แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564 )
เทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย
ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

จัดทาโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตาบล
ที่ตั้ง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตั้งอยู่ที่ 257 หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ตาบลเวียงชัย
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชีย งราย ห่างจากที่ว่าการอาเภอเวียงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7
กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37.7 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 23,562.5 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
มีเขตติดกับตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย ตาบลเวียงเหนือ
อาเภอเวียงชัย
ทิศใต้
มีเขตติดต่อกับตาบลท่าสายและตาบลห้วยสัก อาเภอเมืองเชียงรายและ
ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับตาบลดอนศิลาและตาบลเมืองชุม อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก มีเขตติดต่อกับตาบลรอบเวียง และตาบลท่าสาย อาเภอเมืองเชียงราย
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสาหรับทาการเกษตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
- แหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้าลาว
- หนองน้าขนาดใหญ่ ได้แก่ หนองหลวง
- หนองน้าขนาดเล็ก ได้แก่ หนองเจ้าน้อย หนองเจ้าแดง หนองกู่แก้ว หนองหล่ม
หนองบอยน้อย
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย

2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ประกอบด้วยจานวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง มี 2 เขตการเลือกตั้ง ดังนี้
- เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 4,7,11,14,15,17,18 และหมู่ที่ 20
- เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2,3,5,6,12 และหมู่ที่ 16

3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรทั้ ง สิ้ น จ านวน 7,613 คน แยกเป็ น ชาย 3,681 คน หญิ ง 3,932 คน มี ค วาม
หนาแน่นเฉลี่ย 201 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2559)
ณ 31 มีนาคม 2559
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ประชากร
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
2 ร่องบัวลอย
242
323 353
3 ศรีเวียง
421
442 464
4 ด้าย
195
234 249
5 ไชยเจริญ
235
248 242
6 ปง
280
306 327
7 ด้ายกู่แก้ว
161
226 205
11 หนองหล่ม
495
292 365
12 ใหม่โพธิ์งาม
188
290 281
14 ไชยปราการ
144
201 216
15 ด้ายเจริญ
132
183 210
16 หนองหลวง
227
263 253
17 ไชยเจริญเหนือ 168
213 252
18 ด้ายท่าล้อ
191
243 268
20 ด้ายพัฒนา
155
180 201
3,234 3,644 3,886

รวม
676
906
483
490
633
431
657
571
417
393
516
465
511
381
7,530

ณ 13 ตุลาคม 2559
ประชากร
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
244
323 355
434
456 472
195
236 249
238
260 256
280
302 325
162
226 209
512
308 376
189
288 283
146
201 221
133
183 212
228
267 261
168
210 248
192
244 264
155
177 201
3,276 3,681 3,932

รวม
678
928
485
516
627
435
684
571
422
395
528
458
508
378
7,613

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร์อาเภอเวียงชัย ณ 13 ตุลาคม 2559
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3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จาแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. ปี 2559
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
8
7
1 ปีเต็ม – 2 ปี
39
27
3 ปีเต็ม – 5 ปี
71
69
6 ปีเต็ม – 11 ปี
179
141
12 ปีเต็ม – 14 ปี
97
72
15 ปีเต็ม – 17 ปี
90
84
18 ปีเต็ม – 25 ปี
338
345
26 ปีเต็ม – 49 ปี
1,046
1,144
50 ปีเต็ม – 60 ปี
691
763
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
571
593
รวม
3,130
3,245

รวม
15
66
140
320
169
174
683
2,190
1,454
1,164
6,375

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
การศึกษา ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านศรีเวียง
โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย
รวม
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จานวนนักเรียนปี
2558

จานวนนักเรียน
ณ มีนาคม 2559

214
24
45
16
31
330

169
19
33
7
30
258
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ข้อมูลการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย (จปฐ. ปี 2559)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ไม่เคยศึกษา
149
247
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
100
73
ต่ากว่าประถมศึกษา
124
122
จบชั้นประถมศึกษา
1,321
1,424
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
415
327
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
416
345
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
162
136
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
415
540
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี
28
31
รวม
3,130
3,245
-

รวม
396
173
246
2,745
742
761
298
955
59
6,375

ด้านสาธารณสุข

ลาดับ
ที่
1 ผู้สูงอายุ
2 ผูพ้ ิการ
3 ผูป้ ่วยเอดส์

ชื่อองค์กร

จานวนบุคลากร
หมายเหตุ
ปี 58 ปี 59
1,155 1,221 รวมทั้งตาบล ณ 30 ก.ย.59
265
298 รวมทัง้ ตาบล ณ 30 ก.ย.59
69
69 รวมทัง้ ตาบล ณ 30 ก.ย.59

- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
ที่
1 จุดสกัดสี่แยกบ้านด้าย
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านด้ายหนองหล่ม
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งตาบล
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
14

แห่ง
แห่ง
แห่ง

4.3 อาชญากรรม
4.4 ยาเสพติด
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4.5 การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัยได้ดาเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
หมู่ที่

2
3
4
5
6
7
11
12
14
15
16
17
18
20
รวม

จานวน
สายทางรวม
(สาย)

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย)

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
(สาย)

ถนนลูกรัง
(สาย)

14
14
12
11
9
9
21
13
13
14
17
11
13
5
176

2
4
1
1
4
1
1
1
2
1
1
19
6
1

10
9
11
10
5
8
18
13
12
11
10
8
12
4
141
4
-

2
1
2
1
1
5
2
1
15
3
-

ถนนเชื่อมระหว่างตาบล
ถนนในการรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่น

ทางลาลอง
(สาย)

-

5.2 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จานวน 3,276 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาหมู่บ้านครบ จานวน 14 หมู่บ้าน
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5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
-

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร (ข้อมูล จปฐ. 2559)
- ทานา
จานวนร้อยละ 17.57 %
- ทาไร่
จานวนร้อยละ 0.09 %
- ทาสวน
จานวนร้อยละ 0.33 %
6.2 การประมง
ในเขตพื้ น ที่รั บ ผิ ดชอบของเทศบาลตาบลสิ ริเวีย งชัยมี ศูนย์วิจั ย และพัฒ นาประมงน้าจื ด
เชียงราย
6.3 การปศุสัตว์
- เลี้ยงสัตว์

จานวนร้อยละ 0.06%

6.4 การบริการ
- มีร้านบริการทาผม เสริมสวย ในพื้นที่
- มีโรงแรมในพื้นที่
- มีรีสอร์ทในพื้นที่
- มีโรงสีข้าวในพื้นที่

จานวน 4 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
จานวน 6 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว
หนองหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าขนาดใหญ่อันดับที่สองของจังหวัดเชียงราย มีเกาะแก่งอันที่
เกิ ด ขึ้ น จากเศษวั ช พื ช และการทั บ ถมของตะกอนดิ น หลายแห่ ง ในช่ ว งฤดู ห นาวระหว่ า งเดื อ น
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีนกที่อพยพหนีความหนาวมาจากประเทศทางทิศเหนือของ
ประเทศไทยขึ้นไปบินมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ทาให้มีนักดูนกเข้ามาสารวจและศึกษาชีวิตนกในเขตเมือง
หนาว บริเวณหนองหลวงอยู่เสมอ ทาให้หนองหลวงเป็นจุดชมนกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงราย นอกจากนี้บริเวณส่วนสาธารณะหนองหลวงยังเป็นจุดพักผ่อน ชมวิว
6.6 อุตสาหกรรม
-
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- เครือข่ายกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทาปลาส้ม
- กลุ่มศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตาบล
- กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
6.8 แรงงาน (ข้อมูลจาก จปฐ. 2559)
อาชีพหลัก
รับจ้างทั่วไป (37.90)
อาชีพรอง
ทานา (17.57), ค้าขาย (9.58), รับราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ (4.52)
อาชีพเสริม/กลุ่มอาชีพ ทาสวน, ข้าวโพด, เลี้ยงสัตว์, โค, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่,
ค้าขาย, ร้านค้าขายของชา, ปั้มน้ามัน, โรงสีข้าว, ร้านขายอาหาร, งานบริการ, ร้านตัดผม, เสริมสวย,
ตัดเย็บผ้า, รับจ้างทั่วไป (ตามฤดูกาล) ทาปราสาท เรือนตาน

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)

หมู่ที่
2
3
4
5
6
7
11
12
14
15
16
17
18
20

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
มีจานวน 20 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้
ประชากร
หมู่บ้าน
ชาย (คน) หญิง (คน)
ร่องบัวลอย
ชาย
หญิง
ศรีเวียง
323
355
ด้าย
456
472
ไชยเจริญ
236
249
ปง
260
256
ด้ายกู่แก้ว
302
325
หนองหล่ม
226
209
ใหม่โพธิ์งาม
308
376
ไชยปราการ
288
283
ด้ายเจริญ
201
221
หนองหลวง
183
212
ไชยเจริญเหนือ
267
261
ด้ายท่าล้อ
210
248
ด้ายพัฒนา
244
264
รวม 3,681
3,932
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รวม (คน)

หลังคาเรือน

รวม
678
928
485
516
627
435
684
571
422
395
528
458
508
7,613

244
434
195
238
280
162
512
189
146
133
228
168
192
155
3,276
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรจะประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาไร่ ทาสวน
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร
แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้าแม่ลาว , หนองหลวง ,หนองเจ้าน้อย-เจ้าแดง, หนองจอยาว,
หนองป่าซาง,หนองบอยป่าก๊อ, หนองหล่ม และลาเหมืองชัยสมบัติ
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 14 หมู่บ้าน

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชน จานวน 14 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ
หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย
วัดไชยสวัสดิ์
หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง
วัดศรีเวียง
หมู่ที่ 4 บ้านด้าย
วัดราษฎร์ชุมพล
หมู่ที่ 5 บ้านไชยเจริญ
วัดไชยเจริญ
หมู่ที่ 6 บ้านปง
วัดปงหลวง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม
พระธาตุเวียงฮ้อ
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดราษฎร์ชุมพล หมู่ที่ 4 ประมาณเดือน มีนาคม
- ประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดไชยเจริญ หมู่ที่ 5 ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม
- ประเพณีสรงน้าพระธาตุวัดดอยเวียงฮ้อ หมู่ที่ 12 ประมาณเดือน พฤษภาคม
- สืบชะตาหนองหลวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา และออกพรรษา
ประมาณเดือน กรกฎาคมและตุลาคม
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ
- กลุ่มทาปราสาท บ้องไฟ พลุ และโคมลอย หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย
- กลุ่มปลาส้ม หมู่ที่ 6 บ้านปง และหมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง
- กลุ่มทาแคบหมู หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ
ภาษาถิ่น คือ
- ภาษาเมืองล้านนา
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8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ
- กลุ่มปลาส้ม หมู่ที่ 6 บ้านปง และหมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง
- กลุ่มทาแคบหมู หมู่ที่ 14 บ้านไชยปราการ

9.ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้า
- แหล่งน้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้าลาว
- หนองน้าขนาดใหญ่ ได้แก่ หนองหลวง
- หนองน้าขนาดเล็ก ได้แก่ หนองเจ้าน้อย หนองเจ้าแดง หนองกู่แก้ว หนองหล่ม
หนองบอยน้อย
- ฝาย ได้แก่ ฝายชัยสมบัติ
9.2 ป่าไม้
ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชุมชน
๙.๓ ภูเขา
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ส าหรั บ เพาะปลู ก ที่ อ ยู่ อ าศั ย ร้ า นค้ า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ
ปัญหาคือยั งไม่ส ามารถหาแหล่ งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่ว นมากเป็นของประชาชน
เอกชน ปั ญหาด้านขยะ เมื่ อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทาโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ และกาจัด
ขยะอินทรีย์ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560)
1.สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Electronic Local
Administrative Accounting System (e-LAAS)) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย รายละเอียด ดังนี้
ปีงบประมาณ 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ประมาณการรายจ่ายไว้
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

๒๕,๐๐๐,๐๐.00 บาท
๒๕,๐๐๐,๐๐.00 บาท
30,808,435.24 บาท
21,007,293.82 บาท

ปีงบประมาณ 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายรับจริง
31,846,514.96 บาท
รายจ่ายจริง
24,490,783.๖๗ บาท
ปีงบประมาณ 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ประมาณการรายจ่ายไว้
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
32,061,681.60
24,937,408.11

บาท
บาท
บาท
บาท

ปีงบประมาณ 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
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1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผนปี
ของโครงการที่
ที่ได้ปฏิบัติ
2557
ปรากฏในแผนฯ
๒๒
21
95.45%

๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑๑

1

9.09%

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๔

24

100%

๔. การพัฒนาเศรษฐกิจ

2

1

50%

๕. การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕

3

60%

๖. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๒๙

29

100%

รวม
๙๓
79
คิดเป็นร้อยละ 84.94% ของโครงการที่บรรจุในแผนปี 2557

84.94%

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๘
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
2558
66

จานวน
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
59

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
89.39%

๒. ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

38

30

78.94%

๓. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม

19

32

168.42%

๔. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

17

7

41.17

๕. ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

17

2

11.76

๖. ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

42

42

100%

ยุทธศาสตร์
๑. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

รวม
199
172
86.43%
คิดเป็นร้อยละ 86.43% ของโครงการที่บรรจุในแผนปี 2558
* หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 จานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิมากกว่าโครงการที่ปรากฏในแผนเนื่องจากจัดสรรงบประมาณให้
เป็นรายหมู่บ้าน
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๙
จานวนโครงการที่
บรรจุในแผนปี
2559
48

