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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่องค์กรปกครองสวนท้ องถิ่ นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเป็นต้ องกํา หนดวิสัยทัศน์ หรือภาพใน อนาคตและ
แปลงมาสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบดังกล่าว ได้กําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไว้ ๒ ประเภท คือ
๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว
๒. แผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling plan) ที่ต้องมีการ
ทบทวนและจัดทําทุกปี ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนา หมายถึง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิ
สัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
แผนพัฒนาสามปี
หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจําทุกปี

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีความสําคัญต่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาที่มีความ
สําพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ
/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํา
งบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั่งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
ตําบลเวียง สามารถนําไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
ประจําปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี และนําไป
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลั งจากที่ ได้ มีการกํา หนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาและแนวทางการพั ฒนาในแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาแล้ว ขั้ นตอน
ต่อไปเป็ นการแปลงแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาสู่ การปฏิ บัติโดยการจั ดทํา แผนพั ฒนาสามปี ซึ่งการจั ดทํา แผนพั ฒนาสามปี นี้
สามารถสรุปขัน้ ตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็น 7 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
เป็นขัน้ ตอนเริม่ ต้นของการจัดทําแผนสามปีซ่งึ มีขนั้ ตอนการดําเนินงานดังนี้

1. หน่วยงานที่มหี น้าทีเ่ สนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ผ่านปลัดเทศบาล ให้อนุมัติ
2. เชิ ญประชุ มคณะกรรมการต่ างๆ ประชาคมและหั วหน้ าหน่ วยงาน เพื่ อแจ้ งโครงการที่ ได้ รับอนุ มัติให้ ทราบ รวมทั้ งชี้ แจง
วิธีดาํ เนินการ การจัดทําแผนพัฒนาสามปี
ขัน้ ตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ในขัน้ ตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จะสรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพั ฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา พร้ อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความตองการ เสนอ ต่อคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลเพื่อคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เชิ ญประชาคมรวมประชุ มพิ จารณาคดเลื อกยุ ทธศาสตร์ แนวทางที่ เป็ นประโยชนต่ อการพั ฒนาและสนองต่ อ
ปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งใช้เปูนกรอบในการพิจารณาโครงการที่จะบรรจุลงแผนพัฒนาสามปี
ขัน้ ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจั ดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการสํา รวจและเก็ บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทีจ่ ําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาเพือ่ นํามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทํา แผนพั ฒนาเทศบาล สรุ ปผลก ารพั ฒนาที่ ผ่ านมาเสนอต่ อคณะกรรมการพั ฒนา
เทศบาล และประชาคม เพื่อประเมินผลการพัฒนาในรอบปีทผี่ ่านมา โดยประเมินทัง้ เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาแล้ ว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมรวมกันพิจารณาคั ดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชนในห้วงเวลา 3 ปี
หากยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาใด ที่ ยังไม่ ได้ กํา หนดไว้ ในแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนา แต่ มีความจํา เป็ นเร่ งด่ วนที่ จะต้ อง
กําหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกําหนดขึ้นได้ แต่ทงั้ นี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายการพั ฒนา
ทีย่ ั่งยืน วิสัยทัศน์ เพือ่ นําไปปรับแผนยุทธศาสตร์ต่อไป
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคม หน่วยงานที่เกีย่ วข้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามปี
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพั ฒนาแล้ ว คณะกรรมการพั ฒนาเทศบาล ประชาคม และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจ
นําแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดําเนินการ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ขัน้ ตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจาก
แผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาเพื่ อจั ดทํา เป็ นวั ตถุ ประสงค์ ของแนวทางการพั ฒนาในช่ วงสามปี หลั งจากนั้ นกํา หนดโครงการ /
กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก
ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้ องแนวทางการพั ฒนาในช่ วง
สามปี มาจั ดทํา รายล ะเอี ยดโครงการในด้ านเปู าหมาย ผลผลิ ต ผลลั พธ์ งบประมา ณระยะ เวลา ผู้ รั บผิ ดชอบ และตั วชี้ วั ด
ความสํา เร็จ โดยเน้ นรายละเอี ยดของกิ จกรรมที่ จะดํา เนินการในปี แรกของแผนพั ฒนาสามปี เพื่อให้ สามารถนํา ไปสู่ การจั ดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีทผี่ ่านมา

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดเวทีประชาคม ซึง่ ประกอบด้วย
คณะกรรมการพั ฒนาเทศบาล ประชาคมท้ องถิ่น และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ อง เพื่ อเสนอร่ างแผนพั ฒนาสามปี และรั บฟัง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
3. คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดทํา แผนพั ฒนาเทศบาล นําร่างแผนพั ฒนาสามปี ที่ปรับปรุ งแล้ วเสนอคณะกรรมการพั ฒนา
เทศบาลเพือ่ พิจารณา
ขัน้ ตอนที่ 7 การอนุมตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลเสนอร่ างแผนพั ฒนาสามปี ที่ผ่านการพิ จารณาให้ ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาเทศบาลเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ผู้บริ หารท้ องถิ่ นนํา ร่างแผนพั ฒนาสามปี ที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการประ สานแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น เสนอขอรั บ
อนุมัติจากสภาท้องถิน่
3. เมือ่ สภาท้องถิน่ พิจารณาอนุมัติแผนพั ฒนาสามปี แล้ว สภาท้ องถิ่นจะส่ งให้ผู้บริหารเทศบาลประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี และ
นํา ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ งแจ้ งสภาท้ องถิ่ น, คณะกรรมการพั ฒนาจั งหวั ด , คณะกรรมการพั ฒนาอํา เภอ, คณะกรรมการปร ะสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น, คณะอนุ กรรมการประสาน แผนพัฒนาท้ องถิ่น, และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องได้รบั ทราบโดยทั่วกัน

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การวางแผนพั ฒนาถื อว่าเป็ นเครื่ องมื ออย่ างหนึ่ งที่จะช่ วยให้ เทศบาล สามารถดํา เนิ นการพั ฒนาใหบรรลุ วัตถุประสงค์
และเปู าหมายที่ วางไว้ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพโดยประหยั ดทั้ งระยะเวลา บุ คลากร วั สดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะการ
ดําเนินงานต่ างๆ ได้ มีการวางแผนการใช้ ทรัพยากรไว้ก่อนแล้ ว โดยที่ แผนพั ฒนาสามปี ซึ่งเป็ นแผนประเภทหนึ่ งที่เทศบาลต้อง
จัดทําและมี การทบทวน ปรับปรุ งเป็ นประจํา ทุกปี เน้นในเรื่ องการวิ เคราะห์ หรือศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการรวมถึ งการ
ประเมิ นโครงการในแต่ ละแผนงานไว้ อย่ างละเอี ยดเพื่ อเปรี ยบเที ยบ วิ เคราะห์ หาผลประโยชน์ ต่อค่าใช้ จ่ายของแต่ ละโครงการ
และแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของโครงการพัฒนาในห่วงระยะเวลา 3 ปี
จากลั กษณะของแผนพั ฒนาสามปี ที่กล่าวมาแล้ วข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการจั ดทําแผนพั ฒนาสามปี จะทํา ให้เทศบาลได้ใช้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทีเ่ ทศบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ กับโครงการพั ฒนา
หรือครุ ภัณฑ์ใดก็ตาม โครงการ พัฒนาหรื อครุภัณฑ์ดังกล่ าวต้ องบรรจุ อยู่ในแผนพั ฒนาสามปี เสียก่อน ซึ่ งโครงการที่ บรรจุ อยู่ใน
แผนพั ฒนาสามปี ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการต่ างๆ ถึ งความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในการดํา เนิ นการแล้ ว
นอกจากนี้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้กับโครงการพัฒนาต่างๆ สามารถทํา ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วเพราะ
แผนพัฒนาสามปีได้แสดงรายละเอี ยดของโครงการพั ฒนาไว้ แล้ว ไดแก่ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณและที่ มา ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รบั และหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
เทศบาลตําบลเวียง ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง พ .ศ.25582560 รวมถึงได้เพิ่มเติมแนวคิดในการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง ภายใต้กรอบนโยบาย
ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
พ.ศ.2558-2560
นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน ( Weaknesses)
- ผู้บริหารมีนโยบายส่งเ สริมด้านสุขภาพชีวิต
- ประชาชนมีฐานะยากจน ประมาณ 20%
และสังคมที่เด่นชัด
จากครัวเรือนทั้งหมด
- มีโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลส่งเสริม
- ประชาชนมีจํานวนมากทําให้การจัด
สุขภาพตําบลอย่างละ 1 แห่ง ให้บริการ 24
สวัสดิการไม่ทั่วถึง
ชั่วโมงและวันหยุด
- ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคติดต่อ
- มีอาสาสมัครด้านสาธารณะสุข
แรงงานต่างด้าว และความมั่นคงตามแนว
- มีการจัดการศึกษาในหลายระดับ ทั้งระดับ
ชายแดน
ก่อนวัยเรียน ระดับประถม- มัธยมศึกษา ใน
- เป็นท้องถิ่นที่อยู่ท่ามกลางความเป็นกึ่งเมือง
พื้นที่
กึ่งชนบททําให้ยากต่อการพัฒนาในหลายๆ
- มีปูอมตํารวจ และฐานปฏิบัติการ ตชด.
ด้าน
- ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน
- มีอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน และ
เนื่องจากมีพื้นที่เป็นภูเขาและมีอาณาเขตติด
อาสาสมัครหมู่บ้านปูองกันชายแดน
ชายแดนประเทศสหภาพเมียรมาร์ และ
- มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประช าชน
ลาว ใช้เป็นเส้นทางลาเลียงยาเสพติดเข้า
ประเทศ
โอกาส (Opportunities)
- รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุน
งบประมาณด้านสวัสดิการ
- หน่วยงานภาคีต่างๆให้การสนับสนุน

