประจําหมูบาน

4.

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.
ตําบลเวียง
จัดการประชุมผูนําทองที/่ ทองถิ่น

5.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเพิ่มความรูดานการ ประชาชนทั่วไป เด็ก
เลนกีฬาอยางถูกตองให เยาวชน ภายในตําบล
ประชาชนในพื้นที่
เวียง
เพื่อสงเสริมการจัด
การฝึกอบรมกิจกรรม
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบาน ลูกเสือชาวบาน จํานวน
1 รุน
เพื่อสงเสริมใหเยาวชน เยาวชนและประชาชน
และประชาชน ใชเวลา ใชเวลาวางในการเลน
วางใหเป็นประโยชน์
กีฬา และมีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง
เพื่อสงเสริมกิจการ อป มี อปพร. ครบจํานวน
พร.ของตําบลเวียง
รอยละ 2 ของประชากร
เพื่อรวมกันในการ
ประชุมผูนําทองที/่
บริหารจัดการ
ทองถิ่นอยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
ชั่วโมง เพิ่มความรูดาน
กีฬาใหประชาชน
ในพื้นที่
รุน
อบรมลูกเสือ
ชาวบาน 1 รุน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

แหง

กอสรางลานกีฬา
จํานวน 1 แหง

กองชาง

300,000

300,000

300,000

รุน

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

ครั้ง

ฝึกอบรม/ทบทวน
อปพร. 1 รุน
ประชุมเดือนละ
1 ครั้ง

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 5. สงเสริมกิจกรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6.

สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬาหมูบานภายในตําบล
เวียง/อําเภอ
คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก
ของ ศพด.ในสังกัดเทศบาลตําบลเวียง

7.
8.
9.
10.

วัตถุประสงค์

สงเสริมใหประชาชน
เยาวชน ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน์
เพื่อสงเสริมใหเด็กได
เรียนหนังสืออยาง
ตอเนื่อง
สงเสริมการสงนักกีฬาหรือนักเรียนเขา เพื่อสนับสนุนการสง
รวมแขงทักษะการศึกษา
นักกีฬาหรือนักเรียนเขา
รวมแขงทักษะการศึกษา
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่ออบรมเพิ่ม
องค์กรสตรีตําบลเวียง
ประสิทธิภาพ ของกลุม
แมบาน/กลุมพัฒนาสตรี
โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกาย เพื่อสงเสริมการออก
ประจําหมูบาน
กําลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน/เยาวชน
ภายในตําบลเวียง

งบประมาณและที่มา
2558
2559
2560
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนวยงานที่
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ชุมชน ประชาชน
กอง
เยาวชนออกกําลัง การศึกษา
การเกินรอยละ 50
คน
เด็กไดรับ
กอง
ทุนการศึกษา
การศึกษา
จํานวน 15 ทุน
ครั้ง นักเรียนในพื้นที่
กอง
การศึกษา

จํานวน 15 ทุน

15,000

15,000

15,000

นักเรียนในพื้นที่

10,000

10,000

10,000

กลุมแมบาน/กลุมพัฒนา
สตรี

70,000

70,000

70,000

กิจกรรม กลุมแมบาน/กลุม
พัฒนาสตรีในพื้นที่

สํานักปลัด

เด็ก เยาวชน ประชาชน

100,000

100,000

100,000

แหง/ อุปกรณ์กีฬา 1 ชุด
ชิ้น/ชุด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 , 6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 6. การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ
1.

2.
3.
4.

5

โครงการ/กิจกรรม
การบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นใน
การปูองกันและปราบ ปราม ยาเสพ
ติดในพื้นที่ /หนังสือสั่งการตางๆ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปูองกัน และตอตาน ทต.เวียงรวมกับ
ยาเสพติดในพื้นที่
หนวยงานราชการอื่นๆ
ตําบลเวียง
ในการปูองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด
กอตั้ง ศตส. ทต.เวียง
เพื่อปูองกัน และตอตาน ศูนย์ปฏิบัติการตอสูยา
ยาเสพติดในพื้นที่
เสพติดตําบลเวียง
ตําบลเวียง
โครงการจัดการแขงขันกีฬา เด็ก
เพื่อปูองกัน และตอตาน จัดการแขงขันกีฬา เด็ก
เยาวชน ประชาชน เพื่อปูองกันยาเสพ ยาเสพติดในพื้นที่
เยาวชน ประชาชน เพื่อ
ติดในเขตบริการ ทต.เวียง
ตําบลเวียง
ปูองกันยาเสพติด
อุดหนุนอําเภอเชียงแสนและจังหวัด เพื่อปูองกัน และตอตาน ยาเสพติดไมใหกลับมา
เชียงราย ตามโครงการปูองกันและ
ยาเสพติดในพื้นที่
แพรระบาดในพื้นที่
แกไขปัญหายาเสพติด (ศพส.ชส./
ตําบลเวียง
ตําบลเวียง
ศพส.ชร )
จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อปูองกัน และตอตาน ชุดตรวจสารเสพติด
ยาเสพติดไมใหแพร
ระบาดในพื้นที่

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ลดการแพรระบาด สํานักปลัด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่บริการ

20,000

20,000

20,000

กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

แหง

ศตส.เทศบาล
ตําบลเวียง

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

จัดการแขงขันกีฬา สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

ครั้ง/
กิจกรรม

ลดการแพรระบาด สํานักปลัด
ของยาเสพติดใน
พื้นที่บริการ

30,000

30,000

30,000

ชุด

ชุดตรวจสารเสพ
ติด 450 ชุด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 7 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ลาดับ
1.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2.

ฝึกอบรมอาชีพ/ จายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน
โครงการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเชื้อ
สามารถดํารงชีพไดดี
เพื่อใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ

3.

เบี้ยยังชีพผูปุวยโรคเอดส์

เพื่อชวยเหลือผูปุวยใน
พื้นที่ตําบลเวียง

4.

โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนการ
และครอบครัว
ดําเนินการดานพัฒนา
สตรีและครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ชวยเหลือผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเชื้อ 100
เปอร์เซ็นต์
ผูประสบภัยธรรมชาติ
ไดรับความชวยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดรอนในเบื้องตน
อยางทันทวงที
ชวยเหลือผูปุวยในพื้นที่
ตําบลเวียง

20,000

20,000

20,000

ราย

200,000

200,000

200,000

ราย

390,000

390,000

390,000

ราย

30,000

30,000

30,000

กิจกรรม/
ครอบครัว

พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวใน ตําบล
เวียง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ชวยเหลือผูสูงอายุ สํานักปลัด
ผูพิการ และผูติด
เชื้อ ครบทุกราย
ชวยเหลือราษฎร สํานักปลัด
ไดทันทวงทีและ
เพียงพอ
ผูปุวยในพื้นที่ครบ สํานักปลัด
ทุกราย
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวใน
ตําบลเวียง

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
- แนวทางที่ 8. สงเสริมกิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม
ลาดับ
1.

2.

3.

4.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ
วันออกพรรษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีทองถิ่นไมสูญ
ประเพณีประจําทองถิ่น หายไปจากสังคมไทย
ที่สําคัญใหสืบทอดตอไป และสงเสริมการ
ทองเที่ยว
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีทองถิ่นไมสูญ
และลอยกระทง /ประเพณีทองถิ่น
ประเพณีประจําทองถิ่น หายไปจากสังคมไทย
ฯลฯ
ที่สําคัญใหสืบทอดตอไป และสงเสริมการ
ทองเที่ยว
สนับสนุนโครงการงานบุญบั้งไฟ
เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีทองถิ่นไมสูญ
ประเพณีประจําทองถิ่น หายไปจากสังคมไทย
ที่สําคัญใหสืบทอดตอไป และสงเสริมการ
ทองเที่ยว
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เพื่อสนับสนุนการจัดงาน รวมกับวัดพระธาตุผาเงา
บรรพชาสามเณรภาค
ในการดําเนินพิธี
ฤดูรอน
บรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

25,000

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

25,000

25,000

ครั้ง

อนุรักษ์ประเพณี
ไหลเรือไปอยู
สืบไป

400,000

400,000

400,000

ครั้ง

อนุรักษ์ประเพณี
กอง
สงกรานต์และลอย การศึกษา
กระทงอยูสืบไป

15,000

15,000

15,000

ครั่ง

อนุรักษ์งาน
กอง
ประเพณีบุญบั้งไฟ การศึกษา

40,000

40,000

40,000

รูป

สงเสริมการบวช
ภาคฤดูรอน

กอง
การศึกษา

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- แนวทางที่ 1. การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการ/กิจกรรม
สงเสริม/อบรมกลุมอาชีพภายใน
หมูบาน ตําบลเวียง

วัตถุประสงค์

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ
ตางๆในหมูบานให
เขมแข็ง
โครงการสงเสริมการเกษตรตาม
เพื่อสนับสนุนให
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนไดใชชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ
โครงการสงเสริมการผลิตขาวพันธุ์ดี
สงเสริมใหประชาชนไดมี
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน พันธุ์ขาวที่ดีในการ
(AEC)
เพาะปลูก
โครงการสงเสริมการใชเชื้อราไตรโค สงเสริมเกษตรกร
เดอร์มาควบคุมโรคพืชในนาขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีกลุมอาชีพที่เขมแข็ง
และดําเนินกิจกรรม
กลุมได
ประชาชน 9 หมูบาน

10,000

10,000

10,000

กลุม

10,000

10,000

10,000

ราย

เกษตรกรผูทํานา

10,000

10,000

10,000

พันธ์ขาว

เกษตรกรผูทํานา

10,000

10,000

10,000

ราย

10,000

10,000

10,000

ศูนย์

พัฒนาศักยภาพการ
ศูนย์บริการและ
ดําเนินการศูนย์บริการ ถายทอด
และถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สงเสริมกลุมอาชีพ สํานักปลัด
ภายในตําบลเวียง
ประชาชนลด
สํานักปลัด
คาใชจายครัวเรือน เกษตร
ตําบล
มีพันธุ์ขาวที่ดี
สํานักปลัด
เกษตร
ตําบล
การควบคุมเชื้อรา สํานักปลัด
ในนาขาวในพื้นที่
เกษตร
ตําบล
พัฒนาศักยภาพ
สํานักปลัด
การดําเนินการ
เกษตร
ศูนย์บริการและ
ตําบล
ถายทอดฯ

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- แนวทางที่ 2. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุมอาชีพตางๆ
ลาดับ
1.

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิต การบรรจุภัณฑ์ของกลุม
อาชีพ , กลุมวัฒนธรรม
ตําบลเวียง
การสงเสริมผลิตภัณฑ์โอท฿อปตําบล
เวียง

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุมตางๆ
ใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน
สนับสนุนกลุม/
ผลิตภัณฑ์โอท฿อปตําบล
เวียง

โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน

เพื่อสงเสริมประชาชนให ทุกหมูบานในตําบลเวียง
มีความรูในการจัดทํา
แผน

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ตางๆมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน
และมีชื่อเสียง

10,000

10,000

10,000

กลุม

กลุมมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยาง
ยั่งยืน

ครบทุกกลุม

10,000

10,000

10,000

ผลิตภัณฑ์

10,000

10,000

10,000

รุน

กลุม/ผลิตภัณฑ์
โอท฿อปสามารถ
แขงขันกับสินคา
อื่นได
แผนวิสาหกิจ
ชุมชน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
เกษตร
ตําบล

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 , 4
ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- แนวทางที่ 3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตร
ลาดับ
1.
2.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

อุดหนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สําหรับ เพื่อสงเสริมการ
กลุมตาง ๆ และหมูบาน ในตําบลเวียง ดําเนินการของกลุมและ
หมูบานในตําบลเวียง
สงเสริมอาชีพกลุมประดิษฐ์ตุงที่ระลึก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ตุง
ตุงที่จําลองและตุงที่ใชในงานพิธีตาง ๆ ในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุมและหมูบานมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ใชใน
กิจกรรมตางๆ
สรางอาชีพเสริมและ
อนุรักษ์ตุงในพื้นที่

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000

10,000

10,000

กลุม

10,000

10,000

10,000

กลุม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สนับสนุนกลุม
แมบานในตําบล
เวียง
สงเสริมอาชีพการ สํานักปลัด
ทําตุงภายในตําบล
เวียง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบจราจร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