จานวน
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
42

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
87.5%

2. ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

29

25

86.20%

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม

23

23

100%

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

10

7

70%

5. ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9

7

77.77%

6. ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

33

33

100%

รวม
152
137
คิดเป็นร้อยละ 90.13% ของโครงการที่บรรจุในแผนปี 2559

90.13%

ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐
จานวนโครงการที่
บรรจุในแผนปี
2560
42

ยุทธศาสตร์
1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

คิดเป็นร้อยละ
เทศบัญญัติประจาปี
ของโครงการที่ปรากฏ
งบประมาณ 2560
ในแผนฯ
14
33%

2. ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

25

9

35%

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรม

23

22

95%

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

9

3

33.33%

5. ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

6

5

83.33%

6. ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

27

27

100%

รวม
คิดเป็นร้อยละ

132
80
60.60% ของโครงการที่บรรจุในแผนปี 2560

60.60%

* หมายเหตุ เทศบาลตาบลสิริเวียงชัยจะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเร่งด่วนในเดือนธันวาคม 2559
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1.2.2 เชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น แผนพั ฒ นาเป็ น ผู้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ซึ่ ง คณะกรรมการจะต้ อ ง
ด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดาเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๔. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
5. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสาหรับในการสัญจรไปมา
๒. มีสานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๔. หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้าเพิ่มมากขึ้น
๕. การกาจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

๒.๒ ผลกระทบ
ผลการดาเนิ นงานของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59
สามารถด าเนิ น การได้ ตามที่ ป ระชาชนต้ องการเฉลี่ ย ๓ ปี ร้ อยละ 87.16 ซึ่ง การดาเนิ น งานนั้ น มี ผ ล
ผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขตเทศบาล ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ทาให้การระบายน้าได้ช้าเกิดน้าท่วมขังในบางจุด
ทาให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
๔. การก่อสร้างทางระบายน้าในชุมชนสามารถระบายน้าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็น
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๓) หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดาเนินการได้
อุปสรรค
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ
ทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓) เทศบาลสามารถดาเนินการได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่
แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การดาเนิ น งานของเทศบาลควรจะให้ เป็ นไปตามแผนพัฒ นาสามปี กล่ าวคือ ควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดาเนินการ
๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัญหา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) เทศบาลไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ค รบทุ ก โครงการ/กิ จ กรรมที่ ตั้ ง ไว้ ใ นเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่ น การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งน้ าประปา การขาดแคลนน้ าในการอุ ป โภค -บริ โ ภค และ
ปัญหาวาตภัย ที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปี
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา
๑) เทศบาลตาบลสิริเวียงชัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
ด้านหลักการมีอุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้า แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) เทศบาลควรจัดประชาสั มพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่ านี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
เปูาหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
กาหนดเปูาหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยคานึงถึงการดาเนินการต่อยอดต่อไป
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทาเปูาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน
มาเพื่อให้กากับและเชื่อมโยงกับการกาหนดเปูาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น
โดยการจั ดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปู าหมายที่เป็น
ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่ม
บูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเปูาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย
(๑) คนไทยที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียงมีความเป็นไทย
(๒) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้ง
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙
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เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

(๔) ทุน ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้าโดยเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุ ขาภิ บ าลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลงประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนบทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง
เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น มี อิ ส ระขึ้ น เปู า หมาย ทั้ ง ๖ กลุ่ ม หลั ก ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ สะท้ อ นถึ ง เปู า หมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมาย
ในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา ๒๐ ปี
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
(1) ปรับ โครงสร้างการผลิ ตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิ ตที่ ส ร้ า งมูล ค่ าเพิ่ มอย่ างสมดุ ล เพื่ อคงความเป็ นฐานเศรษฐกิจ อย่า งยั่ง ยื น เช่น การพัฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร
(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ
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(4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ
(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นาไปสู่
การพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่งพัฒนา
เชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วย
วัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าชายแดนและผ่านแดน
2. เพื่อเพิ่มมูลการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
3. เพื่อเพิ่มจานวนนิติบุคคล
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลผลิ ตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสาคัญของจังหวัด
2. เพื่อเพิ่มสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของ
อาหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
2. เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
3. เพื่อเพิ่มจานวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
4. เพื่อเพิ่มจานวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพเกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ,+3
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่สากล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มคุณค่า และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาความยากจน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่ไม่มีความมั่นคงและไม่เหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5. เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้า
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ใน
วิถีชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มีความมั่นคงและเหมาะสมในการ
อยู่อาศัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสและมีระดับการศึกษา
สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานทาของกาลังแรงงานจากสายการศึกษาให้สมดุลและเพียงพอ
กับตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะ
4. เพื่ อ พั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ สิ่ ง แวดล้ อ มดี รองรั บ การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
6. เพื่อปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้มั่นคง พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล
กลยุ ทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเมื อ งเพื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มและมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์
1. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
ด้วยกลไกลและกระบวนการของประชารัฐ
2. ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคม
3. ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
4. สร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ในการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภายในและพื้นที่ตามแนวชายแดน
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 ดาเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการปูองกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความเป็นธรรมภาคประชาสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางบก
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยคุกคาม
ความมั่นคงรูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7 การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.25612564)
วิสัยทัศน์
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตสิกส์ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร
กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ 4.2 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ 4.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว
กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ปูองกัน แก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2562 มุ่งสู่การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
1. แนวทางการพัฒนาจัดหาและให้มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค อาคาร
สิ่งก่อสร้างและบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.แนวทางการพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตสานึกในการรักษาสุขภาพกายและจิตที่ดี
5.แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมตลอดจนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
1.แนวทางการพัฒนาการศึกษา กีฬา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยให้สอดคล้องกับ
การดารงชีวิตประจาวันอย่างปกติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และแหล่งน้าธรรมชาติ ตลอดจนปุาชุมชน
2.แนวทางการพั ฒ นาสนั บ สนุ น การเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ลอดจนดู แ ลรั ก ษา แก้ ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการพั ฒนาการบริ หารกิจ การบ้า นเมืองและการมีส่ว นร่ ว มของ
ประชาชน
1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล
2. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย
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2.3 เป้าประสงค์
1 ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานสามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
5. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค วัดคุณภาพจากงานที่คณะกรรมการตรวจรับ
งานโดยจะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ ปริมาณงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน และไม่มีข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
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เป้าหมาย
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ราง
ระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ
สิ่งก่อสร้างใน ฌาปนสถาน ปูายจราจร
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
- โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ปวุ ย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ
-ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูก
จิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข(ต่อ)

เป้าหมาย
- การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพื้นที่
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งใน
ประเพณี และวัฒนธรรม
ระบบและนอกระบบ
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม ฯลฯ
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพื้นที่
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และอาเภอเวียงชัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุา
ชุมชนปุาต้นน้า ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้า ตามพระราชดาริฯ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรม
- เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
บ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
- เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
1. กลยุทธ์การสร้างและบารุงรักษาด้านสาธารณะทั้งทางน้าทางบก
2. กลยุทธ์การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. กลยุทธ์การจัดให้มีระบบโทรคมนาคม สื่อสารและบริการ
4. กลยุทธ์การจัดให้มีไฟส่องสว่าง ขยายและบารุงรักษา
5. กลยุทธ์การจัดให้มีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
6. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
7. กลยุทธ์การก่อสร้างพัฒนาและบารุงระบบระบายน้า ท่อ/คลองระบายน้าในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
1. กลยุทธ์การให้ประชาชนได้รับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล ระเบียบ และข้อกฎหมาย
2. กลยุทธ์การส่งเสริมโภชนาการตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3. กลยุทธ์การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคระบาดวิทยา ไม่ให้แพร่
ระบาด
4. กลยุทธ์การ สนับสนุนกลุ่ม อสม. และทีมกู้ชีพฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
1. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา และทานุบารุงศาสนสถาน
2. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบล
2. กลยุทธ์การ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตาบลให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี
3. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในตาบลอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กลยุทธ์การพัฒนาสร้างจิตสานึกในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
แหล่งน้าธรรมชาติ ตลอดจนปุาชุมชน
2. กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาสนั บ สนุ น การเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ลอดจนดู แ ลรั ก ษา แก้ ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. กลยุทธ์การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนาตาบลร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคอย่างเป็นรูปธรรม
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning ) ของ เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
1.แนวทางการพัฒนาจัดหาและให้มแี หล่งน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร
2.แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
คมนาคม สาธารณูปโภค อาคารสิ่งก่อสร้างและบริการ
สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตาบลให้
สอดคล้องกับการดารงชีวิตประจาวันอย่างปกติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.แนวทางการพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตสานึกในการรักษาสุขภาพ
กายและจิตที่ดี
5.แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมตลอดจนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสานึกในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตลอดจนปุาชุมชน
2.แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ตลอดจนดูแลรักษา
แก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรม
1.แนวทางการพัฒนาการศึกษา กีฬา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมภิบาล
2.แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็ง (S=strength)
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ตาบลเวียงชัยนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า เนื่องจากมีแหล่งน้าสาคัญไหลผ่านคือ แม่น้า
แม่ลาวโดยไหลผ่านเข้าสู่เขตพื้นที่จากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตาบลเวียงชัย โดยไหลผ่านพื้นที่หมู่ 7 หมู่
20 หมู่ 11 หมู่ 4 หมู่ 18 ไหลต่อไปยังเขตตาบลเวียงเหนือ นอกจากนี้ยังยังมีฝายชัยสมบัติที่เป็นคลองส่งน้า
จากแม่น้าแม่ลาวเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณตอนกลางของพื้นที่เขตตาบลเวียงชัย ซึ่งเหมืองฝายนี้เกิดจากการ
ทีป่ ระชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเอง รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อบริหารจัดการการใช้น้าจากเหมืองฝาย
นี้ จนกระทั่งได้รับรางวัลการบริหารจัดการน้าดีเด่นระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้าขนาดใหญ่อีก 1
แห่ ง คื อ หนองหลวง ในเขตพื้ น ที่ นี้ ก รมชลประทานได้ มี ก ารก่ อ สร้ า งคลองส่ ง น้ าจากหนองหลวงสู่ พื้ น ที่
การเกษตรในเขต 3 ตาบลคือ ตาบลเวียงชัย ไหลผ่านหมู่ 16 และหมู่ 6 ผ่านไปสู่ตาบลเมืองชุมและตาบลเวียง
เหนือ ส่วนตอนกลางของพื้นที่ตาบลเวียงชัย จะมีหนองน้าขนาดเล็ก เช่น หนองกู่แก้ว หนองเจ้าน้อย หนอง
หล่ม หนองบอยน้อย เป็นแหล่งน้าขนาดเล็กที่กักเก็บน้าในพื้นที่ทาให้ประชาชนในพื้นที่ทาการเพาะปลูก
2. ด้านการท่องเที่ยว
หนองหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าขนาดใหญ่อันดับที่สองของจังหวัดเชียงราย มีเกาะแก่งอันที่
เกิดขึ้นจากเศษวัชพืชและการทับถมของตะกอนดินหลายแห่ง ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีนกที่อพยพหนีความหนาวมาจากประเทศทางทิศเหนือของประเทศไทยขึ้นไปบินมา
อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ทาให้มีนักดูนกเข้ามาสารวจและศึกษาชีวิตนกในเขตเมืองหนาว บริเวณหนองหลวงอยู่เสมอ
ทาให้หนองหลวงเป็นจุดชมนกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจั งหวัดเชียงราย นอกจากนี้บริเวณสวนสาธารณะ
หนองหลวงยังเป็นจุดพักผ่อน ชมวิว
3. ด้านการศึกษา
มีแหล่งความรู้ที่สาคัญคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการเผยแพร่
ให้ความรู้เรื่องวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงอนุบาลสัตว์น้าจืด อีกทั้งยังเพาะและขยายพันธุ์ปลาบึก
แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นปลาบึกน้าจืดทีมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย
4. ด้านเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้ น ที่ ห มู่ 6 และหมู่ 16 นั้ นเป็ นแหล่ งจ าหน่ า ยพั น ธุ์ ปลาที่ส าคั ญแห่ งหนึ่ ง ของจัง หวั ด
โดยเฉพาะ ปลานิล ปลาดุกและปลาสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปอาหารที่ทามาจากปลาซึ่งเป็นปลาที่จับ
ได้ตามธรรมชาติมาแปรรูปออกจาหน่าย และเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอาเภอเวียงชัย ในท้องถิ่นเรียกว่าผลิตภัณฑ์นี้
ว่า “ปลาส้ม”