อุปสรรค (Threats)
- มีข้อจํากัดในด้านงบประมาณไม่เพียงพอ
- พื้นที่ในการออกให้บริการมีบริเวณกว้าง
- ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่
เด่นชัด
ทํา เลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เหมาะแก่การค้า
ระหว่างประเทศและเป็นศูนย์ กลางการค้าใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและ
มีชื่อเสียง เช่น สามเหลี่ยมทองคํา , วัดพระ
ธาตุจอมกิตติ , วัดผาเงา , วัดพระธาตุปุาสัก
เป็นต้น
มีหน่วยงานธุรกิจชุมชน (ธุรกิจการค้า โกดัง
สินค้าที่หลากหลาย)
มีการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน
มีการสนับสนุนวัสดุอุปกร ณ์และเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
มีบริการบ้านพัก (โรงแรม , เกสต์เฮาส์ )
ให้บริการนักท่องเที่ยว

โอกาส (Opportunities)
- นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล จังหวัด และ
อําเภอ ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก (ครัวของโลก) สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ส่งเสริมรัฐ -วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) การกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล เป็นต้น
- สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเริ่ม
ดีขึ้น และการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมี
อัตราเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
- มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชน
ภายในหมู่บ้าน

-

จุดอ่อน ( Weaknesses)
การจัดการด้านการตลาด การผลิต และการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรไม่มี
ประสิทธิภาพ
แรงงานไม่มีคุณภาพระดับการศึกษาต่ํา ไม่
สามารถรองรับตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้
ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติ
เป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน

อุปสรรค (Threats)
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
อย่างเพียงพอในการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ
เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่
- ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาด
- ผู้ประกอบการเป็นนายทุนจากที่อื่นทําให้ไม่
เกิดการกระจายรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strengths)
- มีกฎหมายรองรับชัดเจนทั้งด้านการออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุมอาคาร
- มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการสํารวจออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้างที่พร้อมเพียงพอ
- มีพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ํา ทําให้มีการจัดการ
ด้านสาธารณูปโภคที่ง่ายขึ้น

โอกาส (Opportunities)
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการออกแบบ
เขียนแบบเพื่อการก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น
ตลอดจนการหาราคาวัสดุได้รวดเร็ว
- มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในงานก่อสร้าง
และควบคุมอาคาร
- หน่วยงานภาคีให้ ความร่วมมือและสนับสนุน
ด้านงบประมาณ

จุดอ่อน ( Weaknesses)
- มีบุคลากรไม่เพียงพอ
- ไม่มีงบประมาณสํารอง เพราะงานบาง
ประเภทต้องใช้วัสดุอุปกรณ์จํานวนมากและ
ต้องมีการบํารุงรักษาอยู่ตลอดเวลา
- โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนและ
สะพานภายในตํา บลบางส่วนยังไม่สะดวกใน
การติดต่อสัญจรไปมา
อุปสรรค (Threats)
- ประชาชนขาดความรู้ในเรื่องกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
- ความล่าช้าของงบประมาณ และมีจํานวน
งบประมาณที่จํากัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้า
จุดแข็ง (Strengths)
-

จุดอ่อน ( Weaknesses)
-

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร
จุดแข็ง (Strengths)
- การเมืองมีความเข้มแข็ง
- มีการรวมตัวของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเพื่อทํา
กิจกรรมต่างๆ

จุดอ่อน ( Weaknesses)
- ขาดระบบการจัดการที่ดีทําให้มีความขัดแย้ง
กันภายในกลุ่ม
- ระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง

โอกาส (Opportunities)
- หน่วยงานภาคีต่างๆ ให้การสนับสนุน

อุปสรรค (Threats)
- งบประมาณมีไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน ( Weaknesses)
- มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดม
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
สมบูรณ์
อย่างเพียงพอในการพัฒนาโครงการใหญ่ๆ
- มีการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เช่น โครงการเตาเผาขยะ, เขื่อนปูองกันตลิ่ง
โอกาส (Opportunities)
- มีกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอกมาร่วม
จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อุปสรรค (Threats)
- ไม่สามาร ถควบคุมบุคคลภายนอกที่มา
ดําเนินการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติชุมชน

2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียง ในรอบปี พ.ศ. 2557 สรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 โครงการในแผนพัฒนาสามปี ทั้ งหมด จํานวน 207 โครงการ โครงการที่ดําเนินการจริง
จํานวน 103 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.76 ของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 56 โครงการ โครงการตาม
เทศบัญญัติที่แล้วเสร็จ จํานวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 11 โครงการ โครงการตามเทศ
บัญญัติที่แล้วเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามแผนพัฒนาสา มปี จํานวน 45 โครงการ โครงการตามเทศ
บัญญัติที่แล้วเสร็จ จํานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.88
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ํา โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 12 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติที่
แล้วเสร็จ จํานวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมืองการบริหาร โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 72 โครงการ โครงการตามเทศบัญญัติที่
แล้วเสร็จ จํานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 11 โครงการ
โครงการตามเทศบัญญัติที่แล้วเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

2.3 การประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลเวียง จํานวนโครงการทั้งหมด
ตามแผนพัฒนาสามปี 207 โครงการ จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 103 โครงการ จะเห็นได้ ว่ามีการพัฒนามุ่งเน้นใน
ด้านต่างๆ ตามลําดับ ดังนี้
1. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาแหล่งน้ํา

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. แผนที่ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์
“ เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ”
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างกา รเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน
บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักใน
การสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคม ที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ. 2559 - 2560)
วิสัยทัศน์
“ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2559 - 2560) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือ ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทําปูายเส้นทางสาม
ภาษาให้มีความชัดเจน เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตาม แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร
การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน

2.3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทํา กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการทั้ง
ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
2.4 การส่งเสริมเขือข่ายการเรียนรู้เกษตรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจําหน่ายและการตลาด
2.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่าย
ความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2.6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเช้าใจในด้านการให้บริการ ด้านภาษา เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์
ทางเลือก การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุ กภาคีเครือข่าย และเชื่อมโยงในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน
4.6 ส่งเสริมและพัฒ นาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแ ก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสํานึกให้กับประช าชน ในการดําเนินการอนุรักษ์
การคุ้มครอง
ดูแลและบํารุงรักษาปุาไม้ น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทาง
พระราชดําริ

5.3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของปุา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาค
ส่วน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขอ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น
ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจร การลดอุบัติเหตุ และการ
บริหารจัดการ
6.6 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.7 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกัน
3. นโยบายการพัฒนาอาเภอ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
- ประชาชนได้รับบริการพื้นฐาน ไฟฟูา ปร ะปา โทรศัพท์ ทั่วถึงทัดเทียม ศูนย์กลางคมนาคมทางเรือ เชื่อมโยงประเทศ
ใกล้เคียง และมีระบบขนส่งมวลชน
2. ด้านพัฒนาสังคมชุมชน
- ด้านคุณภาพการศึกษาประชากร ภาครัฐเอกชน องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความมีคุณภาพจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข เน้นการพึ่งตนเองด้านสาธารณสุข บริการของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ บริการประชาชนทั่วถึงและเป็นธรรม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนในสั งคมอยู่อย่างเอื้ออาทร ทุก
ฝุายร่วมมือกัน สังคมร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
- ด้านความมั่นคงและความเป็นระเบียบของสังคม มีประชาคมเข้มแข็ง ประชาชนมีจิตสํานึกทางการเมืองสูง
3. ด้านเศรษฐกิจชุมชน
- เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเอง การเกษตรเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตในท้องถิ่น มีการ
พัฒนารูปแบบการผลิต การตลาด มีเครือข่ายองค์กรทางการเกษตร ร่วมมือประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจด้านการค้าและการ
ท่องเที่ยว
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ําใสไหลเย็น เห็นปุาเขียวขจี มีบ้านเมืองสะอาดสูดอากาศบริสุทธิ์
- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ราษฎรภายในพื้นที่ มีความตะหนักถึงการรักษาความสะอาด
5. ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีให้ยั่งยืนและถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง
4. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ด้านบริหารด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้บริการด้วยความยุติธรรมความ
เสมอภาค ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้บริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ เช่น ถนน , สะพาน, ระบบน้ําอุปโภค
บริโภค, ไฟฟูา, ประปา