ติดตั้ง ปรับปรุง เครื่องหมายบังคับ
การจราจร, ไฟจราจรและปูายบอก
ทางตางๆ

2

กอสรางปูายซอย หมูที่ 7

3

จัดซื้อปูายไฟอักษรวิ่งพรอมติดตั้ง

4

โครงการติดตั้งไฟกระพริบตาม
ทางแยก

5

โครงการติดตั้งกระจกสองทางตาม
ทางแยก

6

กอสรางลูกระนาด บริเวณทางแยก
จุดขับขัน ตําบลเวียง

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตั้งเครื่องหมาย
บังคับการจราจร ไฟ
,ปูาย ในการสัญจรบน
ทองถนน
เพื่อบอกซื่อซอย ประจํา
หมูบาน
เพื่อการประชาสัมพันธ์
งาน/กิจกรรมตางๆ
เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน
เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน
เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559

ตัวชี้วัด
(KPI)

2560

ติดตั้งเครื่องหมายบังคับ
การจราจร และปูาย
บอกทางในการสัญจร
บนทองถนน
มีปูายซอย ครบทุกซอย

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

ปูาย

ปูายไฟวิ่ง

10,000

10,000

10,000

จุด

มีสัญญาณไฟการจราจร
ทุกทางแยกในหมูบาน

20,000

20,000

20,000

จุด

มีกระจกสองทาง ทุก
ทางแยกในหมูบาน

10,000

10,000

10,000

ปลอดภัยในการสัญจร
บนทองถนน

10,000

10,000

10,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จุด/ปูาย/ ปูาย เครื่องหมาย
ชุด/แหง ไฟจราจร จํานวน
10 ปูาย,ชุด,แหง,จุด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ปูายซอย จํานวน
6 ปูาย
ปูายไฟวิ่ง จํานวน
4 จุด
ไฟกระพริบ 2 จุด

กองชาง

จุด

กระจกสองทาง
จํานวน 4 จุด

กองชาง

จุด

ลูกขนาด 5 จุด

กองชาง

กองชาง
กองชาง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางที่ 3 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
ลาดับ
1.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมูบาน บานเวียงเหนือ

เพื่อใหบริการไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน

2.

โครงการขยายเขตไฟฟูาเขา
ตลาดปลา บานเชียงแสนนอย

เพื่อใหบริการไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน

3.

โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมูบาน บานหวยเกี๋ยง

เพื่อใหบริการไฟฟูา
ครบทุกครัวเรือน

4.

ติดตั้งไฟกิ่งภายในหมูบาน
หมูที่ 6 และ หมูที่ 8

เพื่อใหมีไฟกิ่งสอง
สวางครบทุกแยก
ทุกซอย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทุกครัวเรือนมีไฟฟูา
ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ทุกครัวเรือนมีไฟฟูา
ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ทุกครัวเรือนมีไฟฟูา
ใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
การคมนาคมบนถนน
มีความสะดวก
ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
2558
2559
100,000

300,000

100,000

200,000

100,000

2560
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือน ขยายเขตไฟฟูาใน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองชาง

มีไฟฟูาใชครบทุก
ครัวเรือน
300,000 300,000 ครัวเรือน ขยายเขตไฟฟูาใน กองชาง
มีไฟฟูาใชครบทุก
ครัวเรือน
100,000 100,000 ครัวเรือน ขยายเขตไฟฟูาใน กองชาง
มีไฟฟูาใชครบทุก
ครัวเรือน
200,000 200,000
จุด
ติดตั้งไฟฟูากิ่งได กองชาง
ครบทุกจุด
ภายในหมูบาน

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางที่ 4 กอสรางอาคารอเนกประสงค์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการกอสรางเมรุ ประจําหมูบาน
บานวังลาว

2.

โครงการกอสรางอาคารหอประชุม
ประจําหมูบาน บานหวยเกี๋ยง

3.
4.
5.

วัตถุประสงค์
เพื่อใหมีเมรุเพื่อ
ประกอบฌาปนกิจ
ประจําหมูบาน

เพื่อมีอาคารไวใชใน
กิจกรรมตาง ๆ ของ
หมูบาน
โครงการซอมแซมและปรับปรุงศาลาที่ มีอาคารเพื่อเก็บของ
เก็บของประจําหมูบาน (แมบาน) บาน หมูบาน
ปุาสักหางเวียง
กอสรางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใน
เพื่อใหมีอาคารศูนย์
ตําบลเวียง
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการตอเติม/ปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อใหมีอาคาร
อาคารเอนกประสงค์ภายในหมูบาน
เอนกประสงค์ในการ
ดําเนินกิจกรรมของ
หมูบาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

มีเมรุประจําหมูบาน
สําหรับงานฌาปนกิจ
(ตามแบบแปลนที่ ทต.
เวียง กําหนด)
มีอาคารสําหรับทํา
กิจกรรมของหมูบาน

400,000

400,000

400,000

หลัง

เมรุ คสล.
จํานวน 1 หลัง

100,000

100,000

100,000

หลัง

อาคาร คสล.
จํานวน 1 หลัง

กองชาง

ซอมแซมอาคาร
เอนกประสงค์หมูบาน

100,000

100,000

100,000

หลัง

อาคาร คสล.
จํานวน 1 หลัง

กองชาง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 หลัง
อาคารเอนกประสงค์
จํานวน 1 หลัง ในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน

200,000

200,000

200,000

หลัง

กองชาง

100,000

100,000

100,000

หลัง

อาคาร คสล.
จํานวน 1 หลัง
อาคาร คสล.
จํานวน 2 หลัง

กองชาง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- แนวทางที่ 4 กอสรางอาคารอเนกประสงค์
ลาดับ
6.
7.

8.

โครงการ/กิจกรรม
กอสรางอาคารศูนย์จําหนายอาหาร
สามเหลี่ยมทองคํา

วัตถุประสงค์

เพื่อใหมีอาคาร
เอนกประสงค์ในการ
จําหนายอาหาร
กอสรางบานพักพนักงาน เทศบาลและ เพื่อใหพนักงานเทศบาล
รั้วรอบ
สํานักงาน ทต.เวียง ตําบลเวียง มีบานพัก
และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสํานักงาน
กอสรางอาคารศูนย์บริการ
บริการนักทองเที่ยวใน
นักทองเที่ยว ภายใน ต.เวียง
พื้นที่ตําบลเวียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาคารเอนกประสงค์
เพื่อใชในการจําหนาย
อาหาร
บานพักพนักงาน
จํานวน 4 หลัง พรอม
รั่ว รอบ ทต.เวียง(ตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
สงเสริมการทองเที่ยวใน
ตําบลเวียง