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

5. การคมนาคม
มีเส้นทางคมนาคมถนนสายหลัก คือ ถนนสายศรีเวียง-แม่เลียบแม่บง จุดเริ่มต้นบริเวณสี่
แยกศรีทรายมูลมาทางทิศตะวันออกมุ่งสู่บ้านแม่เลียบแม่บง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง ตัดผ่านบริเวณตอนกลางตาบล
เวีย งชัย โดยมีห มู่บ้านที่อยู่ในแนวถนนประกอบด้ วย บ้านหนองหล่ ม บ้านด้าย แล้ว แยกออกเป็นสองสาย
สายแรกมุ่งไปสู่อาเภอเวียงเชียงรุ้ง ผ่านหมู่บ้านไชยปราการ ไชยนารายณ์ บ้านเวียงชัยทอง บ้านเวียงชัย
บ้านกลางเวียง ส่ว นอีกเส้ นทางหนึ่ งไปอาเภอพญาเม็งรายโดยผ่ านไปทางบ้านด้ายเจริญ บ้านด้ายกู่แก้ว
บ้านไชยเจริญ บ้านไชยเจริญเหนือ บ้านศรีเวียง บ้านร่องบัวลอย บ้านใหม่โพธิ์งาม บ้านปง บ้านหนองหลวง
และตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดสามารถเดินทางไปได้สะดวก
จุดอ่อน (W =weakness)
1. ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเทียวที่ดี เช่น การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุง
และฟื้นฟูธรรมชาติ
2. การทานาและการเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้าฝนตามฤดูกาล/การบริหาร
จัดการน้ายังไม่เป็นระบบ
3. จานวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดาเนินงานในภาพรวม
4. งบประมาณมีจานวนจากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีปริมาณสูง เนื่องจากมี
ภารกิจมาก
5. รายได้ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยจัดเก็บเองได้น้อย เมื่อเทียบกับรายได้เงินอุดหนุน
รัฐบาล รายรับจากรัฐบาลไม่แน่นอน
โอกาส (O=Opportunity)
1. เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เอื้อต่อการบริหารจัดการพื้นที่
2. ที่ตั้งของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด สามารถติดต่อราชการได้สะดวก
3. มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ข้อจากัด (T=Threat)
1. ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง
2. ปัญหาสภาวะโลก ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย ภัยหนาว หมอกควัน
ไฟปุา และอาจทาให้พืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมีความเสียหายจากแผ่นดินไหว
3. น้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ทานาได้เฉพาะในฤดูกาล ไม่มีแหล่งกักเก็บน้า
4. ปัญหาการว่างงานตามฤดูกาล
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่ งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสิ นค้าบางชนิดที่แต่ล ะ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้
AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการทีเ่ ทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ปั ญหาสั งคมจะรุ น แรงถ้า ไม่ไ ด้รั บการวางแผนที่ดี เนื่ องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้ น
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ คงหนี ไ ม่ พ้ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่น ๆใน
อาเซียน ดังนั้น เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึง ยกย่อง
เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เร่งบูรณาการแหล่งท่องเที่ ยว เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ
แหล่ งท่องเที่ย วในพื้น ที่ คือ หนองหลวง ซึ่ง เป็นอ่างเก็บน้าตามธรรมชาติที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุ ดของจังหวัด
เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ตาบล 2 อาเภอ คือ ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
จานวนกว่า 1,000 ไร่ ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย จานวนกว่า 1,000 ไร่ และตาบลห้วยสัก อาเภอเมือง
เชียงรายกว่า 6,000 ไร่ ทั้งนี้บริเวณรอบปากอ่างเก็บน้าหนองหลวง ยังมีเกาะปรากฏอยู่ทั้งหมด คือ เกาะแม่
หม้าย เกาะดงมะเฟือง เกาะสันปุาเปูา เกาะสันกลาง เกาะทองกวาว เกาะไหมเย็บ(เกาะแม่หยิบ)เกาะขนุน
และเกาะไผ่เหมย เป็นต้น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่ อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมือ งระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริ ห ารภาครั ฐ ต้ อ งเร่ ง รัด พั ฒ นาให้ ต อบสนองการให้ บ ริ การ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการทานิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

การสร้างความ
เป็นธรรมลด

การสร้าง
ความเข้มแข็ง

ความ

ทางเศรษฐกิจ

เหลื่อมล้้าใน

และแข่งขัน

สังคม

ได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า
การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด
อาเซียน+6 และ GMS

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพ
และ
ธรรมภิบาล
ในภาครัฐ

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
การวิจัยและ
นวัตกรรม

เร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ
ประเทศ
เพื่อนบ้าน
และภูมิภาค

พัฒนาการเกษตร
อินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และ GMS

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตาบลสิริ
เวียงชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษา
และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6
และ GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา ศาสนา
ประเพณี และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมบ้านเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตาบลสิริ
เวียงชัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาสังคมและ
สาธารณสุข

เป้าประสงค์
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์
1.การสร้างและบารุงรักษา
ด้านสาธารณะทั้งทางน้าและ
ทางบก
2.การจัดการระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
3.จัดให้มีระบบโทรคมนาคม
สื่อสาร และบริการ
4.จัดให้มีไฟส่องสว่าง ขยาย
และบารุงรักษา

แผนงาน

กลยุทธ์
1.ประชาชนได้รับสวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล ระเบียบ และข้อ
กฎหมาย
2.ส่งเสริมโภชนาการตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคระบาดวิทยา
ไม่ให้แพร่ระบาด
4.สนับสนุนกลุ่ม อสม. และทีมกู้ชีพ
ฉุกเฉิน

แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา

ด้านการพัฒนา การศึกษา
กีฬา ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
ประชาขนทุกระดับได้รับ
การศึกษาและเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศบน
พื้นฐานประเพณีวัฒนธรรม
และภูมปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนาและทานุบารุงศาสนสถาน
2.ส่งเสริมสนับสนุน
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมบ้านเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์
ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดารงชีพ
และมีโอกาสในการสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในตาบล
2.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ในตาบลให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
3.พัฒนาเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบลอย่างเหมาะสม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ประชาชนตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

กลยุทธ์
1.การพัฒนาสร้างจิตสานึกในการ
จัดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้าธรรมชาติ
ตลอดจนป่าชุมชน
2.การพัฒนาสนับสนุนการเกษตร
อินทรีย์ตลอดจนดูแลรักษา แก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการเกษตร

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในองค์กร
ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ศึกษาอบรม
หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการพัฒนาตาบลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ

แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา

โครงการจัดให้มีแหล่ง
น้า/ก่อสร้าง/ขยาย
เขตไฟฟ้า จานวน
250 โครงการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการพัฒนาด้าน
สังคม/ด้านสาธารณสุข
จานวน 150 โครงการ

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

โครงการพัฒนาด้าน
การศึกษา/กีฬา/ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม
จานวน100 โครงการ

แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการส่งเสริมอาชีพ/
การท่องเที่ยว
จานวน 100 โครงการ

แผนงานการเกษตร

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
จานวน 100 โครงการ

โครงการพัฒนาบริหาร
บ้านเมืองที่ดี/การมี
ส่วนร่วม
จานวน 150 โครงการ
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แบบ ยท.02
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค

“ภายในปี 2562 มุ่งสู่การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาสังคม
และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา การศึกษา กีฬา
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
ประชาขนทุกระดับได้รับการศึกษา
และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

เป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ค่าเป้าหมาย

1.การพัฒนาจัดหาและให้มี
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
2.การพัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
คมนาคม สาธารณูปโภค
อาคารสิ่งก่อสร้างและ
บริการสาธารณะ

1.การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
3.การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.การพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตสานึก
ในการรักษาสุขภาพกายและจิตที่ดี
5.การพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ตลอดจนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดารงชีพ และมี
โอกาสในการสร้างรายได้
เพิ่มขึ้น

1.การพัฒนา
การศึกษา กีฬา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและ
สืบสานภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

1.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP ตลอดจนการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตตาบลให้
สอดคล้องกับการดารงชีวิต
ประจาวันอย่างปกติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมบ้านเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์
ประชาชนตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
1.การพัฒนาสร้าง
จิตสานึกในการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนป่าชุมชน
2.การพัฒนาสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนดูแลรักษา แก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.การพัฒนาการ
บริหารงานบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมภิบาล
2.การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
แนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

ค่าเป้าหมาย

1.การพัฒนาจัดหาและให้มี
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
2.การพัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
คมนาคม สาธารณูปโภค
อาคารสิ่งก่อสร้างและ
บริการสาธารณะ

1.การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
3.การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.การพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตสานึก
ในการรักษาสุขภาพกายและจิตที่ดี
5.การพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารสั ง คมแก่ เ ด็ ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ตลอดจนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

กลยุทธ์

กลยุทธ์
1.การสร้างและ
บารุงรักษาด้านสาธารณะ
ทั้งทางน้าและทางบก
2.การจัดการระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
3.จัดให้มีระบบ
โทรคมนาคม สื่อสาร และ
บริการ
4.จัดให้มีไฟส่องสว่าง
ขยายและบารุงรักษา

กลยุทธ์
1.ประชาชนได้รับสวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล ระเบียบ
และข้อกฎหมาย
2.ส่งเสริมโภชนาการตาม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
3.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคระบาด
วิทยา ไม่ให้แพร่ระบาด
4.สนับสนุนกลุม่ อสม. และทีมกู้
ชีพฉุกเฉิน

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

1.การพัฒนาการศึกษา
กีฬา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.การพัฒนาส่งเสริม
ศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและ
สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนา
และทานุบารุงศาสน
สถาน
2.ส่งเสริมสนับสนุน
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

1.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
และผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP ตลอดจนการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง2.แนว
ทางการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขตตาบลให้
สอดคล้องกับการดารงชีวิต
ประจาวันอย่างปกติ

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบล
2.ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในตาบลให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง
ปี
3.พัฒนาเส้นทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลอย่างเหมาะสม

1.การพัฒนาสร้าง
จิตสานึกในการจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนป่าชุมชน
2.การพัฒนาสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์
ตลอดจนดูแลรักษา แก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
1.การพัฒนาสร้างจิตสานึก
ในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้า
ธรรมชาติ ตลอดจนป่า
ชุมชน
2.การพัฒนาสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์ตลอดจน
ดูแลรักษา แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.การพัฒนาการ
บริหารงานบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมภิบาล
2.การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
แนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ชองประชาชนตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้สามารถปฎิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธฺผลยิ่งขึ้น
3.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงาน
ให้ศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการ
พัฒนาตาบลร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
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กลยุทธ์

แผนงาน

กลยุทธ์
1.การสร้างและ
บารุงรักษาด้านสาธารณะ
ทั้งทางน้าและทางบก
2.การจัดการระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
3.จัดให้มีระบบ
โทรคมนาคม สื่อสาร และ
บริการ
4.จัดให้มีไฟส่องสว่าง
ขยายและบารุงรักษา

- -แผนงานอุสาหกรรม
และโยธา

กลยุทธ์
1.ประชาชนได้รับสวัสดิการตาม
นโยบายของรัฐบาล ระเบียบ
และข้อกฎหมาย
2.ส่งเสริมโภชนาการตาม
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด
3.ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคระบาด
วิทยา ไม่ให้แพร่ระบาด
4.สนับสนุนกลุม่ อสม. และทีมกู้
ชีพฉุกเฉิน

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนา
และทานุบารุงศาสน
สถาน
2.ส่งเสริมสนับสนุน
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสาธารณสุข
-แผนงานสังคมสงเคราะห์
-แผนงานเคหะและชุมชน
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้ องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบล
2.ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในตาบลให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง
ปี
3.พัฒนาเส้นทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลอย่างเหมาะสม

-แผนงานการศึกษา
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
-แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ

กลยุทธ์
1.การพัฒนาสร้างจิตสานึก
ในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้า
ธรรมชาติ ตลอดจนป่า
ชุมชน
2.การพัฒนาสนับสนุน
การเกษตรอินทรีย์ตลอดจน
ดูแลรักษา แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ชองประชาชนตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้สามารถปฎิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงาน
ให้ศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการ
พัฒนาตาบลร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม

-แผนงานการเกษตร

-แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
แบบ ยท. 03
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความเชื่อมโยง

ยุทธศสาตร์

ยุทธสาตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว

ผลผลิต/

61 62 63 64

หน้าของ

โครงการ

กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาขีดความ

- การพัฒนาระบบ

- การพัฒนา

- ประชาชนมีระบบ

- การสร้างและบารุง

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคที่ได้

รักษาด้านสาธารณะ

ด้านการค้าการลงทุน สาธารณูปโภค

มาตรฐาน สามารถ

ทั้งทางน้าทางบก

และบริการโลจิสติกส์ สาธารณูปการ และ

ดารงชีวิตได้อย่าง

- การจัดการระบบ

- การจัดระบบสาธารณูปโภค

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระบบโครงสร้าง

ปกติสุข

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

สามารถในการแข่งขัน คมนาคมขนส่ง

หน่วย

รับผิดชอบ

สนับสนุน

หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1

4 6 8 10 - ปีละ

หน่วย

- การสร้างและบารุงรักษาด้าน - โครงการก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรม สาธารณะทั้งทางน้าทางบก

พื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็น

สาธารณูปการ

และ GMA

ปกครองส่วนท้องถิ่น

- จัดให้มีระบบ

- จัดให้มีระบบโทรคมนาคม

เพื่อรองรับการเข้าสู่

โทรคมนาคม สื่อสาร

สื่อสารและบริการ

ประชาคมอาเซียน

และบริการ

- จัดให้มีแสงสว่าง ขยายและ

ขยายและบารุงรักษา

บารุงรักษา

- จัดให้มีน้าอุปโภคและ

- จัดให้มีน้าอุปโภคและบริโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ

- ส่งเสริมสนับสนุน

- ส่งเสริมสนับสนุน

การจัดทาผังเมืองเพือ่

การจัดทาผังเมืองเพื่อ

รองรับการขยายตัวของ

รองรับการขยายตัวของ

ชุมชน

ชุมชน

- ก่อสร้างพัฒนาและ

- ก่อสร้างพัฒนาและ

บารุงระบบน้า ท่อ

บารุงระบบน้า ท่อ

คลองระบายน้าใน
ชุมชน

คลองระบายน้าในชุมชน

- สานักงานผังเมือง
และโยธาจังหวัด

- โครงการปรับปรุง
บารุงรักษา ขยายเขต

- จัดให้มีแสงสว่าง

- อบจ.ชร

ถนน สะพาน ทางเท้า
และอาคารต่างๆ

กลุ่มอาเซียน+6

- กองช่าง

ไฟฟ้า ประปา

- โครงการก่อสร้างต่างๆ

แบบ ยท.03
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความเชื่อมโยง

ยุทธศสาตร์

ยุทธสาตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

ตัวชี้วัด

ค่าเปาหมาย

ความก้าว

ผลผลิต/

61 62 63 64

หน้าของ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมการผลิต

- การพัฒนาการศึกษา - การพัฒนาสังคม

สินค้าเกษตรคุณภาพ และสาธารณสุข

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วย

หน่วย

รับผิดชอบ

สนับสนุน

หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
และสาธารณสุข

- ประชาชนมีคุณภาพ - ประชาชนได้รบั
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยสวัสดิการตามนโยบาย

4 6 8 10 - ปีละ

- ประชาชนได้รับ

โครงการ/กิจกรรม สวัสดิการตามนโยบาย

- ส่งเสริมเครือข่าย

- สานักปลัด

- กระทรวง

ชุมชนและพัฒนาความรู้

- กองการศึกษา สาธารณสุข

มาตรฐานสากลและ

รัฐบาล ระเบียบ

รัฐบาล ระเบียบ

ในการประกอบอาชีพ

- สานักงาน

เป็นมิตรกับ

และข้อกฎหมาย

และข้อกฎหมาย

ของประชาชน

พัฒนาสังคมฯ

สิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมโภชนาการ

- ส่งเสริมโภชนาการ

- สร้างระบบป้องกันและ

- อาเภอเวียงฃัย

ตามมาตรฐานที่

ตามมาตรฐานที่

การมีส่วนร่วมของ

- สภ.เวียงชัย

การดารงฐานวัฒนธรรม - การพัฒนาคุณภาพ

กระทรวงสาธารณาสุข

กระทรวงสาธารณาสุข

ประชาชนในการแก้ไข

ล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ฃีวิตและการป้องกัน

กาหนด

กาหนด

ปัญหาโรคภัยต่างๆ

การท่องเที่ยวเชิง

- ป้องกันและควบคุม

- ป้องกันและควบคุม

ในชุมชน

วัฒนธรรม เชิงนิเวศ

โรคติดต่อไม่ให้แพร่

โรคติดต่อไม่ให้แพร่

- การให้ความช่วยเหลือ

และเชิงสุขภาพ

ระบาด

ระบาด

และสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

- สนับสนุนกลุ่ม อสม.

- สนับสนุนกลุ่ม อสม.

ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร

และทีมกู้ชีพฉุกเฉิน

และทีมกู้ชีพฉุกเฉิน

ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

บรรเทาสาธารณภัย

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ความเชื่อมโยง

ยุทธศสาตร์

ยุทธสาตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว

กลยุทธ์/แนวทาง

ผลผลิต

หน่วย

หน่วย

ผลผลิต/

61 62 63 64

หน้าของ

การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

รับผิดชอบ

สนับสนุน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาทรัพยากร

- การพัฒนาด้าน

- การพัฒนาการศึกษา - ประชาชนทุกระดับ ประชาชนทุก

มนุษย์และคุณภาพ

การศึกษาและการ

กีฬา ศาสนา ประเพณี ได้รับการศึกษาและ

ระดับได้รับการ

และวัฒนธรรม

ศึกษาและเข้าถึง

ชีวิตเพื่อให้ประชาชน การสาธารณสุข
อยู่เย็นเป็นสุข

เข้าถึงเทคโนโลยี

เป้าหมาย
4 6 8 10 - ปีละ

หลัก
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ด้านศาสนา และทานุบารุง
ศาสนสถาน

- พัฒนาศัยภาพเด็กและ - สานักปลัด
เยาวชน
- โครงการส่งเสริมด้าน

สารสนเทศบนพื้นฐาน เทคโนโลยี

- ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม กีฬาและนันทนาการ

ประเพณีวัฒนธรรมและ สารสนเทศ

จารีตประเพณี

- โครงการป้องกันและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

แก้ไขปัญหาทางสังคม

บนพื้นฐาน
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กระทรวง

- กองการศึกษา สาธารณสุข
- กระทรวง
วัฒนธรรม

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเชื่อมโยง

ยุทธศสาตร์

ยุทธสาตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว

ผลผลิต/

61 62 63 64

หน้าของ

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การส่งเสริมการผลิต

- การพัฒนาด้าน

- การพัฒนาด้าน

- ประชาชนมีรายได้

สินค้าเกษตรคุณภาพ เศรษฐกิจและ

เศรษฐกิจและ

เพียงพอต่อการดารงชีพ เที่ยวเพิ่มมากขึ้น

มาตรฐานสากลและ

การท่องเที่ยว

และมีโอกาสในการ

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยว

สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

- จานวนนักท่อง

กลยุทธ์

หน่วย

หน่วย

โครงการ

รับผิดชอบ

สนับสนุน

เป้าหมาย
4 6 8 10 - ปีละ

หลัก
- การส่งเสริมพัฒนา

- โครงการส่งเสริมการ

- สานักปลัด

แหล่งท่องเที่ยวภาย

พัฒนาการประกอบ

- กองการศึกษา

ในตาบล

อาชีพ

- จานวนกิจกรรมที่

- ส่งเสริมกิจกรรมการ

- โครงการส่งเสริมการ

ได้ดาเนินการ

ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตาบล

ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

ให้สามารถท่องเที่ยว

การดารงฐานวัฒนธรรม

- จานวนกิจกรรมที่

ได้ตลอดปี

ล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่า

ได้ดาเนินการ

- พัฒนาเส้นทางสู่

การท่องเที่ยวเชิง

แหล่งท่องเที่ยวใน

วัฒนธรรม เชิงนิเวศ

ตาบลอย่างเหมาะสม

และเชิงสุขภาพ

ผลผลิต/

- ททท

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ความเชื่อมโยง

ยุทธศสาตร์

ยุทธสาตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

อปท.

จังหวัด

จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ความก้าว

ผลผลิต/

61 62 63 64

หน้าของ

โครงการ

กลยุทธ์

ผลผลิต/

หน่วย

หน่วย

โครงการ

รับผิดชอบ

สนับสนุน

เป้าหมาย

หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การจัดการทรัพยากร - การบริหารจัดการ - การพัฒนาอนุรักษ์ - ประชาชนตระหนักถึง - ประชาชน

4 6 8 10 - ปีละ

- การพัฒนาสร้างจิตสานึก

- สานักปลัด

- ศูนย์วิจัย

ธรรมชาติและสิ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในการ

มีส่วนร่วมในการ

แวดล้อมให้ดารง

และสิ่งแวดล้อมให้

อนุรักษ์ทรัพยากร

อนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมให้คงความ

- กระทรวง

ความสมบูรณ์และ

สมบูรณ์และยั่งยืน

ธรรมชาติและ

ธรรมชาติและ

ตลอดจนป่าชุมชน

สมบูรณ์

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมแบบ

สิ่งแวดล้อม

- การพัฒนาสนุบสนุนการเกษตร - โครงการส่งเสริมและ

บูรณาการ

แบบบูรณการ

อินทรีย์ ตลอดจนดูแลรักษา
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน

และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม ในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร

- บารุงรักษาและฟื้นฟู

และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและ - กองการศึกษา ประมงนาจืด ชร

สนับสนุนด้านการเกษตร

สิ่งแวดล้อม

แบบ ยท.03
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศสาตร์
ความเชือ่ มโยง
อปท.ในเขต
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การรักษาความมัน่ คง - การพัฒนาด้าน

ยุทธสาตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
- ด้านการพัฒนาการ - ประชาชนมีส่วนร่วม

ปลอดภัยในชีวิตและ การเมืองการบริหาร บริหารกิจกรรม
ทรัพย์สิน
บ้านเมืองและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชีว้ ัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61 62 63 64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

- ส่งเสริมให้เกิดการบริหาร

- โครงการประชาคม

- สานักงานปลัด - สานักงาน กกต

รับเรื่องราวร้องทุกข์
- โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สุขของ

- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา

กิจการบ้านเมืองที่ดี

จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ ตอบ
สนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี
- การจัดระเบียบโครงสร้าง
การบริหารจัดการภายในองค์กร

- การจัดระเบียบ

ให้สามารถปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เกิด

โครงสร้าง การบริหาร

ประโยชน์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

- ส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตอบ
สนองความต้องการ
ของประชาชนตาม
หลักการบริหาร

จัดการภายในองค์กร
ให้สามารถปฎิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
- ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรในหน่วยงาน
ให้ศึกษาอบรม
หลักสูตรต่างๆเพื่อ
ให้การปฎิบัติงานมี
ป่ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
งานที่เกีย่ วข้องทุกภาค
อย่างเป็นรูปธรรม

4 6 8 10 - ปีละ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ในหน่วยงานให้ศึกษาอบรม
หลักสูตรต่างๆ เพือ่ ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
- ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการ
การพัฒนาตาบลร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคอย่างเป็น
รูปธรรม

ประชาชน
- โครงการเพิม่ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพของ
บุคลากร

ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

การเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

กองช่าง

2

ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สานักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

สานักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

สานักปลัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สานักปลัด
3

4

งบกลาง

งบกลาง

สานักปลัด

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรม

บริการชุมชนและสังคม

แผนการศึกษา

กองการศึกษา

แผนการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

กองช่าง

แผนการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา

แผนงานการพาณิชย์

สานักปลัด

การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ที่

5
6

รวม

ยุทธศาสตร์

ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
6 ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

บริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม
4 ด้าน

แผนงานเคหะและชุมชน
12 แผนงาน

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
4 หน่วยงาน

หน่วยงาน
สนับสนุน

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 กาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุน/สนับสนุน โครงการ
ต่างๆ ของสานักงานประมง
อาเภอเวียงชัย ตามอานาจ
หน้าที/่ ความจาเป็น/ตามกรอบ
กฎหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

แหล่งน้าในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ทต.สิริเวียงชัย
50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจในการอนุรักษ์
เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษา
สภาพแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบหนองปลาตายห่า
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

โครงการขุดลอกลาเหมืองไส้ไก่
หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพืน้ ที่
สาธารณะ หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อม
ฝาปิดจุดเริ่มต้นบ้านเลขที่ 2 ถึง
บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 2

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 1.00 ม. ยาว
500 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50
ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 4 ม. ยาว 700
ม. หนา 0.15 ม.
500,000

-

-

-

1 สาย

จานวน 3 จุด
750,000

-

-

30,000

-

-

-

-

3 จุด

1 จุด

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
-

-

700,000

-

1 แห่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
5

6

7

8

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ต่อจากซอย 3 หมู่
ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

โครงการก่อสร้างศาลาประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพในบริเวณสุสาน
บ้านศรีเวียง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 3,5,17 ใช้
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

กว้าง 8 ม. ยาว 20
ม.สูง 4 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ทางศรีเวียงรีสอร์ต หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 6 ม. ยาว
2,000 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด ซอย 7 เชื่อม ซอย 8
หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.40 ม. ยาว
300 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60
ม.

2561
(บาท)

กว้าง 4 ม. ยาว 54 ม.
หนา 0.15 ม.
-

1,120,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

2,000,000

-

-

1,000,000

2564
(บาท)

108,000

-

1,200,000

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
1 สาย ลดลง

กองช่าง

ประกอบพิธฌ
ี าปนกิจศพ
ประชาชนได้รับประโยชน์
จานวน 3 หมู่บ้าน

กองช่าง

1 หลัง

1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
-

-

300,000

-

1 แห่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4 ต่อจาดจุดเดิม
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

โครงการขยายไล่ทางพร้อมวางท่อ
คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4 ม. ยาว 150
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด ซอย 2/1 หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.40 ม. ยาว
175 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60
ม.

โครงการก่อสร้างดาดคลอง
คอนกรีตเลิมเหล็ก หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

จานวน 1,000 ม.

โครงการขุดลอกหนองป่าซาง หมู่
ที่ 3

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

จานวน 1 จุด

10

11

12

13

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.
-

-

-

-

-

200,000

390,000

-

-

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

-

1,000,000

1 สาย

1 สาย

1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ประชาขนมีน้าใช้ใน
1 แห่ง การเกษตรและอุปโภค
บริโภค

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
14

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 3 เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

โครงการขุดลอกหนองจก หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

17

โครงการขุดลอกลาเหมืองร่องโพธิ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการขุดลอกคลองชัยสมบัติ
หมู่ที่ 3

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

-

-

1,000,000

1 จุด

จานวน 1 จุด
-

16

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 1 จุด
-

15

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

1,000,000

1 จุด

จานวน 1 จุด
-

-

-

1,000,000

1 จุด

จานวน 1 จุด
-

-

-

1,000,000

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
18

19

20

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น
บ้านเลขที่ 56 ถึง บ้านนาย
เสาร์แก้ว หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด
ราษฎร์ชุมพล หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
จุดเริ่มต้นบ้านนางนิภาพร ถึงบ้าน
น.ส.นัคนันท์ หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ยาว 250 ม.

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
400,000

-

-

-

1 แห่ง

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50
ม. ยาว 150 ม.

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
450,000

-

-

-

1 แห่ง

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50
ม. ยาว 300 ม.

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
-

500,000

-

-

1 แห่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
21

22

23

24

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น
บ้านเลขที่ 45 บ้านนางอรพิน
วันใจ ถึงบ้านเลขที่ 49 บ้าน
นายสมพล อูปแก้ว หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูป
ตัววี บริเวณลาเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณแม่น้าลาว ต่อจากจุดเดิม
หมู่ที่ 4

เพื่อป้องกันการพังของตลิ่งแม่น้าลาว ระยะทาง 150 ม.