3. ด้านส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีและสวัสดิการชุมชน โดยส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบ
อาชีพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จําเป็นขั้นพื้นฐานสําหรับการ
พัฒนากลุ่มสตรี รวมถึงเด็ก , เยาวชน, ผู้สูงอายุ , คนพิการ, ผู้ติดเชื้อ , ผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน
4. ด้านการเกษตร โดยส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดหาแหล่ง น้ําเพื่อทํา
การเกษตร พัฒนาดูแลแหล่งน้ําที่มีอยู่แล้ว และจัดหางบประมาณให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
5. ด้านการศึกษา โดยพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับประถม ระดับมัธยม การศึกษานอกโรงเรียน การเรียนภาษา
ต่างประทศ สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน, นม, และสื่อการเรียนการสอน
6. ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน มั่นคง ทั้งพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
และจัดหาแหล่งจําหน่ายสินค้าทุกๆ ด้าน
7. ด้านการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปรับภูมิทัศน์ให้
สวยงาม ทั้งการกีฬาและนันทนาการ
8. ด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนด้วยการฝึกอบรมทบทวนอยู่เสมอ
9. ด้านการสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอ จัดสร้างสวนสุขภาพ เพื่อไว้เป็น
ที่ออกกําลังกายให้กับคนในชุมชนทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยให้กับประชาชน และร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ควบคุมปูองกันโรคติดต่อจากสัตว์และแมลง ส่งเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ทุกกิจกรรม
10. ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้ป ระชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้มีความผาสุกจากสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการส่งเสริมการ
ดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ํา เช่น หนองน้ํา , ลําห้วย, แม่น้ํา, อ่างเก็บน้ํา เพื่อการเกษตร ให้มีน้ําใช้ทําการเกษตรตลอดปี เพื่ อ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
11. ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ความเชื่อ ศาสนา โดยมีการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม โดยการให้ชุมชนแสดงถึงวัฒนธรรมชองชุมชน เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การกิน การพูด และทํากิจกรรมเพื่อแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมของชุมชนสู่สายตาของประชาคมโลก ส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่น เช่น ประเพณีของท้องถิ่น งานบุญ , งานรด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ, งานทําบุญทอดกฐิน, งานทอดผ้าปุา , งานเทศน์มหาชาติ , งานลอยกระทง, งานไหลเรือไฟ และงานปล่อยโคม
ลอย โดยองค์การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
12. ด้านความมั่นคง สร้างชุมชนให้มีความสงบสุข ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการสนับสนุนส่งเสริม
งบประมาณให้กับ อาสาสมัครชุกรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, อปพร., และตํารวจบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในชุมชนในการ
ออกตรวจเวรยามเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติดและอาชญากร รมในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความสงบสุขและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน
13. ด้านพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้าน และใน
องค์กรทั้งข้าราชการ ฝุายประจําและฝุายการเมืองท้องถิ่นและท้องที่
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงสี่แยกตลาดสด (ม. 1)

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในซอย
ต่างๆ ในหมู่บ้าน

2.

โครงการขุดลอกร่องระบายน้ํา
ซอย 18 (ม. 1)

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขังภายใน
หมูบ่ ้านลงสู่ลําน้ําห้วยเกี๋ยง

วัตถุประสงค์

2559
175,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
175,000

2561
175,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตารางเมตร

50,000

50,000

50,000

เมตร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
รางระบายน้ํา คสล. ยาว 50
ตรม.
ร่องระบายน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

16
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา
2559
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
50,000

2561
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เมตร

3.

โครงการขุดลอกร่องระบายน้ําจากหลังบ้าน นาย
มะโน นิตย์ภักดี ถึง โกดังกาญจนา (ม. 3)

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในซอย
ต่างๆ ในหมู่บ้าน

4.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําหน้าวัดห้วยเกี๋ยง (ม.
8)

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านลงสู่ลําน้ําห้วยเกี๋ยง

62,500

62,500

62,500

เมตร

รางระบายน้ํา คสล. ยาว 25
เมตร

กองช่าง

5.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ซอย 1 (ม. 8)

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในซอย
ต่างๆ ในหมู่บ้าน

62,500

62,500

62,500

เมตร

รางระบายน้ํา คสล. ยาว 25
เมตร

กองช่าง

6.

โครงการขุดลอก/วางท่อ/ก่อสร้าง ร่องระบายน้ํา
ภายในตําบลเวียง

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
ตําบลเวียง

แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในซอย
ต่างๆ ในตําบลเวียง

100,000

100,000

100,000

เมตร

รางระบายน้ําภายในตําบล
เวียง

กองช่าง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ร่องระบายน้ํา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

17
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา
2559
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
100,000

2561
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เมตร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
รางระบายน้ําภายในตําบล
เวียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน

กองช่าง

7.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด หรือ
แบบเปิด ภายในตําบลเวียง

เพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังภายใน
ตําบลเวียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในซอย
ต่างๆ ในตําบลเวียง

8.

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม สะพานภายในตําบล
เวียง

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานภายใน
หมู่บ้าน

ประชาชนสัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย

100,000

100,000

100,000

แห่ง

9.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด
สบรวก ตอน 2 (ม. 1)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

27,500

27,500

27,500

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16
(ม. 1)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

27,500

27,500

27,500

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

กองช่าง

ลาดับ

10.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

18
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา
2559
27,500

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
27,500

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

27,500

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

11.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6
ตอน 2 (ม. 1)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

12.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20
(ม. 1)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

13.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หนองป๋อลูน (ม. 2)

14.

โครงการเทถนน คสล. ซอย 3 สุดซอย (ม. 4)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

2561
27,500

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตารางเมตร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

27,500

27,500

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

กองช่าง

27,500

27,500

27,500

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

กองช่าง

55,000

55,000

55,000

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 100 ตรม.

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

19
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

15.

เทถนนหินคลุกเข้าซอย 10 (ม. 4)

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน

16.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
ทางเข้าสันนา
(ม. 5)

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื้นที่
การเกษตร
(ทางเข้าสันนา)

17.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
หอประชุมหมู่บ้าน (ม. 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8
(ม. 5)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

18.

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

2559
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
30,000

2561
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เมตร

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

240,000

240,000

240,000

เมตร

ถนนหินคลุก
ยาว 800 เมตร

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร
ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

27,500

27,500

27,500

ตารางเมตร

กองช่าง

27,500

27,500

27,500

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.
ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ถนนหินคลุก
ยาว 100 เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

20
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา
2559
27,500

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
27,500

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

55,000

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนภายใน
ตําบลเวียง

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
ภายใน
ตําบลเวียง

โครงการปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตร ใน
ตําบลเวียง

เพื่อปรับปรุงถนนลงสู่พื้นที่การเกษตร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

19.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9
(ม. 5)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

20.

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านเชียงแสน
น้อย – สบคํา
(ม. 7)

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

21.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กม. ที่ 5
(ม. 8)

22.

23.

2561
27,500

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตารางเมตร

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

55,000

55,200

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 100 ตรม.

กองช่าง

27,500

27,500

27,500

ตารางเมตร

ถนน คสล.
ยาว 50 ตรม.

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

100,000

100,000

100,000

เมตร

ถนนภายใน
ตําบลเวียง

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย

100,000

100,000

100,000

เมตร

ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่ได้สะดวก
ปลอดภัย ในการใช้เส้นทางสัญจร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

21
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบจราจร ภายในหมู่บ้านและชุมชน
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
50,000

2561
50,000

20,000

20,000

20,000

จุด

ไฟกระพริบ

กองช่าง

มีกระจกส่องทาง ทุกทางแยกใน
หมู่บ้าน

10,000

10,000

10,000

จุด

กระจกส่องทาง

กองช่าง

เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
บนท้องถนน

ความสะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร

10,000

10,000

10,000

จุด

ลูกระนาด

กองช่าง

เพื่อการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรม
ต่างๆ

ปูายไฟวิ่ง

10,000

10,000

10,000

จุด

ปูายไฟวิ่ง

กองช่าง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เครื่องหมาย
บังคับการจราจร, ไฟจราจรและปูายบอกทางต่างๆ

เพื่อติดตั้งเครื่องหมายบังคับการจราจร,
ไฟ, ปูาย ในการสัญจรบนท้องถนน

2.