งบประมาณและที่มา
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)
หลัง

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อาคาร คสล.
จํานวน 1 หลัง

หลัง/เมตร บานพักพนักงาน
จํานวน 4 หลัง และ
รั่วรอบ ทต.เวียง
หลัง

อาคาร คสล.
จํานวน 1 หลัง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

กองชาง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
- แนวทางที่ 1. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ลาดับ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงระบบน้ําประประปา
หมูบาน หมูที่ 2
โครงการปรับปรุงระบบน้ําประประปา
หมูบาน หมูที่ 6
โครงการขยายระบบประปาเขาตลาด
ปลา หนองสามขา บานเชียงแสนนอย
โครงการกอสรางแทงค์น้ําคอนกรีต
ขนาดกลาง บานหวยเกี๋ยง
โครงการขยายระบบประปาภายใน
หมูบาน บานปุาสักหางเวียง
เจาะบอน้ําบาดาล เพื่อผลิตน้ําประปา
กอสรางประปาหมูบาน ภายใน
ตําบลเวียง

วัตถุประสงค์
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สะอาด
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สะอาด
เพื่อมีน้ําสะอาดใชใน
ตลาดปลาหนองสามขา
เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา
สะอาด
เพื่อมีน้ําสะอาดใชใน
ตลาดปลาหนองสามขา
เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอ
เพื่อใหมีน้ําใชเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)
แหง

ปรับปรุงระบบประปา

150,000

150,000

150,000

ปรับปรุงระบบประปา

300,000

300,000

300,000

ขยายระบบประปา

50,000

50,000

50,000

กอสรางแทงค์น้ํา

300,000

300,000

300,000

ขยายระบบประปา

50,000

50,000

50,000

มีน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

20,000

20,000

20,000

มีน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงระบบ
ประปา 1 แหง
แหง ปรับปรุงระบบ
ประปา 1 แหง
50,000 ขยายระบบประปา
จํานวน 1 แหง
แหง แทงค์น้ําคอนกรีต
1 แหง
เมตร ขยายระบบประปา
จํานวน 1 แหง
บอ
บอบาดาล จํานวน
2 บอ
แหง

ประปา หมูบาน
จํานวน 1 แหง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการขุดลอก หวย หนอง คลอง
ลําเหมือง แมน้ํา ฯลฯ ในพื้นตําบล
เวียง

2.

โครงการขุดลอกทางระบายน้ําจาก
หลังบานนายมะโน นิตย์ภักดี ถึง
บานปุาสักหางเวียง
โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา – ฝาย
น้ําลน ภายในหมูบานหวยเกี๋ยง
โครงการปรับปรุงการสูบน้ําดวยพลัง
ไฟฟูาเขาสูพื้นที่การเกษตร หมูที่ 5

3.
4.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

เพื่อขุดลอกไมใหตื้นเขิน เกษตรกรมีน้ําใชใน
กักเก็บน้ําใชเพื่อ
การเกษตรและปูองกัน
การเกษตร
แกไขปัญหาน้าํ ทวมใน
หมูบาน
เพื่อระบายน้ําบริเวณ
ขุดลอกทางระบายน้ํา
บานเวียงใตไมใหทวมขัง

150,000

150,000

150,000

แหง

ขุดหวย หนอง
คลอง บึง ภายใน
ตําบลจํานวน 3 แหง

100,000

100,000

100,000

เมตร

ทางระบายน้ํา
ประมาณ 500 ม.

กองชาง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
ฤดูแลง
เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชทํา
การเกษตร

ฝายชะลอน้ํา/ฝายน้ําลน

100,000

100,000

100,000

แหง

ฝาย 1 แหง

กองชาง

พื้นที่ทําการเกษตรมาก
ขึ้น

100,000

100,000

100,000

ไร

พื้นทําการเกษตร
1000 ไร

กองชาง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 1. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ลาดับ
1

2.

3.

4.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทํากิจกรรม
“วันทองถิ่นไทย”และ
วันเทศบาล

วัตถุประสงค์

เพื่อรําลึกถึงวันจัดตั้ง
เทศบาลและสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาที่
ของเทศบาลตําบล
โครงการเทศบาลตําบลเวียงพบ
เพื่อรําลึกถึงวันจัดตั้ง
ประชาชน
เทศบาลและสรางความ
เขาใจในบทบาทหนาที่
ของเทศบาลตําบล
โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อสงเสริมการมีสวน
และตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี, รวมของประชาชนใน
แผนพัฒนาหมูบาน
การจัดทําแผนพัฒนา/
แผนพัฒนาหมูบาน
โครงการสรางจิตสํานึก ปกปูอง
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก
สถาบันสําคัญของชาติเพื่อสรางความ การจงรักภักดี ตอชาติ
สมานฉันท์
ศาสนาและพระมาหา
กษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

จัดกิจกรรมวันทองถิ่น
ไทยและวันเทศบาล

40,000

40,000

40,000

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9
หมูบาน

40,000

40,000

40,000

จัดประชุมประชาคม
หมูบาน ทุกหมูบาน เพื่อ
จัดทําแผน

36,000

36,000

36,000

จัดกิจกรรมเพื่อการปูอง
ปกสถาบันในตําบลเวียง

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

กิจกรรม ประชาชนเขาใจ
บทบาทหนาที่ของ
เทศบาลในการ
พัฒนาทองถิ่น
ครั้ง ประชาชนเขาใจ
สํานักปลัด
บทบาทหนาที่ของ
เทศบาลในการ
พัฒนาทองถิ่น
หมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่น/ สํานักปลัด
แผนพัฒนาหมูบาน
สามารถแกไขปัญหา
ไดแทจริง
กิจกรรม ประชาชนมีความ
สํานักปลัด
ภักดีตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

สงเสริมการฝึกอบรม ทัศนะศึกษาดู
งานของพนักงานเทศบาล ผูบริหาร
ส.ทต.เวียง ผูนําชุมชนฯลฯ

2.

คาใชจายสาธารณูปโภค

3.

เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี

4.