โครงการติดตั้งระบบหอกระจาย
ข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชนได้รับข่าวสารและทัน
ต่อเหตุการณ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40
ม. ยาว 150 ม.

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
-

กว้าง 1 ม. ลึก 0.60 ม.
ยาว 400 ม.

-

-

450,000

600,000

1,000,000

-

-

-

-

-

-

1 แห่ง

1 แห่ง

-

200,000

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ฝั่งแม่น้าลาวมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนได้รับข่าวสาร
และทันต่อเหตุการณ์

กองช่าง

บ้านด้าย หมู่ที่ 4
-

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
25

26

27

28

29

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน (ชั้น
ล่าง) หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรม

พท.ไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลอดใต้สะพานแม่น้า
ลาว หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4 ม. ยาว 150
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการขุดลอกแม่น้าลาว
ที่ 4

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

ระยะทาง 200 ม.

หมู่

2561
(บาท)
-

-

-

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพืน้ ที่
สาธารณะ หมู่ที่ 4

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)

550,000

300,000

-

-

2,000,000

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคี

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

1 จุด

จานวน 1 จุด
-

-

-

30,000

1 แห่ง

ระยะทาง 1,500 ม.
1,000,000

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค
ประชาชนน้าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
30

31

32

33

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
ซอย 8 หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการติดตั้งระบบหอกระจาย
ข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร และ
ทันต่อเหตุการณ์

บ้านไชยเจริญ หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
(2 ข้าง) ซอย 2 หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.40 ม. ยาว
200 ม. ( 2 ข้าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านนาย
สิงห์แก้ว มะโนหาญ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 3.5 ม. ยาว 80
ม.
หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 0.40 ม. ยาว
200 ม. ( 2 ข้าง)

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
650,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

300,000

140,000

-

-

-

-

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง

1 สาย

กองช่าง

ประชาชนได้รับข่าวสาร
และทันต่อเหตุการณ์
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
34

35

36

37

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านนาย
ผัด ร่มทอง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านนายสงัด
จั่นเพชร หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 3.5 ม. ยาว 50
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าพร้อม
ขยายแนวคลองเดิม หมู่ที่ 5

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ณ สุสานบ้านปง
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 6 และหมู่ที่
16 มีสถานที่ทาพิธี ฌาปนสถาน

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 20
ม. สูง 5 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.
-

-

-

1,200,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

87,500

1,000,000

-

1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนหมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 16 มีสถานที่ทา
พิธี ฌาปนสถาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
38

39

40

41

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
บริเวณหน้าบ้านนายมูล ราช
สมบัติ หมู่ที่ 6

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการขุดลอกร่องโพธิ์ หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

ขนาดกว้าง 10 ม.
ยาว 2,000 ม. ลึก 2
ม.

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อประชาชนได้รับข่าวสารและทัน
ต่อเหตุการณ์

บ้านปง หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่
6

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทากิจกรรม ขนาด 2 ชั้น กว้าง 12
ม. ยาว 24 ม. สูง
8 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทาง 50 ม.

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
75,000

1,000,000

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 สาย

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนได้รับข่าวสาร
และทันต่อเหตุการณ์

กองช่าง

1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่ทา
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคี

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
42

43

44

45

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู
เปิดปิด จานวน 1 ช่อง หมู่ทึ่ 6

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า กว้าง 3 ม. ยาว 4.50 ม.

โครงการขุดลอกหนองปง
ที่ 6

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

หมู่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมภายในหมู่บ้าน

-

-

300,000

-

1 แห่ง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่
-

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพืน้ ที่
สาธารณะ หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

โครงการขุดลอกกาจัดวัชพืช
บริเวณหนองหลวง หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

จานวน 1 แห่ง

-

-

-

-

-

300,000

-

-

30,000

500,000

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
46

47

48

49

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ประจา หมู่บ้าน
บริเวณหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบหนองกู่แก้ว หมู่
ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัยในชีวิตและมี
สถานที่ออกกาลังกาย

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณแม่น้าลาวหลังบ้านนาง
หลวย (เพิม่ เติมจากจุดเดิม)
หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูป
ตัวยู บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 7

เพื่อป้องกันการพังของตลิ่งแม่น้าลาว ระยะทาง 400 ม.

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว
10 ม. สูง 3 ม.

ประชาชนมีสถานที่
ประกอบพิธีทางศาสนา
420,000

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000
ม. หนา 0.15 ม.

400,000

-

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

กว้าง 0.30 ม. ยาว
120 ม. ลึก 0.50 ม.

-

-

-

1,600,000

180,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 หลัง

1 สาย

1 แห่ง

1 แห่ง

กองช่าง

ประชาชนได้รับประโยชน์ มี
ความปลดอดดภัยใน
ทรัพย์สินและมีสถานที่ออก
กาลังกาย

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝั่งแม่น้าลาวมี
ความปลอดภัย

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
50

51

52

53

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูป
ตัวยู บริเวณซอย 7 หมู่ที่ 7

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.30 ม. ยาว
80 ม. ลึก 0.50 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่นทางเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
บริเวณบ้านนายวินัย ถึงแม่น้าลาว
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กว้าง 4 ม. ยาว 400
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จุดเริ่มต้นสะพาน ถึงบ้าน นาย
ปิยะวัฒน์ (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4 ม. ยาว 400
ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 1 หมู่ที่ 7

เพือ่ ให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

2561
(บาท)
-

-

-

กว้าง 4 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 0.15 ม.

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

200,000

260,000

600,000

2564
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 แห่ง

1 สาย

1 สาย

1 สาย

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
54

55

56

57

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขุดลอกหนองเจ้าน้อยเจ้า
แดง หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

โครงการขุดลอกหนองน้า
สาธารณะและคลองส่งน้า หมู่ที่ 7

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 11 สาย 2 เลียบ
ลาเหมือง หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กว้าง 4 ม. ยาว
3,000 ม.
หนา
0.15 ม.

โครงการขุดลอกลาเหมืองตอนบน
เหนือบ้านหนองหล่มเลียบบริษัท
ผไทเทพ หมู่ที่ 11

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

ระยะทาง 500

2561
(บาท)
-

-

2,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
2,000,000

1,000,000

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

2 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

ม.
1,000,000

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
58

59

60

61

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างดาดคลอง
คอนกรีตเลิมเหล็ก บริเวณลา
เหมืองสาธารณะต่อจากจุดเดิม
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาขนมีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 19 หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณแม่น้าลาว หมู่ที่ 11

เพื่อป้องกันการพังของตลิ่งแม่น้าลาว กว้าง 8 ม. ยาว 300
ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 11 สาย 1
จุดเริ่มต้นหมู่บ้านกาญจน์สิริ ถึงที่
นานายสาอางค์ สิริขันแสง หมู่ที่
11

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทาง 4,200 ม.
-

กว้าง 4 ม. ยาว 800
ม. หนา 0.15 ม.

-

-

900,000

-

-

-

200,000

-

-

1 แห่ง

1 สาย

1 แห่ง

1,200,000

ระยะทาง 3,500 เมตร

ประชาขนมีน้าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค
บริโภค

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ฝั่งแม่น้าลาวมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
-

-

2,500,000

-

1 สาย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

62

โครงการขุดลอกคลองหนองน้าฮาก
ซอย 3 ต่อจากจุดเดิม หมู่ที่ 11

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภูมิภาค
ซอย 16/1 ถึง
ซอย 1 หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค ระยะทาง 1,200
อย่างเพียงพอ

โครงการขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

เพื่อกาจัดวัชพืชที่ขวางทางน้า ลด
ปัญหาน้าท่วม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองป่ายาง โดยเทลาน คสล.
และปรับปรุงห้องน้าสาธารณะ
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทากิจกรรม จานวน 1 แห่ง

63

64

65

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทาง 200 ม.

-

500,000

250,000

250,000

1 จุด

ม.
-

-

-

ลาเหมืองในหมู่บ้าน
-

500,000

-

-

-

-

400,000

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

ลดปัญหาน้าท่วมใน ชุม
ลาเหมือง ขน
1,000,000
ในหมู่บ้าน

-

1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และมีสถานที่
จัดกิจกรรม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
66

67

68

69

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบสุสาน จุดเริ่มต้น
ซอย 1 ถึง ชอย 2 หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นเส้นทางหนองบอยป่าก๊อ หมู่
ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กว้าง 3.5 ม. ยาว
2,500 ม.
หนา
0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง
บดอัดแน่นเส้นทางหนองบอยน้อย
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร

กว้าง 3 ม. ยาว 600
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการขุดลอกหนองป่ายาง หมู่
ที่ 12

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 26 ไร่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 4 ม. ยาว 250
ม.
หนา 0.15 ม.
150,000

-

-

-

-

700,000

300,000

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

2 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
70

71

72

73

74

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขุดลอกลาเหมืองไส้ไก่
บริเวณพระธาตุดอยเวียงฮ่อ หมู่ที่
12

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการขุดลอกหนองบอยป่าก๊อ
หมู่ที่ 12

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการเจาะบ่อบ่าดาล บริเวณ
พระธาตุเวียงฮ้อ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าอุปโภค
บริโภค ได้อย่างเพียงพอ

จานวน 1 แห่ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอย 6 หมู่ที่ 14

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50
ม. ยาว 400 ม.

โครงการขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะ หมู่ที่ 14

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

กว้าง 0.60 ม. ยาว
1,000 ม. ลึก 0.40 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 3 จุด
-

-

1,200,000

-

3 จุด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ไร่
-

-

200,000

500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000,000

30,000

-

-

1 จุด

1 แห่ง

1 แห่ง

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
ประชาชนมีแหล่งน้า
อุปโภคบริโภค ได้อย่าง
เพียงพอ
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
75

76

77

78

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 7 หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 3 ม. ยาว 500
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น ซอย 3 หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 3 ม. ยาว 150
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ข้าง
บ้านนายถวิล หมู่ทึ่ 15

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า กว้าง 3 ม. ยาว 4.50 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่นทางเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
ของนายอินสม หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

2561
(บาท)
-

-

300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

120,000

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 แห่ง

กว้าง 4 ม. ยาว 300
ม. หนา 0.15 ม.
200,000

-

-

-

1 สาย

สามารถแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมภายในหมู่บ้าน

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

79

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย
หลังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย หมู่ที่
15

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 250
ม. หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่นสายทางไปบวก
ปลาต๋อง หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 3.50 ม. ยาว
250 ม. หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่นเชื่อมหมู่ที่ 9 ซอย
ประปา หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 3 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่ที่ 18 ถึง หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 500
ม. หนา 0.15 ม.

80

81

82

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000

-

-

-

-

220,000

500,000

-

2564
(บาท)
-

-

-

130,000

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
83

84

85

86

87

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพืน้ ที่
สาธารณะ หมู่ที่ 15

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

โครงการขุดลอกลาเหมืองไส้ไก่
หมู่ที่ 16

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการขุดลอกกาจัดวัชพืช
บริเวณหนองจอยาว หมู่ที่ 16

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
ซอย 3 หมู่ที่ 16

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 1 จุด
-

-

กว้าง 1 ม. ยาว 2,000
ม. ลึก 1 ม.

500,000

-

-

-

-

-

-

30,000

500,000

-

1 จุด

1 แห่ง

1 จุด

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ไร่
1,000,000
กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.50
ม. ยาว 500 ม.

-

-

200,000

-

-

-

-

1 แห่ง

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค
ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

88

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่นซอย 6 รอบหนองตีนไฮ่
หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 100
ม. หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 3 หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 300
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น บริเวณทางเข้าประปา
ภูเขา หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 6 ม. ยาว
2,000 ม.
หนา
0.15 ม.

โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน (หลัง
เก่า) หมู่ที่ 16

เพื่อให้กลุ่มปลาส้มมีสถานที่ดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่มและให้สมาชิกมี
รายได้เพิ่มขึ้น

จานวน 1 หลัง

89

90

91

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

-

-

-

-

200,000

1,500,000

-

2564
(บาท)
-

-

-

100,000

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่ทา
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคี

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
92

93

94

95

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภูเขาเพือ่ การเกษตรในพืน้ ที่
สาธารณะ หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณ
พืน้ ทีส่ าธารณะ หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค จานวน 1 แห่ง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอย 1 หน้าบ้านนาง
หล้า มะโนพรหม หมู่ที่ 17

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จุดเริ่มต้นปากทางซอย 9
หมู่ที่ 17

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)
500,000

30,000

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 แห่ง

1 แห่ง

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.60
ม. ยาว 100 ม.

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
300,000

-

-

-

1 แห่ง

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.60
ม. ยาว 100 ม.

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
300,000

-

-

-

1 แห่ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
96

97

98

99

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด จุดเริ่มต้นปากทางซอย 7
หมู่ที่ 17

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หมู่ที่
17

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร และ
ทันต่อเหตุการณ์

บ้านไชยเจริญเหนือ หมู่ที่
17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้างบ้านนายสมศักดิ์
ไชยแก้ว หมู่ที่ 17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด ซอย 8 หมู่ที่ 17

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.60
ม. ยาว 80 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.60
ม. ยาว 100 ม.

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
-

-

-

-

300,000

150,000

-

-

-

-

100,000

240,000

-

-

-

-

1 แห่ง

1 แห่ง

1 สาย

1 แห่ง

กองช่าง

ประชาชนได้รับข่าวสาร
และทันต่อเหตุการณ์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
100

101

102

103

104

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 3/1 หมู่ที่ 17

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 800
ม. หนา 0.15 ม.

โครงการขุดลอกร่องน้าสาธารณะ
จุดเริ่มต้นบ้านนายมนัส พรราชา
หมู่ที่ 17

เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภค ระยะทาง 200 ม.