โครงการติดตั้งไฟกระพริบตามทางแยก ภายใน
ตําบลเวียง

เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
บนท้องถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งเครื่องหมายบังคับการจราจร
, ไฟ, ปูาย ในการสัญจรบนท้อง
ถนน
มีสัญญาณไฟจราจรทุกทางแยกใน
หมู่บ้าน

3.

โครงการติดตั้งกระจกส่องทางตามทางแยก

เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
บนท้องถนน

4.

โครงการก่อสร้างลูกระนาดบริเวณทางแยก จุดขับ
ขัน ในตําบลเวียง

5.

โครงการจัดซื้อปูายไฟวิ่งพร้อมติดตั้ง

2559

ตัวชี้วัด
(KPI)

จุด/ปูาย/
ชุด/แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ปูาย เครื่องหมายไฟจราจร
ต่างๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

22
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การติดตั้งและขยายเขต ระบบไฟฟูาสาธารณะ
1.

โครงการขยายเขตไฟฟูา ภายในตําบลเวียง

เพื่อให้บริการไฟฟูา ส่องสว่างครบทุก
ครัวเรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึง
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย

2.

โครงการติดตั่ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟกิ่งส่องสว่าง ภายในตําบลเวียง

เพื่อให้มีไฟกิ่ง ส่องสว่างครบและ
ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัย

เพื่อติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟ
กิ่ง ภายในตําบลเวียง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2559
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
200,000

ครัวเรือน

100,000

100,000

100,000

จุด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ขยายเขตไฟฟูา ให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้
ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟกิ่งตามจุดต่างๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

23
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ลานอเนกประสงค์จํานวน 1 แห่ง
ภายในหมู่บ้าน

2559
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
200,000

2561
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
มีสถานที่สําหรับดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

1.

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสุขภาพ/ลาน
เอนกประสงค์ ประจําหมู่บ้านเวียงเหนือ (ม. 2)

เพื่อมีสถานที่สําหรับใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

2.

โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลัง
ใหม่
(อบต.หลังเก่า) (ม. 3)

เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย ให้สามารถเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

หลัง

อาคารเอนกประสงค์

กองช่าง

3.

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ส่วนกลางหมู่บ้านจอมกิตติ
(อาคารแม่บ้าน) (ม. 6)

เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ไว้จัดเก็บ
อุปกรณ์ส่วนกลางของหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

หลัง

อาคารเอนกประสงค์

กองช่าง

4.

โครงการปรับปรุงสถานที่เก็บของแม่บ้าน บ้านห้วย
เกี๋ยง (ม. 8)

เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ไว้จัดเก็บ
อุปกรณ์ส่วนกลางของหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

หลัง

อาคารเอนกประสงค์

กองช่าง

24
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที 1
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

โครงการก่อสร้างบ้านพัก พนักงานเทศบาลตําบล
เวียง และรั้วรอบสํานักงาน ทต.เวียง

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีบ้านพักและ
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสํานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บ้านพักพนักงาน จํานวน 4 หลัง
พร้อมรั้วรอบ ทต.เวียง (ตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

2559
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
400,000

2561
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
หลัง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
บ้านพักพนักงานจํานวน 4
หลัง และรั้วรอบ ทต.เวียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

25
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง และดําเนิน
กิจกรรมกลุ่มได้

1.

ส่งเสริม/อบรมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน ตําบล
เวียง

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน
ให้เข้มแข็ง

2.

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท๊อปตําบลเวียง

สนับสนุนกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์โอท๊อปตําบล
เวียง

ครบทุกกลุ่ม

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กลุ่ม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายใน
ตําบลเวียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์

สํานักปลัด

โอท๊อปสามารถแข่งขันกับ
สินค้าอื่นได้

3.

โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตาม
แนวพระราชดําริ

ประชาชน 9 หมู่บ้าน

10,000

10,000

10,000

จํานวนราย

ประชาชนลดค่าใช้จ่าย
ครัวเรือน

สํานักปลัด
เกษตรตําบล

4.

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีข้าวพันธุ์ข้าวที่
ดี เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

เกษตรผู้ทํานา

10,000

10,000

10,000

จํานวนราย

พันธุ์ข้าวที่ดี

สํานักปลัด
เกษตรตําบล

26
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงาน และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์ ควบคุมโรคพืชในนาข้าว

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการแก้ปัญหา
โรคพืชในนาข้าว

6.

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

พัฒนาศักยภาพการดําเนินการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรผู้ทํานา
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

10,000

10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนราย

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
มีการแก้ไขปัญหาเชื้อราใน
นาข้าว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
เกษตรตําบล

10,000

ศูนย์

พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดฯ

สํานักปลัด
เกษตรตําบล

27
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีคุณภาพและมี
มาตรฐานและมีชื่อเสียง

2559
10,000

งบประมาณและที่ ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กลุ่ม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
เกษตรตําบล

1.

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การผลิต การ
บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ , กลุ่มวัฒนธรรม
ตําบลเวียง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มต่างๆให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน

2.

โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ในการ
จัดทําแผน

ทุกหมู่บ้านในตําบลเวียง

10,000

10,000

10,000

รุ่น

แผนวิสาหกิจชุมชน

3.

อุดหนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สําหรับกลุ่มต่าง ๆ
และหมู่บ้าน ในตําบลเวียง

เพื่อส่งเสริมการดําเนินการของกลุ่มและ
หมู่บ้านในตําบลเวียง

กลุ่มและหมู่บ้านมีวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ ใช้ในกิจกรรมต่างๆ

10,000

10,000

10,000

กลุ่ม

สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านใน
ตําบลเวียง

สํานักปลัด

28
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

โครงการเสริมสร้างแนวปูองกันตลิ่งพังตลอดชายฝั่ง
แม่น้ําโขง/แม่น้ําคํา/ หนองสามขา

เพื่อทําแนวปูองกันตลิ่งพังจากการกัด
เซาะ และการไหลเปลี่ยนทิศของแม่น้ํา
โขง

2.

โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่
ต.เวียง

เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตําบลเวียง

3.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ตําบลเวียง

เพื่อความสวยงามเรียบร้อย และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

4.
5.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองขี้ควาย – ศาลา
หลังเก่าบ้านเวียงใต้
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดปลา หนอง
สามขา

เพื่อความสวยงามเรียบร้อย และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อความสวยงามเรียบร้อย และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2559
1,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
1,000,000

2561
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เมตร

นักท่องเที่ยวได้รับรู้สถานที่
ท่องเที่ยวและกิจการต่างๆ ของ
ทต.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปูาย

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวตําบลเวียง

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า
สํานักงาน และบริเวณสามเหลี่ยม
ทองคํา

150,000

150,000

150,000

แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง
ขี้ควาย
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองสาม
ขา

60,000

60,000

60,000

แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม

150,000

150,000

150,000

แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
แนวปูองกันตลิ่งพังจากการกัด
เซาะและการไหลเปลี่ยนทิศของ
แม่น้ําโขง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
เพื่อก่อสร้างแนวปูองกันตลิ่ง
พัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

สํานักปลัด

/
กองช่าง
สํานักปลัด
กองช่าง
สํานักปลัด

/
กองช่าง

29
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งใน และนอกระบบในท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน/เด็กเล็กในตําบลเวียง

2559
1,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
1,500,000

2561
1,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
คน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
นักเรียน/เด็กเล็ก ได้กินนม
ครบทุกคน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1.

ค่าอาหารเสริมนม (โรงเรียน, ศพด.)

เพื่อส่งเสริมอาหารเสริมนมให้โรงเรียน
และ ศพด. ในพื้นที่ให้บริการ

2.

ค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน, ศพด.)

เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันให้

นักเรียน/เด็กเล็กในตําบลเวียง

2,240,000

2,240,000

2,240,000

คน

นักเรียน/เด็กเล็กได้กิน
อาหารกลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา

3.

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ตําบลเวียง

เด็ก, เยาวชน และประชาชนใน
ตําบลเวียง

30,000

30,000

30,000

รุ่น

เด็ก, เยาวชน ได้รับความรู้
เพิ่มเติม สามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง

กองการศึกษา

4.

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

กลุ่มเด็ก, เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ตําบลเวียง

50,000

50,000

50,000

จน.เด็ก ที่
ร่วม
กิจกรรม

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

กองการศึกษา

30
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งใน และนอกระบบในท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

เพื่อจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

6.