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายกเทศมนตรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานราชการ

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

พนักงานเทศบาล
ผูบริหาร ส.ทต.เวียง
และผูนําชุมชน
ทุกคน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ จายคาไฟฟูา ประปา
ปฏิบัติราชการและการ โทรศัพท์อินเตอร์เน็ต
ใหบริการประชาชน
ฯลฯ ของเทศบาลตําบล
เวียง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ จายเงินเดือนใหแก
ปฏิบัติราชการและการ นายกเทศมนตรีและรอง
ใหบริการประชาชน
นายกเทศมนตรี

600,000

600,000

600,000

ครั้ง

ฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาพนักงาน ผูนํา
ชุมชน ฯลฯ

400,000

400,000

400,000

หนวย

600,000

600,000

600,000

เดือน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

84,000

84,000

84,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน

จายเงินคาตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายกเทศมนตรี

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
5.

6.

7.

8.

โครงการ/กิจกรรม
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตําบลเวียง
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รองนายก เทศมนตรี
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
เงินคาตอบแทนรายเดือน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประธานสภา/รองประธาน สภา
และศักยภาพในการ
เทศบาล
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน

จายเงินคาตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

198,720

198,720

198,720

เดือน

จายเงินคาตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลเวียง

1,159,200

1,159,200

1,159,200

เดือน

จายเงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนงนายก/
รองนายกเทศมนตรี

84,000

84,000

84,000

เดือน

จายเงินคาตอบแทนราย
เดือนประธานสภา/รอง
ประธานสภาเทศบาล

331,200

331,200

331,200

เดือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

9.

เงินเดือนพนักงานเทศบาล

10.

เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล

11.

เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล

12.

คาจางพนักงานจาง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

จายเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียง

2,770,000

2,770,000

2,770,000

เดือน

จายเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานเทศบาลตําบล
เวียง

624,000

624,000

624,000

เดือน

จายเงินประจําตําแหนง
ใหแกพนักงานเทศบาล
ตําบลเวียง

84,000

84,000

84,000

เดือน

จายคาจางพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลเวียง

3,460,000

3,460,000

3,460,000

เดือน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

13.

เงินเพิ่มตาง ๆ ของ พนักงานจาง

14.

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)

15.

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกองค์กรปกครององสวน
ทองถิ่น

16.

คาเบี้ยประชุม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

จายเงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจางเทศบาล
ตําบลเวียง

520,000

520,000

520,000

เดือน

จายเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําปี) ใหแก
พนักงานเทศบาล , พนักงาน
จาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ครั้ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การราชการและการ
ใหบริการประชาชน

คาตอบแทนผูปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แกเทศบาล
ตําบลเวียง
จายเป็นคาเบี้ยประชุม
ใหแกคณะกรรมการของ
สภาเทศบาลตําบลเวียง

100,000

100,000

100,000

เดือน

10,000

10,000

10,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

17.

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

18.

คาเชาบาน

19.

20.

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง เพื่อใชในกิจการตางๆ
ของเทศบาลตําบลเวียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลเวียง
จายเป็นคาเชาบานของ
พนักงานเทศบาลตําบล
เวียง
จายเป็นคาเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของ
ผูบริหารทองถิ่นและ
พนักงานเทศบาล
เกาอี้

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

50,000

50,000

50,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

200,000

200,000

200,000

เดือน

80,000

80,000

80,000

เดือน

50,000

50,000

50,000

ตัว

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
21.

22.

23.

24.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการ
คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ราชการที่ไมเขากับลักษณะรายจาย
และศักยภาพในการ
หมวดอื่น ๆ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน
คาจางเหมาบริการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)
เดือน

จายเป็นรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการของ
เทศบาลตําบลเวียง

650,000

650,000

650,000

จายเป็นคาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตําบลเวียง
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม
เขากับลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆของเทศบาล
ตําบลเวียง
จายเป็นคาจางเหมา
บริการ ตาง ๆของ
เทศบาลตําบลเวียง

100,000

100,000

100,000

600,000

600,000

600,000

50,000

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
ครั้ง การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
/
ในการปฏิบัติ
กิจกรรม ราชการและการ
ใหบริการ
ตัว

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

25.

รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นรายจายเพื่อให
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ไดมาซึ่งบริการของ
ราชการและการใหบริการ เทศบาลตําบลเวียง

100,000

100,000

100,000

26.

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นรายจายเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการปฏิบัติ
การรับรองและพิธีการ
ราชการและการใหบริการ ของเทศบาลตําบลเวียง

160,000

160,000

160,000

27.

คาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา
เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ตานยาเสพติดภายในตําบลเวียงและ แขงขันกีฬาในทุกระดับ
กีฬาอื่น ๆ

330,000

330,000

330,000

28.

คาจางที่ปรึกษาสํารวจความพึ่ง
พอใจของผูรับบริการของเทศบาล
ตําบลเวียง
เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

เพื่อปรับปรุงการ
ใหบริการประชาชน

สํานักปลัด

350,000

350,000

350,000

เดือน

เพิ่มสวัสดิการให
พนักงานจาง

สํานักปลัด

29.

จายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดภายใน
ตําบลเวียง
เพื่อสํารวจความพึ่งพอใจ จายเป็นคาจางที่ปรึกษา
ของผูบริการของ ทต.เวียง สํารวจความพึ่งพอใจ
ของผูรับบริการ
เพื่อสบทบเงินใหกองทุน จายเงินสบทบกองทุน
ประกันสังคมพนักงานจาง ประกันสังคม

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
โครงการ การออกกําลังกาย
/
ของประชาชนทุก
กิจกรรม ระดับอายุ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

30.

เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น (ก.บ.ท.)

31.

เงินสํารองจาย

32.

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย

เพื่อจายเป็นคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย

33.

คาชําระหนี้เงินตนและคาชําระ
ดอกเบี้ย ธนาคารออมสินสาขา
เชียงแสน

เพื่อชําระหนี้ใหกับ
ธนาคารออมสินสาขา
เชียงแสน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสบทบกองทุนบําเหน็จ จายเงินสบทบกองทุน
บํานาญขาราชการทองถิ่น บําเหน็จบํานาญ
(ก.บ.ท.)
ขาราชการทองถิ่น
(ก.บ.ท.)ของพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียง
เพื่อไวใชจายในกิจการที่ไม จายเป็นเงินสํารองจาย
อาจคาดการไวลวงหนาได ในกิจการที่ไมอาจคาด
การไวลวงหนาได

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

440,000

440,000

440,000

ครั้ง

เพิ่มสวัสดิการให
พนักงานเทศบาล
ตําบลเวียง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ครั้ง

จายเงินสนับสนุน
สมาคมสันนิบาต
เทศบาล

40,000

40,000

40,000

เดือน

ชําระหนี้ใหกับธนาคาร
ออมสินสาขา เชียงแสน

993,000

993,000

993,000

ชวยเหลือประชาชน สํานักปลัด
ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม
คาดการไวลวงหนา
ไดอยางทันทวงที
การพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน
ชําระหนี้เงินตนและ สํานักปลัด
ดอกเบี้ยครบจํานวน

ครั้ง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
34.