โครงการขุดลอกลาเหมืองชัยสมบัติ
หมู่ที่ 17

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่
ที่ 18

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

160,000

500,000

-

2564
(บาท)
-

-

200,000

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
1 สาย

1 สาย

1 แห่ง

จานวน 1 แห่ง
-

กว้าง 0.40 ม. ลึก
0.60 ม. ยาว 120 ม.

360,000

-

-

-

-

500,000

-

1 แห่ง

1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน
ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

105

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ทางเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
บ้านนายถวิล หมู่ที่ 15เชื่อม
ระหว่างบ้านนายมา สุยะ หมู่ที่
18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดทับ
เรียบข้างบ้านนายอดุลย์ หมู่ที่ 18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 3.5 ม. ยาว 81
ม. หนา 0.15 ม.

โครงการซ่อมแซมถนนสายหลัก
เชื่อมระหว่างเวียงเหนือ-เวียงชัย
หมู่ที่ 18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 6 ม. ยาว
1,000 ม. หนา 0.15 ม.

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณแม่น้าลาว หมู่ที่ 18

เพื่อป้องกันการพังของตลิ่งแม่น้าลาว ระยะทาง 300 ม.

106

107

108

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 4 ม. ยาว
1,500 ม. หนา 0.15 ม.

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน
1,000,000

-

-

-

-

140,000

700,000

1,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 สาย

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ฝั่งแม่น้าลาวมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
109

110

111

112

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ทางเข้าพืน้ ที่
การเกษตรบริเวณนานายสมศักดิ์
หมู่ที่ 18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพืน้ ที่
การเกษตร หมู่ทึ่ 18

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมตาบลเวียงเหนือจุดเริ่มต้น
บริเวณนานายสม หมู่ที่ 18

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่
ที่ 18

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

กว้าง 0.40 ม. ลึก
0.60 ม. ยาว 100 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 4 ม. ยาว 800
ม. หนา 0.15 ม.
-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

500,000

800,000

-

-

-

-

300,000

1 สาย

1 แห่ง

1 สาย

1 แห่ง

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

สามารถแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
113

114

115

116

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขุดลอกแม่น้าลาว หมู่ที่
18

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการขุดลอกร่องช้าง หมู่ที่ 18

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 18

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

ระยะทาง 1,000 ม.

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้า
ป้องกันตลิ่งแม่น้าลาว หลังบ้าน
นายสุภพ ถึงบ้านนางลา หมู่ที่ 20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะตลิ่งแม่น้าลาว

จานวน 1 แห่ง
ระยะทาง 300 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทาง 1,000 ม.
-

500,000

500,000

500,000

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 แห่ง

สามารถบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ตลิ่งแม่น้าลาว

กองช่าง

ระยะทาง 400 ม.

-

-

1,200,000

-

-

-

-

-

-

300,000

200,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
117

118

119

120

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้า
ป้องกันตลิ่งแม่น้าลาว จุดเริ่มต้น
หลังบ้านนางนาง ถึงบ้านนายล้วน
กันธะชัย หมู่ที่ 20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะตลิ่งแม่น้าลาว

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบ้าน
นายบุญดี ถึงบ้านนางราณ หมู่ที่
20

เพื่อระบายน้าที่ท่วมขังในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่นรอบสุสานบ้านด้าย
หมู่ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 400
ม. หนา 0.15 ม.

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก
บดอัดแน่น ซอย 3 หมู่ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กว้าง 4 ม. ยาว 400
ม. หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทางยาว 180 ม.
400,000

กว้าง 0.40 ม. ลึก
0.60 ม. ยาว 150
ม.

-

-

-

1 แห่ง

สามารถบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ตลิ่งแม่น้าลาว

กองช่าง

สามารถระบายน้าท่วม
ขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
450,000

-

-

-

300,000

300,000

-

-

-

-

-

-

1 แห่ง

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

121

โครงการต่อเติมหลังคาอาคารโรง
ปุย๋ หมักประจาหมู่บ้าน ปริเวณซอย
3 หมู่ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่เก็บปุ๋ย
หมักและอุปกรณ์การเกษตร

โครงการเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณลาเหมืองสาธารณะ ซอย 3
หมู่ที่ 20

เพื่อป้องกันการพังของตลิ่งลาเหมือง ระยะทางยาว 150 ม.
สาธารณะ

โครงการซ่อมแซมคันนบตลิ่งแม่น้า
ลาว จุดเริ่มต้นหบ้านนายก๋องคา
ถึงบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะตลิ่งแม่น้าลาว

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้
ควัน บริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที่
20

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

122

123

124

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 10 ม. ยาว 15 ม.
-

-

400,000

-

-

600,000

-

-

1 แห่ง

1 แห่ง

ระยะทางยาว 500 ม.
-

-

800,000

-

1 แห่ง

จานวน 1 หลัง
1,300,000

-

-

-

1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่เก็บ
ปุ๋ยหมักและอุปกรณ์
การเกษตร
ประชาชนที่อาศัยบริเวณ
ใกล้เคียงมีความปลอดภัย

สามารถบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ตลิ่งแม่น้าลาว

ประกอบพิธฌ
ี าปนกิจศพ
ประชาชนได้รับประโยชน์
จานวน 7 หมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
125

126

127

128

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างห้องน้าบริเวณ
สุสานบ้านด้าย หมู่ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

จานวน 1 แห่ง

โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กในบริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่
ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800
ตร.ม.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในพืน้ ที่
สาธารณะ พร้อมอุปกรณ์สูบน้า
หมู่ที่ 20

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

จานวน 1 จุด พร้อม
อุปกรณ์สูบน้า

โครงการขุดลอกน้าลาวจุดเริ่มต้น
บริเวณหลังสถานีวิทยุชุมชนถึง
สะพานน้าลาว หมู่ที่ 20

เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
และเพื่อการอุปโภคบริโภค

2561
(บาท)
400,000

600,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

300,000

-

-

-

2564
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 แห่ง

ประกอบพิธฌ
ี าปนกิจศพ
ประชาชนได้รับประโยชน์
จานวน 7 หมู่บ้าน

กองช่าง

1 แห่ง

ประกอบพิธฌ
ี าปนกิจศพ
ประชาชนได้รับประโยชน์
จานวน 7 หมู่บ้าน

กองช่าง

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยงพอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 จุด

ประชาชนมีน้าเพืยง พอ
ต่อการทาการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

กองช่าง

ระยะทาง 2,000 เมตร
-

-

5,000,000

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
129

130

131

132

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการป้องกันตลิ่งพังบริเวณลา
เหมืองและพืน้ ทีส่ าธารณะของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20

เพื่อป้องกันการพังของตลิ่งลาเหมือง จานวน 1 แห่ง
สาธารณะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 20

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4 ม. ยาว 180
ม.
หนา 0.15 ม.

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บริเวณศาลาชมวิวหนองหลวง

เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการมีน้าพื่อการอุปโภคบริโภค

จานวน 1 แห่ง

โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน และถนนทีเ่ ชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

ถนนในเขตรับผิดชอบของ
ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)

-

-

300,000

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

300,000

160,000

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 จุด

1 สาย

ป้องกันน้าท่วมเข้าที่
อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

กองช่าง

1 แห่ง

ประชาชน นักท่องเที่ยว
มีน้าเพืยง พอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

1 สาย

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชี
วิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
133

134

135

136

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ภายใน ทต.สิริเวียง
ชัย

เพื่อมีอาคารใช้สาหรับประกอบ
จานวน 1 หลัง
กิจกรรมต่างๆ และบริการประชาชน

โครงการปรับปรุงอาคารสานักงาน
ภายใน ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารสานักงาน ให้มีสภาพที่ดี

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อให้มีที่สาหรับจอดรถประชาชนผู้ ทต.สิริเวียงชัย
มาใช้บริการ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

โครงการจัดซื้อเสาคอนกรีตอัดแรง
พร้อมรายละเอียด

เพื่อให้ทราบแนวเขตป้องกันการบุก
รุกพื้นที่

2561
(บาท)
1,300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

1 หลัง

มีอาคารอเนกประสงค์ที่
สามารถทากิจกรรม
และบริการประชาชน

กองช่าง

1 แห่ง

มีอาคารอเนกประสงค์ที่
สามารถทากิจกรรม
และบริการประชาชน

กองช่าง

ทต.สิริเวียงชัย
400,000

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า
7.00 ม. จานวน 20
ตัน

300,000

200,000

100,000

มีที่จอดรถเพียงพอ
800,000

300,000

-

-

-

-

-

-

1 โรง

20 ต้น

กองช่าง
ทาให้ทราบแนวเขต
ป้องกันการบุกรุกพื้นที่

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
137

138

139

140

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับพืน้ ทีล่ านจอดรถ
บริเวณหลังศูนย์คุณณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

เพื่อมีที่จอดรถสาหรับประชาชน
ผู้ใช้บริการ

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเพือ่
สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลัง
และมีสุขภาพแข็งแรง

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

เพื่อจัดสร้างอาคารและสิ่งแวดล้อมที่ จานวน 1 หลัง
ถูกสุขลักษณะให้แก่เด็กเล็ก

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
แบบไร้สายประจาหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

เพื่อให้ประชาชนทราบข่าวสาร
บ้านเมือง ทันต่อเหตุการณ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 1 แห่ง

ประชาชนผู้มาติดต่อมี
สถานที่จอดรถเพียงพอ
500,000

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย

-

-

-

1 แห่ง

กองช่าง

มีลานกีฬาให้ประชาชน

500,000

200,000

500,000

-

500,000

-

500,000

-

หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตาบลสิริเวียงชัย

ประชาชนมี
ออกกาลังกาย
สุขภาพ
แข็งแรง
เพิม่ ขึ้น

1 หลัง

เด็กเล็กมีสถานที่เรียนรู้
ที่ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนทราบข่าวสาร

-

1,500,000

-

-

จานวน
บ้านเมือง ทันต่อ
ประชาชน
ได้รับ เหตุการณ์
ข่าวสาร
เพิม่ ขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
141

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างระบบประปาโรง
คัดแยกขยะ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีน้าประปาใช้ในโรงคัดแยก
ขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 1 แห่ง
300,000

-

-

-

1 แห่ง

การบริหารจัดการขยะมี
ระบบ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟ
กระพริบ ทางแยกทางร่วมถนน
ภายในหมู่บ้าน เขตเทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีไฟสัญญาณจราจร และ เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
ทต.สิรเิ วียงชัย
เส้นทางสัญจร

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุด
เสี่ยง

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน

โครงการจัดทาป้ายถนน ป้ายซอย
ป้ายบอกทาง ภายในหมู่บ้าน เขต
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จานวนป้าย ตามแบบที่
ของชุมชน
ทต.สิริเวียงชัย กาหนด

โครงการณณรงค์ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
งานประเพณีและวันสาคัญ

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และลด เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
อุบัติเหตุ
ทต.สิริเวียงชัย

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

500,000

2564
(บาท)

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
จานวนอุบัติเหตุ ทรัพย์สิน
ลดลง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ประชาชนมีความ

-

-

80,000

-

-

80,000

จานวนประชาชนมี
ปลอดภัยในชีวิตและ
1,500,000 1,000,000 ความปลอดภัย
ทรัพย์สิน
เพิม่ ขึ้น

-

80,000

ชุมชนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อการ
1,500,000 จานวนป้ายเพิ่มขึ้น ติดต่อสื่อสาร

80,000

ประชาชนมีความ
จานวนอุบัติเหตุ ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน
ลดลง

กองช่าง

กองช่าง

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย
วาตภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ)

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการ อปพร.ร่วมใจบาเพ็ญ
ประโยชน์ในวัน อปพร.

เพื่อให้ อปพร.ได้ร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ จานวน อปพร. รับผิดชอบ
การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในเขต ทต.สิริเวียงชัย

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบือ้ งต้นแก่ผู้บริหาร สท
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืน้ ที่

เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย
ทต.สิริเวียงชัย

6

7

8

9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ทต.สิริเวียงชัย
20,000

จานวน อปพร. รับผิดชอบ
ในเขต ทต.สิริเวียงชัย

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง

20,000

50,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

50,000

20,000

20,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 14
หมู่บ้าน

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ป้องกัน แก้ไขปัญหา
และบรรเทาสาธารณภัย
สานักปลัด

อปพร.ได้ร่วมทา
ประโยชน์ต่อสังคม
อปพร. มีศักยภาพและ
การปฎิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

สานักปลัด

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้มากขึ้น
50,000

10,000

50,000

10,000

50,000

10,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

10,000

ร้อยละของ
โครงการที่
ดาเนินการ/ปี

สานักปลัด

หมอกควันในเขต
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัยลดลง

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
10

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่เยาวชน และ
ประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบบรมได้ทา
เยาวชน และประชาชนใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชน ประชาชนได้
ร่วมทาประโยชน์ต่อ
สังคม

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการส่งเสริมความรู้การเข้า
รับบริการด้านสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมึความรู้ และ
สิทธิในการรักษาพยาบาล

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย

โครงการป้องกันและทาลายแหล่ง
เพาะพันธุย์ ุงลายในหมู่บ้าน

เพื่อทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัย

โครงการเตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรค
ระบาดทางวิทยา

เพื่อควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เขตพื้นที่รับผิดชอบ
และไม่ติดต่อ
ของ ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)

20,000

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

2564
(บาท)

20,000

20,000

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัย
10,000

20,000

10,000

20,000

10,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงสิทธิใน
จานวน
ประชาชนที่มี การรักษาพยาบาลที่พึง
ความเข้าใจใน ได้รับ
การรับสิทธิเพิ่มขึ้น
ทาลายแหล่ง
ลดอัตราการป่วย เพาะพันธุ์ยุงลายใน
เป็นไข้เลือดออก ชุมชน

10,000

ลดอัตราการป่วยและ
เสียชีวิตเนือ่ งจากการ
ระบาดของโรค

20,000

ลดอัตราการป่วยและ
เสียชีวิตเนือ่ งจากการ
ระบาดของโรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สานักปลัด

สามารถรักษาผู้ป่วยได้
ทันท่วงที
สานักปลัด

สามารถรักษาผู้ป่วยได้
ทันท่วงที

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม

โครงการควบคุมป้องโรคขาดสาร
ไอโอดีนและการขับเคลื่อนสู่
ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

วัตถุประสงค์
เพื่อควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)

2564
(บาท)

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนทุก
50,000

50,000

50,000

50,000

ลดอัตราการป่วย ครัวเรือนบริโภคเกลือ
จากการขาดสาร ที่มสี ารไอโอดีน
ไอโอดีน
ประกอบ

สานักปลัด

3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัยให้กับ
ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วัตถุประสงค์

ผู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่ จานวน 1 หลัง
อาศัย

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
50,000

50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่
1

2

3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพัฒนาการบริหารงาน
ศปส.ทต.สิริเวียงชัย

เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการ ศปส.ทต.สิริเวียงชัย
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ ทต.สิริ
เวียงชัย

โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
วันยาเสพติดโลก

เพื่อสร้างจิตสานึกในการร่วม
ต่อต้านยาเสพติด

โครงการศึกษาเพือ่ ต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชน
ในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

เพือ่ ร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหายา สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
เสพติด

โครงการสารวจและจัดเก็บข้อมูล
ความจาเป็นพืน้ ฐานของ อปท.

เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน

ข้อมูลในพื่นที่รับผิดชอบ
ทต.สิริเวียงชัย

โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนทีใ่ น
พระราชานุเคราะห์

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรตาม
หลักวิชาการ

เกษตรกรในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย

โครงการของดีอาเภอเวียงชัย

เพื่อให้ประชาชนได้จาหน่ายสินค้า ประชาชนในเขตพื้นที่
และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง/ปี

เขต ทต.สิริเวียงชัย
20,000

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
การปฎิบัติงานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพ

ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สานักปลัด

ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดทุกช่องทาง

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

สานักปลัด/
สภ.เวียงชัย

1 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี

ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐานที่ถูกต้อง

สานักปลัด

เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

1 ครั้ง/ปี
ประชาชนมีรายได้จาก
ประชาชนมีรายได้ การจาหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่
7

8

9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ
ของกลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆและผู้สนใจ

กลุ่มต่างๆ และ
ประชาชนผู้สนใจในเขต
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบต รามาธิบดีจักรีนฤบ
ดินทร
สยามินทราธิราช บรม
นาถบพิต

เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ประชาชนในเขตพื้นที่
ได้อย่างยั่งยืน
ทต.สิริเวียงชัย

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผูด้ ้อยโอกาส และผู้ติด
และผู้ติดเชื้อเอดส์
เชือ้ เอดส์ในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)

60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

60,000

60,000

2564
(บาท)

60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

สร้างรายได้ให้แก่
ผู้สนใจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้สนใจได้พัฒนาทักษะ
อาชีพและสร้างรายได้
สานักปลัด

ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้
50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

50,000

60,000

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ได้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

สานักปลัด

ได้ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็น
ปัจจุบัน

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่
10

11

12

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภาค
เกษตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆและผู้สนใจ

โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมให้ความรู้
แก่ กลุ่มเกษตรกรทาประมง กลุ่ม
เกษตรกรแปรรูปสัตว์น้า กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้า

เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มต่างๆ ทั้ง กลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่
ยังสนับสนุนในการสร้างเครือข่าย
ทต.สิริเวียงชัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ
หมู่บ้านกลุ่มเยาวชน กลุ่มพัฒนา
สตรี ประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้
20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

กลุ่มสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้
30,000

กลุ่มผู้นาชุมชน
คณะกรรมการ กลุ่ม
พัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน
กลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพในการ
จานวนโครงการที่ ดาเนินงาน
เทศบาล
ดาเนินการ

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี/ แผนชุมชน/แผนดาเนินงาน และ
การติดตามประเมินผลแผน

เพื่อให้ประชาชนเสนอต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในชุมชน

คณะกรรมหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่ ทต.ตาบลสิริ
เวียงชัย

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิภาพของ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

ประชาชนใน เขตพื้นที่
ทต.ตาบลสิริเวียงชัย

โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สามัคคีและและมีส่วนร่วม

แหล่งท่องเที่ยวในเขต
ทต.สิริเวียงชัย

โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้มีความเข้าใจและ
สร้างความผูกพันธ์ภายในชุมชน

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย

14

15

16

17

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
20,000

30,000

ประชาชนใน เขตพื้นที่
ทต.ตาบลสิริเวียงชัย

30,000

50,000

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

30,000

30,000

50,000

20,000

20,000

30,000

30,000

50,000

20,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในชุมชน

20,000

1 โครงการ/ปี

30,000

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
1 โครงการ/ปี ดาเนินงาน

30,000

50,000

20,000

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
1 โครงการ/ปี
ดาเนินงาน
จานวนครั้งที่
เทศบาล
ดาเนินการ

ประชาชนมีความ
สามัคคีและและมีส่วน
ร่วม

เกิดความเข้าใจกัน
ประชาชนมีความ ระหว่างครอบครัวและมี
ผูกพันธ์ภายใน ความเข้าใจกันระหว่าง
ชุมชนเพิ่มขึ้น ชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

ม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

ม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

ม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

ม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
งบกลาง
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

งานสงเคราะห์คนพิการ

งานสงเคราะห์ผู้สูงสูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้คนพิการที่ได้
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและมีความ
พิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้

จานวน 271 คน

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ

จานวน 1,237 คน

2561
(บาท)

2,650,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,650,000

2,650,000

2564
(บาท)

2,650,000

10,000,000 10,100,000 10,000,000 10,100,000
3

งานสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว

จานวน 68 บาท
420,000

420,000

420,000

420,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้พิการมีชีวิตที่ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น
ทีด่ ีขึ้นและสามารถ
เลี้ยงชีพตนเองได้

สานักปลัด

ผู้สูงอายุชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ขึ้น
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อในมี ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

2

3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
จานวน 6 จุด
ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
พร้อมสายดับ ซอย 3 หมู่ที่ 11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
จานวน 15 จุด
ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ระยะทาง 1,000 ม.
สัญจร

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ หมู่
ที่ 12

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
จานวน 8 จุด
ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
พร้อมสายดับ หมู่ที่ 15

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
จานวน 8 จุด
ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่าง และ จานวน 8 จุด
ปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

-

100,000

-

100,000

-

100,000

-

200,000

-

50,000

-

-

-

-

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-

6 จุด

-

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
13 จุด ครัวเรือน

จานวน 13 จุด
-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

-

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

0 สาย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

8 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

8 จุด

8 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
7

8

9

10

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 3 หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
พร้อมสายดับต่อจากจุดเดิม หมู่ที่
17

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
จานวน 20 จุด
ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร

อุดหนุนโครงการประเมินผลผัง
เมืองรวมและชุมชน

เพื่อประเมินผังเมืองให้มีคุณภาพโดย ผังเมืองในเขตรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ ของ ทต.สิริเวียงชัย และ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดเชียงราย

โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ถนนภายในหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ถนนในเขตรับผิดชอบของ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
ทต.สิริเวียงชัย
สัญจร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทาง 500 เมตร
-

120,000

30,000

200,000

200,000

-

30,000

200,00

-

-

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
20 จุด ทรัพย์สิน

-

30,000

200,000

1 แห่ง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

30,000

200,000

1 ครั้ง

ปรับปรุงผังเมืองมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
มีไฟส่อง ทรัพย์สิน
สว่างเพิ่มขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
11

12

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
อาคารสานักงาน

อุดหนุนการไฟฟ้าเพือ่ ขยายเขต
ไฟฟ้าสู่โรงคัดแยกขยะ

เพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการคัด
แยกขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 1 แห่ง
100,000

-

-

-

1 แห่ง

ระยะทาง 500 ม.
500,000

-

-

-

1 แห่ง

สานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอในการ
บริการประชาชน

การบริหารจัดการขยะมี
ระบบ

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนโครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร บริเวณแยกบ้านด้าย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีไฟสัญญาณจราจร และ สายทางเชียงราย-เวียงชัย
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
บริเวณแยกบ้านด้าย
เส้นทางสัญจร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 จุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนค่าดาเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจาหมู่บ้านเขต ทต.สิริ
เวียงชัย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนเขต ทต.สิริเวียงชัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
ทต.สิริเวียงชัย
จานวน 14 หมู่บ้าน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
210,000

210,000

210,000

210,000

1 ครั้ง/ปี

สานักปลัด

3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ท้องทีใ่ นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับอาเภอและระดับจังหวัด

เพื่อป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

อุดหนุน/สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆตาม
อานาจหน้าที่ /ความจาเป็น/ตาม
กรอบกฎหมาย

เพือ่ ร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหายา สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
เสพติดกับหน่วยงานต่างๆ

อุดหนุน/สนับสนุน กลุ่มองค์กรต่างๆ
ตามอานาจหน้าที/่ ความจาเป็น/
ตามกรอบกฎหมาย

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ศตส.ระดับอาเภอและรับ
ดับจังหวัด
25,000

25,000

25,000

จานวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด
ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดทุกช่องทาง

20,000

กลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

20,000

100,000

20,000

100,000

20,000

1 ครั้ง/ปี

100,000 1 องค์กร/ครั้ง/ปี

สานักปลัด

มีความสามัคคีและสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน

สานักปลัด

ม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
งบกลาง
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที
ทต.สิรเวียงชัย

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ สปสช.ที่
กาหนดไว้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง/ปี
200,000

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
การดาเนินงานของ
กองทุน สปสช มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่โรงเรียนและ ศพด.ในพืน้ ที่
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรียน

โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/
ศพด.ในสังกัด 1 แห่ง

อุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
นักเรียนและ ศพด.ในพืน้ ที่ ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวัน
โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/
รับประทานครบ 5 หมู่ และทั่วถึง ศพด.ในสังกัด 1 แห่ง

อุดหนุนสถานศึกษาเพือ่ จัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน/สถานศึกษา

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเด็ก/เยาวชน

2561
(บาท)
600,000

1,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,000

1,200,000

600,000

1,200,000

2564
(บาท)

20,000

20,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

600,000

เด็กเล็กและนักเรียนมี
เด็กนักเรียนได้รับ พัฒนาทางร่างกายที่
อาหารเสริม(นม)ครบ สมบูรณ์ แข็งแรง มี
กองการศึกษา
ทุกคน
สุขภาพร่างกายที่ดี

1,200,000

เด็กนักเรียนได้รับ
เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง
กองการศึกษา
อาหารครบทุกคน วันที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

โรงเรียนในเขตพื้นที่
จานวน 4 แห่ง
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000

จานวนเด็กและ
เยาวชนที่ติดยา
เสพติดลดลง

เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

########

########

80,000

0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

2

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัด
งานประเพณีลอยกระทง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน
เขตพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย
หมู่บ้านละ 8,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัด
งานสรงน้าพระธาตุ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย หมู่บ้าน
ละ 10,000 บาท

2561
(บาท)
112,000

30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
112,000

30,000

112,000

30,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

112,000

ประชาชนให้
ความสาคัญและ
ช่วยกันรักษาประเพณี
ท้องถิน่ เพิม่ ขึน้

30,000

ประชาชนให้
ความสาคัญและ
ช่วยกันรักษาประเพณี
ท้องถิน่ เพิม่ ขึน้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 กาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผ.02

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุน/สนับสนุน โครงการ
ต่างๆ ของสานักงานประมง
อาเภอเวียงชัย ตามอานาจ
หน้าที/่ ความจาเป็น/ตามกรอบ
กฎหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

แหล่งน้าในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ทต.สิริเวียงชัย
50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าใจในการอนุรักษ์
เพิ่มมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษา
สภาพแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างระดับอาเภอ
ระดับอาเภอ

2561
(บาท)

40,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

40,000

40,000

2564
(บาท)

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและ
จานวนโครงการที่ การบริหารจัดการ
เทศบาลดาเนินการ ข้อมูลข่าวสารระดับ
อาเภอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบริการโลจิสติกเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

แบบ ผ.03

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านศรีเวียง
เชื่อมระหว่างบ้านร้องหวาย หมู่ที่
6 ตาบลห้วยสักและตาบลเวียงชัย
หมู่ที่ 3

2

3

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

2561
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ

กว้าง 6 ม. ยาว
3,900 ม. หนา 0.15 ม.

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
2,925,000

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เลียบลาน้าลาว) ซอย สะดวกและปลอดภัยในชีวิต
10 ถึงบ้านป่ายางมน ตาบลรอบ
เวียง เชื่อมตาบลเวียงชัย หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมบ้านนสมานมิตร
ตาบลดอนศิลา ถึงบ้านหนองหลวง
หมู่ที่ 16 ตาบลเวียงชัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2,925,000

2,925,000

2,925,000

1 สาย

กว้าง 4 ม. ยาว 3,700
ม.
หนา 0.15 ม.

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และอุบัติเหตุ
ลดลง
2,775,000

กว้าง 6 ม. ยาว
5,000 ม.
หนา
0.15 ม.