ส่งเสริมการส่งนักเรียนหรือนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ทักษะการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการส่งนักกีฬาหรือ
นักเรียนเข้าร่วมแข่งทักษะการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชนในตําบลเวียง

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
กิจกรรม

นักเรียนในพื้นที่

10,000

10,000

10,000

จานวนครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
เพื่อแนะแนวให้เยาวชนใน
พื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

นักเรียนในพื้นที่

กองการศึกษา

31
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมล้านนา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประเพณีท้องถิ่นไม่สูญหายไปจาก
สังคมไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

2559
25,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
25,000

2561
25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
อรุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ
ให้คงอยู่สืบต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

1.

โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ
วันออกพรรษา

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ประจําท้องถิ่นที่สําคัญให้สืบทอดต่อไป

2.

สนับสนุนโครงการงานบุญบั้งไฟ

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ประจําท้องถิ่นที่สําคัญให้สืบทอดต่อไป

ประเพณีท้องถิ่นไม่สูญหายไปจาก
สังคมไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

15,000

15,000

15,000

จานวนครั้ง

อนุรักษ์ประเพณีงานบุญบั้ง
ไฟ

กองการศึกษา

3.

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อสนับสนุนการจัดงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อร่วมกับวัดพระธาตุผาเงาใน
การดําเนินพิธีบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน

40,000

40,000

40,000

รูป

ส่งเสริมการบวชภาคฤดูร้อน

กองการศึกษา

4.

สนับสนุนงบประมาณที่ทําการ
อ. เชียงแสน ตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ และลอยกระทง / ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ประจําท้องถิ่นที่สําคัญให้สืบทอดต่อไป

ประเพณีท้องถิ่นไม่สูญหายไปจาก
สังคมไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

150,000

150,000

150,000

จานวน
กิจกรรม

อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
และประเพณีลอยกระทงให้
อยู่สืบต่อไป

กองการศึกษา

32
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมล้านนา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

โครงการปิดทองหลังพระสืบสานตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อสืบสานโครงการตามแนว
พระราชดําริ

6

สนับสนุนงบประมาณโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่
ต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสืบสานโครงการตามแนว
พระราชดําริ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการ

2559
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
20,000

2561
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กิจกรรม

12,000

12,000

12,000

บาท

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
เพื่อสืบสานโครงการตาม
แนวพระราชดาริ
ประเพณีสรงน้าพระธาตุดอย
ตุงได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์
และฟื้นฟู

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
สานักปลัด

33
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที 3
การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
ลาดับ

1.
2.
3.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

อุดหนุนสถานศึกษาเพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับ
การศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียง

เพื่อส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน ใน
พื้นที่ตําบลเวียง
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสืออย่าง
ต่อเนื่อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนในพื้นที่ตําบลเวียง

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
โรงเรียนในพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ทุนการศึกษาจํานวน 15 ทุน

15,000

15,000

15,000

คน

เด็กได้รับทุนการศึกษา

กองการศึกษา

เด็กเล็ก, ครูผู้ช่วย, ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของ
ทต.เวียง

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

พัฒนาการเรียนการสอนของ
ศพด. ในเขต ทต.เวียง

กองการศึกษา

34
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข การอนามัย การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ลดลง

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนราย

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ลดจานวนผู้ปุวยให้มีจานวน
น้อยลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

มีการรณรงค์ให้ความรู้ใน
พื้นที่รับผิดชอบ

สานักปลัด

1.

จัดซื้อน้ํายาพ่นยุง /แมลง และทรายอะเบท

เพื่อรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของ
พาหะนําโรคในชุมชน

2.

โครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก/พิษสุนัข
บ้า

เพื่อรณรงค์ลด/ปูองกันโรคติดต่อใน
ชุมชน

ทุกหมู่บ้านในตําบลเวียง

30,000

30,000

30,000

หมู่บ้าน

3.

เงินสมทบสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ประชาชนทุกหมู่บ้าน

210,000

210,000

210,000

ประชาชน

เพิ่มการได้รับบริการให้ทั่วถึง

สานักปลัด

4.

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ตําบลเวียง

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อสม. ในด้าน
สุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในเบื้องต้น

10,000

10,000

10,000

กิจกรรม

อสม. สามารถดาเนินการให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างเต็มที่

สานักปลัด

35
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข การอนามัย การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีการปูองโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตัว

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ฉีดวัคซีนให้สุนัขในพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

5.

จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

6.

จัดซื้อยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว

เพื่อคุมกําเนิดสุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลเวียง

ทุกหมู่บ้านในตําบลเวียง

10,000

10,000

10,000

ตัว

สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับ
การฉีดยาคุมกาเนิด

สานักปลัด

7.

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการ
สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน

165,000

165,000

165,000

หมู่บ้าน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

สานักปลัด

36
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่ เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2559
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
20,000

2561
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ราย

ราย

1.

ฝึกอบรมอาชีพ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ติดเชื้อและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้
ติดเชื้อสามารถดํารงชีพได้ดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ติด
เชื้อ ได้ 100%

2.

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยในพื้นที่ตําบลเวียง

ช่วยเหลือผู้ปุวยในพื้นที่ตําบลเวียง

390,000

390,000

390,000

3.

โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว

พัฒนาสตรี และครอบครัวใน
ตําบลเวียง

30,000

30,000

30,000

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อครบทุกราย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ช่วยเหลือผู้ปุวยในพื้นที่ครบ
ทุกราย

สานักปลัด

กิจกรรม พัฒนาสตรี และครอบครัวใน
ตาบลเวียง
/
ครอบครัว

สานักปลัด

37
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่นๆ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตําบล
เวียง

เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม
แม่บ้าน/กลุ่มพัฒนาสตรี

2.

โครงการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในตําบล
เวียง

ฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตําบล
เวียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มพัฒนาสตี

ฝึกอบรมผู้จักเก็บข้อมูล

2559
70,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
70,000

2561
70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กิจกรรม

10,000

10,000

10,000

รุ่น

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรีใน
พื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

อบรม 1 รุ่น

สานักปลัด

38
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับการ
ช่วยเหลือ และบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นได้อย่าง
ทันท่วงที

2559
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
200,000

2561
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ราย

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ช่วยเหลือราษฎรได้ทันท่วงที
และเพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

1.

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

2.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปูองกันไฟ
ปุาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับตําบล
และหมู่บ้าน

เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร
อส.ปูองกันไฟปุา ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ระดับตําบลและหมู่บ้าน

ชุดตําบล 1 ชุด
ชุดหมู่บ้าน 9 ชุด

20,000

20,000

20,000

รุ่น

ลดปัญหาหมอกควันและไฟ
ปุาในพื้นที่ตาบลเวียง

สานักปลัด

3.

จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

เพื่อส่งเสริมการจัดฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน

การฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบ้าน จํานวน 1 รุ่น

10,000

10,000

10,000

รุ่น

อบรมลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น

สานักปลัด

4.

โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ตําบลเวียง

เพื่อส่งเสริมกิจการ อปพร. ของตําบล
เวียง

มีจํานวน อปพร. ครบ ร้อยละ 2
ของประชากร

300,000

300,000

300,000

รุ่น

ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. 1
รุ่น

สานักปลัด

39
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2559
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
20,000

2561
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
กิจกรรม

จัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน
เพื่อปูองกันยาเสพติด

400,000

400,000

400,000

ครั้ง

เพื่อปูองกัน และต่อต้านยาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลเวียง

ยาเสพติดไม่กลับมาแพร่ระบาดใน
พื้นที่ตําบลเวียง

50,000

50,000

50,000

ครั้ง
/กิจกรรม

เพื่อปูองกัน และต่อต้านยาเสพติดไม่ให้
แพร่ระบาดในพื้นที่

ชุดตรวจสารเสพติด

30,000

30,000

30,000

ชุด

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่/หนังสือสั่งการ
ต่างๆ

เพื่อปูองกันและต่อต้านยาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลเวียง

2.

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
ประชาชน เพื่อปูองกันยาเสพติดในเขตบริการ ทต.
เวียง

เพื่อปูองกันและต่อต้านยาเสพติดใน
พื้นที่ตําบลเวียง

3.

อุดหนุนอําเภอเชียงแสนและจังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศพ
ส.ชส./ศพส.ชร.)

4.

จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทต.เวียง ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

จัดการแข่งขันกีฬา

สานักปลัด

ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่บริการ

สานักปลัด

ชุดตรวจสารเสพติด 450 ชุด

สานักปลัด

40
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

โครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ประชาชน รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

6.