35.
36.

37.

โครงการ/กิจกรรม
คาใชจายในการจัดการจราจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นคารางวัลในคดี
ศักยภาพในการปฏิบัติ
จับกุมผูกระทําผิดทาง
ราชการและการใหบริการ การจราจร การจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์การจราจร
เงินชวยเหลือทําศพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นคาชวยเหลือคา
พนักงานจาง
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ทําศพพนักงานจาง ของ
ราชการและการใหบริการ ทต.เวียง
เงินสบทบระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นเงินสบทบระบบ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หลักประกันสุขภาพใน
ราชการและการใหบริการ ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตําบลเวียง
อุดหนุน อปท. , อําเภอ,จังหวัด หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นเงินอุดหนุน
องค์กร /กลุมตาง ๆ ฯลฯ ตาม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
อปท. , อําเภอ,จังหวัด
อํานาจหนาที่ของเทศบาล
ราชการและการใหบริการ หรือองค์กร /กลุมตาง ๆ
ฯลฯ ตามอํานาจหนาที่

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

40,000

40,000

40,000

ครั้ง

210,000

210,000

210,000

เดือน

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

เป็นสวัสดิการของ
พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลเวียง
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 2. การพัฒนาบุคลากร ใหความรูคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ
38.

39.

40.

41.
42.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นเงินอุดหนุน
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน
ศักยภาพในการปฏิบัติ
สําหรับสนับสนุนการ
ราชการและการใหบริการ พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานหมูบาน
โครงการอบรมการบริหารงาน ของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ อบรมสมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน
ศักยภาพในการปฏิบัติ
เทศบาล, พนักงาน
เทศบาล,ผูนําชุมชน และอื่น ๆ
ราชการและการใหบริการ เทศบาล,ผูนําชุมชน
และอื่น ๆ
ฝึกอบรมเพิ่มความรูความเขาใจที่
เพื่อใหประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไปเขาใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามระบอบ
เขาใจบทบาท หนาที่และ บทบาท หนาที่และให
ประชาธิปไตย
ความสําคัญกับการ
ความสําคัญกับการ
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
คารางวัดสอบเขตที่สาธารณะ
เพื่อกําหนดขอบเขตที่
ปูองกันการบุกรุกที่
ประโยชน์ภายในตําบลเวียง
สาธารณะประโยชน์
สาธารณะประโยชน์
ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ/
ดําเนินการตามอํานาจ
บริหารจัดการงานใน
นโยบายของอําเภอ/จังหวัด/กรม/ หนาที่ของเทศบาลตําบล พื้นที่ความรับผิดชอบ
กระทรวง/อื่นๆ

2558

งบประมาณและที่มา
2559

165,000

165,000

165,000

60,000

60,000

60,000

5,000

5,000

5,000

หมูบาน การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
ครั้ง การพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัด
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
ครั้ง
อบรม จํานวน 1 รุน สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

แปลง

50,000

50,000

50,000

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รางวัดแนวเขตที่
สํานักปลัด
สาธารณะประโยชน์
กิจกรรม ดําเนินการตาม
สํานักปลัด
อํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบล

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 3 การพัฒนารายได
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

2

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ ใชใน
กิจการของเทศบาลตําบลเวียง

3
4

5

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีใหมี
ประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติราชการและ
การบริการประชาชน
โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อใหประชาชนไดมี
งานพัฒนารายได
ความรูและทราบขอมูล
การชําระภาษี
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อศึกษาแบบอยางมา
อปท.ทีมีความโดดเดนดานการ
ประยุกต์เป็นแรงจูงใจให
ปฏิบัติงาน
พนักงานกองคลังทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพ
โครงการสํารวจความพึ่งพอใจในการ เพื่อประเมินการ
บริการงานจัดเก็บรายได
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ดานจัดเก็บรายได

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)
ราย

ดําเนินการพัฒนาระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

100,000

100,000

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่

40,000

40,000

40,000

จัดหาปูาย
ประชาสัมพันธ์

60,000

60,000

60,000

อบรมและศึกษาดูงาน
อปท.ที่มีความโดดเดน
ดานงานคลัง

50,000

50,000

50,000

ดําเนินการจัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจ
ดานการบริการ

10,000

10,000

10,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ระบบการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
รายไดของเทศบาล
เพิ่มขึ้น
ชุด/ชิ้น/ ประชาชนมีความพึ่ง
เครื่อง พอใจในการไดรับ
บริการจาก ทต.เวียง
ครั้ง
ประชาชนมาชําระ
ภาษีในระยะเวลา
กําหนด
ครั้ง พนักงานเทศบาล
ไดรับความรูเพิ่มขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน
ครั้ง ทราบผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
ของเจาหนาที่

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

กองคลัง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีปฏิบัติงาน
ลาดับ
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สํานักงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการ
ประชาชน
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานบานงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ครัว
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการ
ประชาชน
จัดซื้อ/วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ขนสง
การปฏิบัติราชการและ
การใหบริการประชาชน
จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
สํานักงาน

300,000

300,000

300,000

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ งาน
บานงานครัว

50,000

50,000

50,000

จัดซื้อ/วัสดุครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนสง

80,000

80,000

80,000

700,000

700,000

700,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หลอลื่น
ราชการและการใหบริการ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
อัน/ชิ้น/ การพัฒนาศักยภาพ ทต.เวียง
ชุด/ ในการปฏิบัติ
เครื่อง ราชการและการ
ฯลฯ ใหบริการประชาชน
อัน/ชิ้น/ พัฒนาศักยภาพใน ทต.เวียง
ชุด/ การปฏิบัติราชการ
เครื่อง และการใหบริการ
ฯลฯ ประชาชน
อัน/ชิ้น/ พัฒนาปฏิบัติงาน
ทต.เวียง
ชุด/ และการใหบริการ
เครื่อง ประชาชน
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/ พัฒนาศักยภาพใน ทต.เวียง
ชุด/ การปฏิบัติราชการ
เครื่อง และการใหบริการ
ฯลฯ