กองช่าง

3,750,000

2,775,000

3,750,000

2,775,000

3,750,000

2,775,000

3,750,000

1 สาย

1 สาย

กองช่าง

ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน จานวนงบประมาณ จานวน จานวนงบประมาณ จานวน จานวนงบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1)ยุทธศาสาตร์ดา้ นการพัฒนาสาธารณูปโภค
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา
53 35,325,000
รวม
53 35,325,000
2)ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
2.1 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน
2.2 แผนงาน
สาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์
2.4 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2.5 งบกลาง
รวม

แบบ ผ.07

ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน จานวนงบประมาณ จานวน จานวนงบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

44
44

27,710,000
27,710,000

45
45

357,500,000
357,500,000

39
39

33,205,500
33,205,500

178 131,990,500
178 131,990,500

11

450,000

10

1,350,000

14

4,900,000

12

3,980,000

47

11,400,000

12

660,000

12

660,000

12

660,000

12

660,000

48

2,640,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

8

600,000

20
4
49

905,000
13,270,000
15,435,000

20
4
48

905,000
13,270,000
16,335,000

20
4
52

905,000
13,270,000
19,885,000

20
4
50

905,000
13,270,000
18,965,000

80
16
199

30,980,000
52,920,000
98,540,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
3)ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
3.1 แผนการศึกษา
3.2แผนการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

20

2,126,000

22
1,022,000
รวม
42
3,148,000
4)ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว

แบบ ผ.07

4

1,920,000

4

1,920,000

4

1,920,000

24

8,426,000

19
23

842,000
2,762,000

19
23

842,000
2,762,000

19
23

842,000
2,762,000

79
103

3,548,000
11,974,000

4.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน

3

100,000

1

20,000

2

70,000

1

20,000

6

210,000

4.2 แผนการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

1
10,000
1
10,000
รวม
5
130,000
3
50,000
5)ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1
4

10,000
100,000

1
3

10,000
50,000

1
11

10,000
300,000

5.1 แผนงานเกษตร

6
6

110,000
110,000

6
6

110,000
110,000

26
26

487,000
487,000

4.3แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

7
7

137,000
137,000

7
7

130,000
130,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
6)ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1 แผนงานการ
บริหารทัว่ ไป
6.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน
รวม
รวมทัง้ สิ้น

32

2,735,500

31

8
40
196

484,000
3,219,500
57,394,500

1
32
157

1,985,000

31

1,980,000

31

แบบ ผ.07

1,925,000

2,000,000 3,985,000
31
1,980,000
31
1,925,000
50,972,000
161 382,337,000
152 57,017,500

107

8,625,500

9
2,484,000
116 11,109,500
633 254,401,000

ยุทธ1 (อุต)
42

24,675,000

36

17,730,000

39

26,020,000

34

23,525,500

151

91,950,500

8

1,200,000

5

530,000

3

280,000

2

230,000

18

2,240,000

3

9,450,000

3

9,450,000

3

9,450,000

3

9,450,000

9

37,800,000

53

35,325,000

44

27,710,000

45

35,750,000

39

33,205,500

178

131,990,500

280,000

7

280,000

9

2,280,000

10

3,280,000

33

6,120,000

1

50,000

1

50,000

1

500,000

3

1,500,000

ยุทธ 2(รักษา)
7
4

170,000

2

1,020,000

4

2,570,000

1

200,000

11

3,780,000

11

450,000

10

1,350,000

14

4,900,000

12

3,980,000

47

11,400,000

17

760,000

17

760,000

17

760,000

17

760,000

68

30,400,000

3

145,000

3

145,000

3

145,000

3

145,000

12

580,000

20

905,000

20

905,000

20

905,000

20

905,000

80

30,980,000

5

120,000

5

120,000

5

120,000

5

120,000

20

480,000

1

210,000

1

210,000

1

210,000

1

210,000

4

840,000

6

330,000

6

330,000

6

330,000

6

330,000

24

1,320,000

12

660,000

12

660,000

12

660,000

12

660,000

48

2,640,000

(เข ้มแข็ง)

(สาสุข)

(สงั คม)
1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

2

150,000

8

600,000

3

13,070,000

3

13,070,000

3

13,070,000

3

13,070,000

12

52,840,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

4

80,000

4

13,270,000

4

13,270,000

4

13,270,000

4

13,270,000

16

52,920,000

1

80,000

(งบกลาง)

ึ ษา)
ยุทธ 3(ศก
9

80,000

3

1,820,000

3

1,820,000

3

1,820,000

3

1,820,000

12

7,820,000

8

226,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

11

526,000

20

2,126,000

4

1,920,000

4

1,920,000

4

1,920,000

24

8,426,000

17

700,000

17

700,000

17

700,000

17

700,000

68

2,800,000

2

142,000

2

142,000

2

142,000

2

142,000

8

568,000

3

180,000

3

180,000

22

1,022,000

79

3,548,000

(ศาสนา)

19

842,000

19

842,000

19

842,000

ยุทธ 4 (เคหะ)
3

100,000

1

20,000

2

70,000

1

20,000

6

210,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

1

10,000

4

40,000

5

130,000

3

50,000

4

100,000

3

50,000

14

330,000

5

67,000

5

60,000

4

40,000

4

40,000

18

207,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

4

200,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

4

80,000

7

137,000

7

130,000

6

110,000

6

110,000

26

487,000

18

1,955,000

18

1,445,000

18

1,440,000

18

1,385,000

54

6,225,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

1

40,000

4

160,000

13

740,500

12

500,000

12

500,000

12

500,000

49

2,240,500

32

2,735,500

31

1,985,000

31

1,980,000

31

1,925,000

107

8,625,500

8

484,000

1

2,000,000

9

2,484,000

196

57,394,500

157

50,972,000

636

254,431,000

(ศาสนา)
(พาณิชย)

ยุทธ 5(เกษตร)

ยุทธ 6 (ทั่วไป)

(เคหะ)

161

60,587,000

152

57,017,500

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.08
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย
(รถกระบะพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน)
พร้อมอุปกรณ์การแพทย์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการจัดซื้อสายส่งน้าพร้อมข้อต่อ
สวมเร็ว สาหรับรถบรรทุกน้า

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
รวดเร็วในการปฏิบติงาน

ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
ม. จานวน 4 เส้น

โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้าแรงดันสูง
(แสตนเลส)

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
รวดเร็วในการปฏิบติงาน

จานวน 1 หัว

4

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์

เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบติ
งาน

จานวน 1 คัน

5

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

งานป้องกันฯ ทต.สิริเวียงชัย

2

3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รถยนต์ จานวน 1 คัน
-

100,000

1,000,000

-

-

-

-

-

ลดอัตราการ
สูญเสียชีวิต

4 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้รวดเร็ว
สานักปลัด

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้รดเร็ว

สานักปลัด

20,000

-

-

-

1 หัว

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้รดเร็ว

-

-

50,000

-

1 คัน

ประชาชนได้รับการ
บริการ

สานักปลัด

มีวสั ดุ อุปกรณ์ใน ประชาชนได้รับการ
การปฏิบัติงาน บริการ
เพิม่ ขึ้น

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.08
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
6

7

8

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณี ขนาด 10 ฟุต จานวน
เกิดอุกทภัยและดูแลหนองน้า
2 ลา
สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการจัดซื้อเครื่องเรือหางยาว 4
จังหวะ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณี ขนาด 13 แรงม้า
เกิดอุกทภัยและดูแลหนองน้า
จานวน 2 เครื่อง
สาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้า
อเนกประสงค์

เพื่อใช้บริการประชาชนที่
ประสบภัย และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง

2561
(บาท)
-

30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 ลา

ประชาชนได้รับการ
บริการและดูแลหนอง
น้าสาธารณะ

สานักปลัด

2 เครื่อง

ประชาชนได้รับการ
บริการและดูแลหนอง
น้าสาธารณะ

สานักปลัด

จานวน 1 คัน
-

-

2,000,000

-

1 คัน

ประชาชนที่ประสบภัย
ได้รับการบริการและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.08
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุ
เครื่องป้องกันหนาวแก่
ผู้ประสบภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหา ช่วยเหลือ และบรรเทาภัย
หนาวแก่ผู้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนผู้ประสบภัย

100,000

100,000

100,000

100,000

บรรเทาปัญหาได้
ได้รับการช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

สานักปลัด

3) การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.08

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่
1

2

3

4

5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการ
สอน ตามความจาเป็นและอานาจ
หน้าที่

เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
การศึกษา สาหรับการพัฒนาของ
เด็ก

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน 2 ชั้น

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 ตู้

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ ขาวดา

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 เครื่อง

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ชนิดฝา
บนถังแยกปัน่

2561
(บาท)

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

2564
(บาท)

100,000

9,000

-

-

-

20,000

-

-

-

6,000

20,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์การเรียนการ
เด็กนักเรียนได้รับ สอนเพียงพอ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

จานวนอุปกรณ์ใน ประสิทธิภาพในการ
การปฎิบัติงาน ปฎิบัตงิ านและ
กองการศึกษา
ให้
บ
ริ
ก
ารประชาชนได้
เพิ่มขึ้น
รวดเร็
ประสิทวธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชนได้ กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชนได้ กองการศึกษา
เพิ่มขึ้น
รวดเร็ว

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน
ปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.08

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่
6

7

8

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า ชนิดฝา
บนถังแยกปัน่

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด
45 นิ้ว

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น DVD

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

20,000

-

-

-

35,000

-

-

-

16,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนอุปกรณ์ใน ประสิทธิภาพในการ
การปฎิบัติงาน ปฎิบัตงิ าน
เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน
ปฎิบัติงาน
การปฎิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
จานวนอุปกรณ์ใน ประสิทธิภาพในการ
การปฎิบัติงาน ปฎิบัตงิ าน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.08

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

64

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แบบ ผ.08

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อเสาประตูฟุตบอล 7
คน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้ ประชาชน เยาวชน ใน
ออกกาลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง เขต ทต.สิรเิ วียงชัย

โครงการจัดซื้อพระพุทธรูป
ประดิษฐสถาน ศพด.ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อให้เด็กเล็กได้บูชาและสร้าง
ศรัทธาตามหลักพุทธศาสนา

โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา พุทธศาสนิกชน

2

3

วัตถุประสงค์

พระพุทธรูปขนาดไม่น้อย
กว่า 25 นิ้ว

2561
(บาท)
80,000

50,000

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 ครั้ง/ปี

-

1 ครั้ง/ปี

-

ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีเพิม่ ขึน้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน เยาวชนได้
ออกกาลังกายและมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ

กองการศึกษา

เด็กเล็กเกิดความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา กองการศึกษา
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีวัฒนธรรม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 กาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แบบ ผ.08

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อพันธุพ์ ืช พันธุป์ ลา
ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ด้าน
การเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู สภาพแวดล้อม ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.สิริเวียงชัย

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ร้อยละของโครงการที่ ของ ทต.สิริเวียงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์
ดาเนินการ/ปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฎิบัติงาน กิจกรรม
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

3

4

โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
สาหรับคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 6 เครื่อง

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 ชุด

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 3 ตู้

โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร

2564
(บาท)

จานวน 1 กล้อง
30,000

2

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

18,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สานักปลัด/
กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
5

6

7

8

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 6 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขวน

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 เครื่อง

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก

2561
(บาท)

10,000

50,000

44,000

6,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
ได้รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด/
กองคลัง

กองคลัง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว

สานักปลัด

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
9

10

11

12

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 3 ตู้

โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 ตัว

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 4 ตัว

โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

โครงการจัดเก้าอี้สานักงาน

2561
(บาท)

30,000

16,500

10,000

6,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
ได้รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
ได้รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ใน ปฎิบัติงานและ
การปฎิบัติงาน ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
ได้รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
13

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนา ปรับปรับปรุง
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และเทคโนโลยีของ
หน่วยงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ในการพัฒนาและ
ปฎิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ทต.สิริเวียงชัย
500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

การปฎิบัติงานของ
หน่วยงานในการ
จานวนโครงการที่ บริการประชาชนมี
เทศบาลดาเนินการ ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด/
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

2

3

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
สาหรับคอมพิวเตอร์

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 7 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก สาหรับกระดาษ A3

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 เครื่อง

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 เครื่อง

โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 3 ตู้

โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 2 ตัว

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

2561
(บาท)
22,000

21,000

8,500

50,000

16,500

10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ
ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.08

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองและการมีสว่ นร่วมชองประชาชน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการจัดเก้าอี้สานักงาน

8

9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 4 ตัว

โครงการจัดซื้อกล้องสารวจ แบบ
อิเล็คทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทาง

เพื่อให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และบริการ
ประชาชนได้รวดเร็ว

จานวน 1 ชุด

โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบ
อเนกประสงค์

เพื่อบริการประชาชนและแก้ไข
ปัญาหาตามอานาจหน้าที่

จานวน 1 คัน
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ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

ประสิทธิภาพในการ
จานวนอุปกรณ์ในการ ปฎิบัติงานและให้บริการ
ปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รวดเร็ว

กองช่าง

-

1 คัน

สามารถบริการประชาชน
ได้รวดเร็ว

กองช่าง

22,000

21,000

8,500

50,000

16,500

10,000

6,000

350,000
2,000,000

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ซึ่งในการประเมินผลแผนนั้น
จะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ สอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวั น ที่ ๑0 ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เรื่ อ ง แนวทางและ
หลักเกณฑ์ การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง
ดาเนิ น การประเมิน คุ ณ ภาพของแผนยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาตามแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ สอดคล้ อ งแผนพั ม นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข องอค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นานั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้ อ งด าเนิ น การก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบ ห้ าวัน นับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้ งตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวัน ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้
ยากและบางเรื่องอาจทาไม่ได้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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