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ภายในตําบลเวียง และกีฬาอื่นๆ

เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาใน
ทุกระดับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ตําบลเวียง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายใน
ตําบลเวียง

2559
60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
60,000

2561
60,000

330,000

330,000

330,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
รุ่น

โครงการ
/
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ลดปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
การออกกําลังกายของ
ประชาชนในทุกระดับอายุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

สํานักปลัด

41
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข
ยุทธศาสตร์ที 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมการก่อสร้างสวนสาธารณะ
2559
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
20,000

2561
20,000

เด็ก เยาวชน และประชาชน

100,000

100,000

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่าง
ในการเล่นกีฬา และมีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

30,000

เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมด้านการกีฬา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการ

10,000

ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน/เยาวชน และประชาชน
ภายในตําบลเวียง

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย

3.

ก่อสร้างลานกีฬาประจําหมู่บ้าน

4.

สนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมกีฬา จ.
เชียงราย

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้านภายในตําบลเวียง/อําเภอ

2.

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชน เด็ก และเยาวชน
ได้ออกกาลังกาย

100,000

แห่ง/ชิ้น/
ชุด

อุปกรณ์กีฬา 1 ชุด

30,000

30,000

แห่ง

ก่อสร้างลานกีฬา 1 แห่ง

กองช่าง

10,000

10,000

จน.เงิน

สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการ

สานักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

สานักปลัด

42
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที 5
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ําเสียในชุมชนและการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การบริหารจัดการบ่อทิ้งขยะ

2559
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
400,000

2561
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
บ่อ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นและไม่
เป็นแหล่งพาหะนาโรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

1.

โครงการจ้างเหมาขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ่อเดิม

เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและรักษาความ
สะอาดของบ้านเมือง

2.

จัดซื้อถังขยะ

เพื่อให้มีไว้บริการจัดเก็บขยะในพื้นที่
พร้อมการกําจัด

บริการการจัดเก็บขยะในพื้นที่

90,000

90,000

90,000

ถัง

มีถังขยะในการจัดเก็บที่
เพียงพอ

สานักปลัด

3.

จ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอยโดยขึ้นกองบําบัด
(ระบบชีวภาพเชิงกล)

การบริหารจัดการขยะระบบชีวภาพเชิงกล

ขยะในพื้นที่ตําบลเวียงทั้งหมด

480,000

480,000

480,000

ขยะ

ไม่เกิดมลพิษต่อชุมชน
โดยรอบบ่อทิ้งขยะ

สานักปลัด

43
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที 5
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาปุาไม้ แหล่งน้ําธรรมชาติ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นหน้าที่ของคนในชุมชนทุกคน

2559
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
5,000

2561
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การรู้ถึงคุณค่าการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

1.

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม

2.

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟ
ปุาในตําบลเวียง

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ควบคุมไฟปุาในตําบลเวียง

รณรงค์ครบทุกหมู่บ้าน

5,000

5,000

5,000

ครั้ง

ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
การควบคุมไฟปุา

สานักปลัด

3.

การดําเนินงานปูองกันไฟปุาและดับไฟปุาในพื้นที่
ตําบลเวียง

ปูองกันไฟปุาในพื้นที่ตําบลเวียง

ตําบลเวียง

20,000

20,000

20,000

ครั้ง

มีการปูองกันควบคุม และ
ดับไฟปุาในพื้นที่

สานักปลัด

44
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์แ ละ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที 5
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตระบบน้ําประปา

2559
80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
แห่ง

2561

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ขยายเขตระบบน้ําประปา
เข้าสู่หนองสามขา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

80,000

1.

โครงการขยายระบบน้ําประปาเข้าสู้หนองสามขา

เพื่อให้ระบบน้ําประปาดีขึ้นและให้
ประชาชนที่ทําการค้าขายได้ใช้
ประโยชน์

2.

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขต ประปา
หมู่บ้าน ในตําบลเวียง

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําประปาที่สะอาด
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค

ปรับปรุง/ซ่อมแซม และขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

แห่ง

ปรับปรุง/ซ่อมแซม และ
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

กองช่าง

3.

โครงการขุดลอก ห้วย, หนอง, คลอง, ลําเหมือง
ฯลฯ ในพื้นที่ตําบลเวียง

เพื่อขุดลอกไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อกับเก็บน้ํา
ไว้ใช้ในการเกษตร

เกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อการเกษตร
และปูองกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใน
หมู่บ้าน

150,000

150,000

150,000

แห่ง

ขุดลอก ลําห้วย, หนอง
คลอง ฯลฯ ภายในตําบล
เวียงจํานวน 3 แห่ง

กองช่าง

45
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชุมผู้นําท้องถิ่น/ท้องที่ อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2559
40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
40,000

2561
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
มีการจัดการประชุมเดือนละ
ครั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1.

จัดการประชุมผู้นําท้องถิ่น/ท้องที่

เพื่อร่วมกันในการบริหารจัดการ

2.

ส่งเสริมการฝึกอบรม ทัศนะศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.เวียง
ผู้นําชุมชน ฯลฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานราชการ

พนักงาน ผู้บริหาร สท.ทต.เวียง
และผู้นําชุมชนทุกคน

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

พนักงาน ผู้บริหาร ฯลฯ
ได้รับความรู้ฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงาน

สํานักปลัด

3.

โครงการอบรมการบริหารงานของสมาชิกสภา
เทศบาล, พนักงานเทศบาล ผู้นําชุมชน และอื่นๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานราชการ

อบรมสมาชิกสภา, พนักงาน ผู้นํา
ชุมชนและอื่นๆ

75,000

75,000

75,000

ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

4.

เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน

จ่ายเงินเดือนให้แก่
นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี

659,520

659,520

659,520

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก เทศมนตรี

2559
120,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
120,000

2561
120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เดือน
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6.

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก เทศมนตรี

198,720

198,720

198,720

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

7.

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลเวียง

1,490,400

1,490,400

1,490,400

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

8.

เงินเดือนพนักงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเงินเดือนพนังงานเทศบาล
ตําบลเวียง

5,037,720

5,037,720

5,037,720

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียง

2559
181,240

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
181,240

2561
181,240

ตัวชี้วัด
(KPI)
เดือน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

9.

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

10.

เงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเงินประจําตําแหน่งให้แก่
พนักงานเทศบาลตําบลเวียง

445,200

445,200

445,200

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

11.

ค่าจ้างพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายค้าจ้างพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลเวียง

3,239,280

3,239,280

3,239,280

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

12.

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ

จ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จ้างเทศบาลตําบลเวียง

381,020

381,020

381,020

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ

สํานักปลัด
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ประชาชน

ให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบล
เวียง

2559
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
100,000

2561
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เดือน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

13.

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

14.

ค่าเบี้ยประชุม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชน

จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการของสภาเทศบาล
ตําบลเวียง

10,000

10,000

10,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

15.

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลตําบลเวียง

66,000

66,000

66,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

16.

ค่าเช่าบ้าน

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เทศบาลตําบลเวียง

200,000

200,000

200,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560

2561

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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17.

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของผู้บริหารท้องถิ่นและ
พนักงานเทศบาล

125,000

125,000

125,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

18.

เงินสบทบกองทุนประกันสังคม

เพื่อสบทบเงินให้กองทุนประกันสังคม
พนักงานจ้าง

จ่ายเงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม

350,000

350,000

350,000

เดือน

เพื่อเพิ่มสวัสดิการให้
พนักงานจ้าง

สํานักปลัด

19.

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ของพนักงานเทศบาล
ตําบลเวียง

470,000

470,000

470,000

ครั้ง

เพื่อเพิ่มสวัสดิการให้
พนักงานเทศบาลตําบลเวียง

สํานักปลัด

20.

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตําบลเวียง

210,000

210,000

210,000

เดือน

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
เป็นสวัสดิการของพนักงาน
จ้างของเทศบาลตําบลเวียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทําศพ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
เวียง

2559
40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
40,000

2561
40,000

21.

เงินช่วยเหลือทําศพพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

22.

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ของเทศบาล
ตําบลเวียง

600,000

600,000

600,000

โครงการ
/
กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

23.

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ

จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการของเทศบาลตําบลเวียง

934,600

934,600

934,600

ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ

สํานักปลัด
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ประชาชน
24.

ค่าจ้างเหมาบริการ

ให้บริการประชาชน

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ของเทศบาลตําบลเวียง

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
เพื่อปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
2559
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

25.

ค่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลตําบลเวียง

เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของเทศบาลตําบลเวียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

26.

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการของเทศบาล
ตําบลเวียง

160,000

160,000

160,000

กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

27.

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จ่ายค่าไฟฟูา ประปา โทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของเทศบาล
ตําบลเวียง

400,000

400,000

400,000

หน่วย

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

สํานักปลัด

28.