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

5

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟูา และวิทยุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ไฟฟูาและวิทยุ
ราชการและการใหบริการ

20,000

20,000

20,000

6

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ศักยภาพในการปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์
ราชการและการใหบริการ

140,000

140,000

140,000

7

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ศักยภาพในการปฏิบัติ
โฆษณาและเผยแพร
ราชการและการใหบริการ

15,000

15,000

15,000

8

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ศักยภาพในการปฏิบัติ
วิทยาศาสตร์หรือ
ราชการและการใหบริการ การแพทย์

130,000

130,000

13,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ
ประชาชน
พัฒนาปฏิบัติงาน
และการใหบริการ
ประชาชน
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

9

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์กอสราง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ศักยภาพในการปฏิบัติ
กอสราง
ราชการและการใหบริการ

100,000

100,000

100,000

10

จัดหาวัสดุการเกษตร/ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุการเกษตร
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการ

45,000

45,000

45,000

11

โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางานและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
รองรับการบริการประชาชน
ศักยภาพในการปฏิบัติ
และรองรับการบริการ
ราชการและการใหบริการ ประชาชน

200,000

200,000

200,000

12

จัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย

60,000

60,000

60,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุเครื่องแตง
ศักยภาพในการปฏิบัติ
กาย
ราชการและการใหบริการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ

การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ
ประชาชน
พัฒนาปฏิบัติงาน
และการใหบริการ
ประชาชน
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการประชาชน
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ
ประชาชน
พัฒนาปฏิบัติงาน
และการใหบริการ
ประชาชน

13

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์อื่น ๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์อื่น
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ๆ
ราชการและการใหบริการ

30,000

30,000

30,000

14

จัดหาวัสดุกีฬา/ครุภัณฑ์กีฬา

54,000

54,000

54,000

15

จัดหาวัสดุการศึกษา/ครุภัณฑ์
การศึกษา

177,200

177,200

177,200

16

โครงการปกปูองสถาบัน สงบ สันติ

10,000

10,000

10,000

17

อุดหนุน อบต./เทศบาล ตาม
โครงการศูนย์รวมขอมูลฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นคาจัดหาวัสดุ
ศักยภาพในการปฏิบัติ
กีฬาของหมูบานภายใน
ราชการและการใหบริการ เขตความรับผิดชอบ
เทศบาลตําบลเวียง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จายเป็นคาจัดหาวัสดุ
ศักยภาพในการปฏิบัติ
การศึกษาเพื่อสนับสนุน
ราชการและการใหบริการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่บริการ
เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ปกปูองสถาบันของชาติ
เพื่อใหการดําเนินการของ การบริหารงานของศูนย์
ศูนย์ฯไดอยางมี
รวมขอมูลขาวสารการฯ
ประสิทธิภาพ
ประจําปี พ.ศ. 2558

อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
อัน/ชิ้น/
ชุด/
เครื่อง
ฯลฯ
กิจกรรม

55,000

55,000

55,000

ครั้ง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

แสดงความ
ทต.เวียง
จงรักภักดี
การบริหารจัดการ ที่ สํานักปลัด
ดี/ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร
- แนวทางที่ 4 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช และสถานทีปฏิบัติงาน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการและการ
ใหบริการ

18

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(เกิน 5,000 บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ คาบํารุงรักษาและ
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ (เกิน
ราชการและการใหบริการ 5,000 บาท)

200,000

200,000

200,000

ครั้ง

19

คาบํารุงรักษาและซอมแซม(ไมเกิน
5,000 บาท)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม(ไมเกิน 5,000
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการ บาท)

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

20

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสราง (เกิน 5,000 บาท)
ศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการใหบริการ สิ่งกอสราง (เกิน 5,000
บาท)
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัยประเมินผล
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ ศักยภาพในการปฏิบัติ
(วิเคราะห์/วิจัยคุณภาพน้ํา)
ราชการและการใหบริการ หรือพัฒนาระบบตาง ๆ
(วิเคราะห์/วิจัยคุณภาพ
น้ํา)

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

21

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

ทต.เวียง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ 1. บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
1
2.
3.

4.
5.

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อถังขยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อใหมีไวบริการการ
จัดเก็บขยะในพื้นที่
พรอมการกําจัด
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไมและ รักษาสิ่งแวดลอมไมให
สิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรม
โครงการเสริมแนวปูองกันตลิ่งพัง
เพื่อทําแนวปูองกันตลิ่ง
ตลอดชายฝั่งแมน้ําโขง/ แมน้ําคํา/
พังจากการกัดเซาะและ
หนองสามขา
การไหลเปลี่ยนทิศทาง
แมน้ําโขง
โครงการจางเหมาขุดบอขยะพรอมฝัง เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและ
กลบบอเดิม
รักษาความสะอาดของ
บานเมือง
การฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร
ปูองกันไฟปุา ใหแกเจาหนาที่
อส.ปูองกันไฟปุา ใหแก
ผูปฏิบัติงานทั้งในระดับตําบลและ
เจาหนาที่ในระดับตําบล
หมูบาน
และหมูบาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

บริการการจัดเก็บขยะ
ในพื้นที่

90,000

90,000

90,000

ถัง

มีถังขยะในการ
จัดเก็บที่เพียงพอ

การอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดลอมเป็นหนาที่
ของคนในชุมชนทุกคน
แนวปูองกันตลิ่งพังจาก
การกัดเซาะและการไหล
เปลี่ยนทิศทางแมน้ําโขง
ที่ถาวร
การบริหารจัดการบอทิ้ง
ขยะ

5,000

5,000

5,000

ครั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

เมตร

การรูถึงคุณคาการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่
เพื่อกอสรางเขื่อน
ปูองกันตลิ่งในพื้นที่

400,000

400,000

400,000

บอ

10,000

10,000

10,000

รุน

ชุดตําบล 1 ชุด
หมูบาน 9 ชุด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองชาง

ขยะไมสงกลิ่นเหม็น กองชาง
และไมเป็นแหลง
พาหะนําโรค
ลดปัญหาหมอกควัน สํานักปลัด
และไฟฟูาในพื้นที่
ตําบลเวียง

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ 1. บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
6.