เงินสํารองจ่าย

เพื่อไว้จ่ายในกิจการที่ไม่อาจคาดการไว้
ล่วงหน้าได้

จ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกิจการที่
ไม่อาจคาดการไว้ล่วงหน้าได้

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ครั้ง

ช่วยเหลือประชาชนที่เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดการไว้
ล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที

สํานักปลัด

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2561

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

50
แบบ ผ. 01

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
2559
40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
40,000

2561
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เดือน

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1,230,000

1,230,000

1,230,000

ครั้ง

ชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ครบจํานวน

สํานักปลัด

29.

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ่ายเงินสนับสนุนสมาคมสันนิบาต
เทศบาล

30.

ค่าชําระหนี้เงินต้นและค่าชําระดอกเบี้ย ธนาคาร
ออมสิน
สาขาเชียงแสน

เพื่อชําระหนี้ให้กับธนาคารออมสินสาขา
เชียงแสน

ชําระหนี้ให้กับธนาคารออมสิน
สาขาเชียงแสน

31.

อุดหนุน อปท. ,อําเภอ, จังหวัด หรือองค์กร/กลุ่ม
ต่างๆ ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ

จ่ายเป็นเงินอุดหนุน อปท. ,อําเภอ
, จังหวัด หรือองค์กร/กลุ่มต่างๆ
ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที่

30,000

30,000

30,000

ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

สํานักปลัด

32.

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ

จ่ายเป็นค่ารางวัลในคดีจับกุม
ผู้กระทําผิดทางการจราจร การ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
การจราจร

80,000

80,000

80,000

ครั้ง

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
รางวัดแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตําบลเวียง

สํานักปลัด

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาขีดความสามรถของบุ คลากรท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
33.

ค่าสอบวัดเขตที่สาธารณะประโยชน์ภายในตําบล
เวียง

เพื่อกําหนดขอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน์

34.

ดําเนินการตามหนังสือสั่งการ/นโยบายของอําเภอ/
จังหวัด/กรม/กระทรวง/อื่นๆ

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตําบล

บริหารจัดการงานในพื้นที่ความ
รับผิดชอบ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
50,000

2561
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
แปลง

50,000

50,000

50,000

กิจกรรม

2559
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
50,000

2561
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตัว

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1.

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิง

เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของเทศบาล
ตําบลเวียง

เก้าอี้

2559
50,000

2.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ สํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สํานักงาน

800,000

800,000

800,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

3.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

65,000

65,000

65,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

4.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

270,000

270,000

270,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ

2559
25,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
25,000

2561
25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

5.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไฟฟูาและวิทยุ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

6.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

380,000

380,000

380,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

7.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่

29,500

29,500

29,500

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

8.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

110,000

110,000

110,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

53
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ
9.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2559
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
100,000

2561
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

10.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ การเกษตร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์การเกษตร

50,000

50,000

50,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

11.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ กีฬา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ กีฬา

27,000

27,000

27,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

12.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ การศึกษา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์การศึกษา

79,000

79,000

79,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

54
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องแต่ง
กาย

2559
60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
60,000

2561
60,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ อื่นๆ

170,000

170,000

จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

700,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(เกิน 5,000)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
(เกิน 5,000)

200,000

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

13.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เครื่องแต่งกาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

14.

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ อื่นๆ

15.
16.

ตัวชี้วัด
(KPI)
อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

170,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการ
ให้บริการ

สํานักปลัด

700,000

700,000

อัน/ชิ้น/
ชุด/ฯลฯ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

200,000

200,000

ครั้ง

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

55
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2559
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
100,000

2561
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต. เวียง

17.

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ไม่เกิน
5,000)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
(ไม่เกิน 5,000)

18.

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(เกิน 5,000)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
(เกิน 5,000)

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

19.

อุดหนุน อบต. / เทศบาล ตามโครงการศูนย์รวม
ข้อมูลฯ

เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารงานของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารฯ ประจําปี พ.ศ. 2559

55,000

55,000

55,000

ครั้ง

การบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

สํานักปลัด

20.

โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางานและรองรับการ
ให้บริการประชาชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ปรับปรุงสถานที่ทํางานและรองรับ
การให้บริการประชาชน

500,000

500,000

500,000

ครั้ง

พัฒนาสถานที่ให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

56
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

21.

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ (วิเคราะห์/วิจัยคุณภาพน้ํา)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

22.

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาลตําบลเวียง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการและการให้บริการ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
(วิเคราะห์/วิจัยคุณภาพน้ํา)
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์

2559
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
20,000

2561
20,000

40,000

40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต. เวียง

ชุด/ชิ้น /
เครื่อง

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

ทต. เวียง

57
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

2559
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
100,000

2561
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ราย

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ระบบการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รายได้ของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง

1.

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ

2.

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และทราบ
ข้อมูลการชําระภาษี

จัดหาปูายประชาสัมพันธ์

60,000

60,000

60,000

ครั้ง

ประชาชนมาชําระภาษี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

3.

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อปท. ที่มีความโดด
เด่นด้านการปฏิบัติงาน

เพื่อศึกษาแบบอย่างมาประยุกต์เป็น
แรงจูงใจให้พนักงานกองคลังทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ

อบรมและศึกษาดูงาน อปท. ที่มี
ความโดดเด่นด้านงานคลัง

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

พนักงานเทศบาลได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน

กองคลัง

4.

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการบริการงาน
จัดเก็บรายได้

เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ด้านจัดเก็บรายได้

ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจด้านการบริการ

10,000

10,000

10,000

ครั้ง

ทราบผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่

กองคลัง

58
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2559
40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
40,000

ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน

40,000

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทําแผน

เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกการจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมเพื่อการปกปูอง
สถาบันในตําบลเวียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยและวัน
เทศบาล

เพื่อพบปะประชาชนเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นหรืออุปสรรคปัญหาของ
ประชาชน

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปี, แผนพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการสร้างจิตสํานึก ปกปูองสถาบันสําคัญของ
ชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1.

โครงการจัดทํากิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” และ วัน
เทศบาล

เพื่อรําลึกถึงวันจัดเทศบาลและสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลตําบล

2.

โครงการเทศบาลตําบลเวียงพบประชาชน

3.

4.

2561
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

40,000

40,000

หมู่บ้าน

ได้พบปะประชาชนเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

สํานักปลัด

36,000

36,000

36,000

หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนพัฒนาหมู่บ้านสามารถ
แก้ไขปัญหาได้แท้จริง

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

กิจกรรม

ประชาชนมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์

สํานักปลัด

59
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2559
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
5,000

10,000

ประชาชนมีความรู้ที่กว้างขวางทัน
ต่อเหตุการณ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์

เพื่อประชาชนได้มีช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5.

ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย

6.

โครงการปกปูองสถาบัน สงบ สันติ

7.

สนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์

8.

จัดหาวารสาร หนังสือพิมพ์ กฎหมายระเบียบต่างๆ

9.

ค่าโฆษณาและเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจบทบาท
หน้าที่และให้ความสําคัญกับการ
เลือกตั้ง
เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน

2561
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
อบรมจํานวน 1 รุ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

10,000

10,000

กิจกรรม

ความจงรักภักดีต่อสภาบัน

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

แห่ง

ตั้งจุดบริการอินเตอร์เน็ต
ตําบลเวียง

สํานักปลัด

ประชาชนมีความรู้ที่กว้างขวางทัน
ต่อเหตุการณ์

70,000

70,000

70,000

เล่ม

ประชาชนได้รับข่าวสาร
ระเบียบกฎหมายที่เป็น
ปัจจุบัน

สํานักปลัด

จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
ทต. เวียง

100,000

100,000

100,000

ครั้ง

ประชาชนได้มีช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สํานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนทั่วไปเข้าใจบทบาท
หน้าที่และให้ความสําคัญกับการ
เลือกตั้ง
ดําเนินกิจกรรมเพื่อปกปูองสถาบัน
ของชาติ

60
แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที 6
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาตําบล
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

2559
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
10,000

2561
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เล่ม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
นําข้อมูลมาปรับใช้ในการ
พัฒนาตําบล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

10.

สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นต่อการ
บริหารงานของเทศบาล

เพื่อสํารวจข้อมูลที่จําเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาตําบล

11.

โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของ ทต.
เวียง

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล

พื้นที่ตําบลเวียง

34,500

34,500

34,500

เล่ม

นําข้อมูลมาปรับใช้ในการ
พัฒนาตําบล

สํานักปลัด

12.

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขต หอกระจาย
ข่าว(เสียงตามสาย) ภายในตําบลเวียง

เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน

ประชาชนได้มีช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

100,000

100,000

100,000

ตําบลเวียง

หอกระจายข่าวมีสภาพ
พร้อมใช้งาน

กองช่าง

61
แบบ ผ. 01

บัญชีประสานโครงการ และขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ลาดับที่

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอประสาน

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

รวม

1.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายหนองมูต หมู่ที่ 6 บ้านจอมกิตติ
(ทต.เวียง) - ถนนสายเจ้าพ่อประตูปุาสัก หมู่ 3 บ้านเวียงใต้ (ทต.เวียง เชียงแสน) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐
เมตร

3,000,000

2,700,000

-

5,700,000

อบจ.เชียงราย

2.

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบรวก (ทต.เวียง ) - บ้านสันมะเค็ด (อบต.ปุาสัก) 6.00 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

9,000,000

-

-

9,000,000

อบจ.เชียงราย

3.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างประติมากรรมช้างงู สามเหลี่ยมทองคํา – วัดพระธาตุผาเงา – เมืองโบราณเชียง
แสน

9,900,000

-

-

9,900,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

4.

10,000,000

-

-

10,000,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

5.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองเชียงแสน
โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 แผ่นดิน

10,000,000

-

-

10,000,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

6.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคํา

5,000,000

-

-

5,000,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

62
แบบ ผ. 01

บัญชีประสานโครงการ และขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ลาดับที่

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอประสาน

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

รวม

10,000,000

-

-

10,000,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

7.

โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม ไหลเรือไฟ ริมฝั่งโขง วัดพระธาตุผาเงา

8.

โครงการจัดทําปูายแหล่งท่องเที่ยว อําเภอเชียงแสน

1,500,000

-

-

1,500,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

9.

โครงการขุดลอกห้วยหนองปุาอ้อ (ม. 4)

1,163,000

-

-

1,163,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

10.

โครงการขุดลอกแม่น้ําคํา

14,190,000

-

-

14,190,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

11.

โครงการขุดลอกหนองร่องแค้ว (ม. 9)

509,000

-

-

509,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

12.

โครงการขุดลอกลําห้วยเกี๋ยง (ม. 1)

10,840,000

-

-

10,840,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

63
แบบ ผ. 01

บัญชีประสานโครงการ และขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ลาดับที่

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอประสาน

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

รวม

13.

โครงการขุดลอกหนองสามขา (ม. 7)

3,500,000

-

-

3,500,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

14.

โครงการขุดลอกหลงกก (ม. 7)

10,000,000

-

-

10,000,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

15.

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยฮ้อมเหนือ

2,500,000

-

-

2,500,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

16.

โครงการขุดลอกหนองบัว (ม. 6)

9,800,000

-

-

9,800,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

17.

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยฮ้อมใต้

9,800,000

-

-

9,800,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

18.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าศาลเจ้าเมือง (ม. 1)

4,125,000

-

-

4,125,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
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แบบ ผ. 01

บัญชีประสานโครงการ และขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ลาดับที่

งบประมาณ

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ขอประสาน

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

รวม

997,000

-

-

997,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

19.

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียง

20.

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก (ม. 1)

4,080,000

-

-

4,080,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

21.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนทางเข้าเมืองเชียงแสน

9,900,000

-

-

9,900,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

22.

โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ 5 บ้านสบคํา

54,0000

-

-

54,0000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

23.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเกี๋ยง – บ้านสบรวก

17,199,330

-

-

17,199,330

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ

24.

โครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) เทศบาลตําบลเวียง

2,600,000

-

-

2,600,000

กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
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แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา และอื่นๆ
1.2 การพัฒนาระบบจราจร ภายในหมู่บ้านและชุมชน
1.3 การติดตั้งและขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ
1.4 การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
รวม
2) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
2.2 เสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
รวม
3) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ในท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมล้านนา
3.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
รวม

ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
23

5
2
5
35

1,527,500
100,000
300,000
900,000

23

2,827,500

5
2
5
35

60,000
30,000
2,360,000

6
3
5

14

6
6
3

6
3
5

15

1,527,500
100,000
300,000
900,000

23

2,827,500

5
2
5
35

60,000
30,000
2,360,000

2,450,000

14

3,840,000
262,000
45,000
4,147,000

6
6
3
15

1,527,500
100,000
300,000
900,000

69

15
6
15

4,582,500
300,000
900,000
2,700,000

2,827,500

105

8,482,500

6
3
5

60,000
30,000
2,360,000

18

9

180,000
90,000

15

7,080,000

2,450,000

14

2,450,000

42

7,350,000

3,840,000
262,000
45,000
4,147,000

6
6
3

3,840,000
262,000
45,000
4,147,000

18
18
9

11,520,000
786,000
135,000

45

12,441,000

15
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แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การอนามัย การปูองปันและควบคุมโรคติดต่อ
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.3 การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพอื่นๆ
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และส่งเสริมก่อสร้างสวนสาธารณะ

รวม
5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ําเสียในชุมชนและรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน
5.2 การอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาปุาไม้ แหล่งน้ําธรรมชาติ
5.3 การพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
รวม

ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
7

445,000

7

445,000

7

445,000

21

1,335,000

3

440,000
80,000
530,000
890,000
160,000

3

440,000
80,000
530,000
890,000
160,000

3

440,000
80,000
530,000
890,000
160,000

9
6
12
18
12

1,320,000
240,000
1,590,000
2,670,000
480,000

2,545,000

78

7,635,000

2
4
6
4
26

2,545,000

2
4
6
4
26

2,545,000

2
4
6
4
26

3

970,000

3

970,000

3

970,000

9

2,910,000

3
3
9

30,000
430,000
1,430,000

3
3
9

30,000
430,000
1,430,000

3
3
9

30,000
430,000
1,430,000

9
9
27

90,000
1,290,000
4,290,000
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แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ยุทธศาสตร์
6) ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลท้องถิ่นในทุกด้านเพื่อแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน
6.2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
34
22
4
12
72
171

18,673,700
3,930,500
220,000
495,500
23,319,700

34
22
4
12
72

18,673,700
3,930,500
220,000
495,500
23,319,700

34
22
4
12
72

18,673,700
3,930,500
220,000
495,500
23,319,700

102
66
12
36
216

36,719,200

171

36,719,200

171

36,719,200

513

56,021,100
11,791,500
660,000
1,486,500
69,959,100
110,157,600

71

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
การติดตามผล คือการตรวจสอบที่ ทําเพื่อแสดงให้ เห็นว่าเกิดอะไรขึ้ นในภาคปฏิ บัติ ด้วยการติ ดตาม
และบั นทึกผลการปฏิ บัติอย่ างต่ อเนื่ อง ว่ าได้ มีการปฏิ บัติตามขั้ นตอน/กิจกรรม ที่ กําหนดไว้ หรือไม่ การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยที่กําหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล (Evaluation)
ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลเวียงได้ให้คํานิยามการประเมินผลไว้ว่า
๑. เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างกําลังดําเนินการ (on–going) การดําเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว (Ex-Post)
๒. เป็นสิ่งทีบ่ ง่ ชี้ได้ว่ามีการปฏิบัตติ ามแผนหรือไม่ อย่างไร ดูความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร
เตือนล่วงหน้า
๓. เป็นข้อมูลย้อนกลับเพือ่ การตัดสินใจวางแผนในอนาคต
๔. ตัดสินคุณค่าโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบเทีย่ งตรงเชื่อถือได้
4.1.1 องค์กรในการทางานติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
เทศบาลตําบลเวียงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 ข้อ 28
ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. นายสุพรรณ
นาระเรศ
สมาชิกสภา ทต.เวียง ประธานคณะกรรมการฯ
2. นางขวัญใจ
สมพันธ์
สมาชิกสภา ทต.เวียง
กรรมการ
3. นางน้อย
ไชยมะโน
สมาชิกสภา ทต.เวียง
กรรมการ
4. นายเผชิญ
แสนนุจา
ประชาคม หมู่ 6
กรรมการ
5. นายเกษม
ระสีเรือง
ประชาคม หมู่ 8
กรรมการ
6. นายธงชัย
ก๋าสมุทร
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
7. นายกริชวัช
ฐานะกิจ
ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
8. นายคเชนทร์
ไชยเจริญ
ผอ.กองช่าง
กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์ใจ
ไชยลังกา
ผอ.กองคลัง
กรรมการ
10. นายศรีเกิด
จินดาธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายณรงค์
พูนชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
12. นายธวิท
ติยะกว้าง
ปลัดเทศบาลตําบลเวียง เลขานุการคณะกรรมการฯ
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4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
4.2.1 วิธีการติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้ตารางการติดตามผลการดําเนินง าน ตามยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนา และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลเวียง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้
กําหนดรูปแบบที่จะใช้ติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้เวล า
และงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวั ตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้
การติดตามเป็นการตรวจสอบในระห ว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.2.2 การกาหนห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตําบลเวียง จะดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางการ
พัฒนา และโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจะกําหนดการรายงานการติดตาม ครั้งที่ 1 ภายในเดือน
กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม และสรุปรายงานผลพร้อมเสนอความเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลฯ ต่อสภ าท้องถิ่ น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและ
ประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