7.
8.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ดานการควบคุม เพื่อรณรงค์
ไฟปุาในตําบลเวียง
ประชาสัมพันธ์ดานการ
ควบคุมไฟปุาในตําบล
เวียง
ดําเนินการปูองไฟปุาและดับไฟปุาใน ปูองกันไฟปุาในพื้นที่
พื้นที่ตําบลเวียง
ตําบลเวียง

รณรงค์ครบทุกหมูบาน

5,000

ตําบลเวียง

จางเหมากําจัดขยะมูลฝอย
โดยการขึ้นกองบําบัด (ระบบชีวภาพเชิงกล)

ขยะในพื้นที่ตําบลเวียง
ทั้งหมด

การบริหารจัดการขยะ
ระบบชีวภาพ-เชิงกล

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

5,000

5,000

ครั้ง

มีถังขยะในการ
จัดเก็บที่เพียงพอ

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

480,000

480,000

480,000

ตัน

การรูถึงคุณคาการ สํานักปลัด
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่
ไมเกิดมลพิษตอ
สํานักปลัด
ชุมชนโดยรอบบอทิ้ง
ขยะ

ผ.01
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ และ ไมยืนตน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
สถานที่ทองเที่ยว
หรืออื่น ๆ สวยงาม
ประดับใจ
นักทองเที่ยว
สวนสาธารณะเพื่อ
สุขภาพและสงเสริม
การทองเที่ยว
หนองบัว 1 แหง
แหลงทองเที่ยว
หนองขี้ควาย
แหลงทองเที่ยว
หนองสามขา
แหลงทองเที่ยว

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ เพื่อความสวยงาม
ตําบลเวียง
เรียบรอย และสงเสริม
การทองเที่ยวในพื้นที่

150,000

150,000

150,000

แหง

2

โครงการกอสรางสวนสาธารณะเพื่อ
สุขภาพและสงเสริมการทองเที่ยว
หนองบัว

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แหง

3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ขี้ควาย –ศาลาหลังเกา บานเวียงใต
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ตลาดปลา หนองสามขา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ
ทองเที่ยวตามแนวน้ําโขง บานสบคํา
และบานสบรวก

60,000

60,000

60,000

แหง

150,000

150,000

150,000

แหง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

แหง

4.
5.

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หนาสํานักงาน ทต.เวียง
และ บริเวณสามเหลี่ยม
ทองคํา ฯลฯ
เพื่อกอสราง
กอสรางสวนสาธารณะ
สวนสาธารณะเพื่อ
เพื่อสุขภาพและสงเสริม
สุขภาพและสงเสริมการ การทองเที่ยวหนองบัว
ทองเที่ยวหนองบัว
เพื่อความสวยงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
เรียบรอย
ขี้ควายพรอมศาลา
เพื่อความสวยงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
เรียบรอย
สามขา
เพื่อความสวยงาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เรียบรอย

2558

งบประมาณและที่มา
2559

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตามกรองการประสานที่ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอาเภอเชียงแสน
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการกอสรางถนนแอสฟัสติกคอนกรีต สาย

2.

หนองมูต (ทต.เวียง )- ถนนสาย เจาพอประตูปุาสัก
(ทต.เวียง เชียงแสน ) ขนาดกวาง
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน
สบรวก (ทต.เวียง ) - บานสันมะเค็ด (อบต.ปุาสัก)
6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร
รวมทั้งสิ้นจานวน 2 โครงการ

ปี 2558
4.7 ลาน

งบประมาณ
ปี 2559
ปี 2560
-

ผ.02

รวม
4.7 ลาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อบจ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย

9 ลาน

-

-

9 ลาน

13.7 ล้าน

-

-

13.7 ล้าน

ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
1.2 แนวทางการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน
1.3 แนวทางสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชน ประชาชน

1.4 แนวทางเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร
1.5 สงเสริมกิจกรรมและนันทนาการ
1.6 การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
1.7 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
1.8 สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
2.2 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุมอาชีพตางๆ
2.3 สงเสริมการพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตร
รวม

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5
5
10
4
10
5
4
4
47

270,000
164,500
3,390,000
1,240,000
605,000
300,000
640,000
480,000
7,089,500

5
5
10
4
10
5
4
4
47

270,000
164,500
3,390,000
1,240,000
605,000
300,000
640,000
480,000
7,089,500

5
5
10
4
10
5
4
4
47

270,000
164,500
3,390,000
1,240,000
605,000
300,000
640,000
480,000
7,089,500

15
15
30
12
30
15
12
12
141

810,000
493,500
10,170,000
3,720,000
1,815,000
900,000
1,920,000
1,440,000
21,268,500

5
3
2
10

50,000
30,000
20,000
100,000

5
3
2
10

50,000
30,000
20,000
100,000

5
3
2
10

50,000
30,000
20,000
100,000

15
9
6
30

150,000
90,000
60,000
300,000

ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
3.2 พัฒนาระบบจราจร
3.3 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
3.4 กอสรางอาคารเอนกประสงค์
รวม
4. ยุทธศาสตรากรพัฒนาแหล่งน้า
4.1 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
4.2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
5.2 พัฒนาบุคลากรใหความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

5.3 การพัฒนารายได
5.4 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
รวม

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

39
6
4
8
57

8,544,000
120,000
700,000
1,800,000
11,164,000

39
6
4
8
57

8,544,000
120,000
700,000
1,800,000
11,164,000

39
6
4
8
57

8,544,000
120,000
700,000
1,800,000
11,164,000

117
18
12
24
171

25,632,000
360,000
2,100,000
5,400,000
33,492,000

7
4
11

1,870,000
450,000
2,320,000

7
4
11

1,870,000
450,000
2,320,000

7
4
11

1,870,000
450,000
2,320,000

21
12
33

5,610,000
1,135,000
6,960,000

4
42
5
21
72

146,000
17,898,120
260,000
2,586,200
20,890,320

4
42
5
21
72

146,000
17,898,120
260,000
2,586,200
20,890,320

4
42
5
21
72

146,000
17,898,120
260,000
2,586,200
20,890,320

12
126
15
63
216

438,000
53,694,360
780,000
7,758,600
62,670,960

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 บํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6.2ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกตนไม ไมดอกไมประดับและไมยืนตน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
8
5
13
210

2,000,000
2,360,000
4,360,000
45,923,820

ปี 2559
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
8
5
13
210

2,000,000
2,360,000
4,360,000
45,923,820

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
8
5
13
210

2,000,000
2,360,000
4,360,000
45,923,820

ผ.03

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
24
15
39
630

6,000,000
7,080,000
13,080,000
137,771,460

