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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้แก้ไขค าว่า”แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า “ แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา
ห้าปี  ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15  มิถุนายน 2562 

 
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
        

        เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
           12  มิถุนายน  2562 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.ด้านกายภาพ 
                1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ที่ตั้ง   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย    ตั้งอยู่ที่  257  หมู่ที่  7   บ้านด้ายกู่แก้ว   ต าบลเวียงชัย   
อ าเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเวียงชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 7  
กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  9  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37.7 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ   23,562.5  ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ    มีเขตติดกับต าบลรอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย ต าบลเวียงเหนือ  
อ าเภอเวียงชัย 

ทิศใต้     มีเขตติดต่อกับต าบลท่าสายและต าบลห้วยสัก อ าเภอเมืองเชียงรายและ 
    ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย 

ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อกับต าบลดอนศิลาและต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียงชัย 
ทิศตะวันตก    มีเขตติดต่อกับต าบลรอบเวียง และต าบลท่าสาย  อ าเภอเมืองเชียงราย 

              1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร     
              1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
              1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  
 

 2.ด้านการเมืองการปกครอง 
              2.1 เขตการปกครอง 

ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  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 และหมู่ท่ี 16 
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 3.ประชากร 
              3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  7,921 คน แยกเป็นชาย  3,774 คน หญิง  4,147 คน  มีความ 
หนาแน่นเฉลี่ย  210  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562) 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ณ 30 พฤษภาคม 2561 ณ 30 เมษายน 2562 

ครัวเรือน 
 

ประชากร ครัวเรือน 
 

ประชากร 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

2 ร่องบัวลอย 247 318 352 670 253 312 351 663 
3 ศรีเวียง 463 471 499 970 479 483 507 990 
4 ด้าย   199 233 250 483 200 235 257 492 
5 ไชยเจริญ 242 259 265 524 243 251 265 516 
6 ปง 286 311 323 634 291 312 331 643 
7 ด้ายกู่แก้ว 167 228 214 442 170 224 217 441 

11 หนองหล่ม 580 351 446 797 627 381 476 857 
12 ใหม่โพธิ์งาม 191 283 290 573 193 284 295 579 
14 ไชยปราการ 151 213 241 454 151 214 239 453 
15 ด้ายเจริญ 134 187 212 399 140 181 210 391 
16 หนองหลวง 233 264 261 525 236 264 251 515 
17 ไชยเจริญเหนือ 173 202 253 455 175 202 258 460 
18 ด้ายท่าล้อ 202 257 277 534 204 258 283 541 
20 ด้ายพัฒนา 160 171 204 375 164 172 207 380 

  3,428 3,748 4,087 7,835 3,526 3,774 4,147 7,921 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเวียงชัย ณ  30  เมษายน  2562 
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ข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับที ่ หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง  
(คน) 

จ านวนบ้าน 
(หลังคาเรือน) 

เขต 

1 2 ร่องบัวลอย 350 254 296 209 2 
2 3 ศรีเวียง 812 378 434 317 2 
3 4 ด้าย   405 191 214 158 1 
4 5 ไชยเจริญ 422 211 211 167 2 
5 6 ปง 519 253 276 198 2 
6 7 ด้ายกู่แก้ว 371 179 192 141 1 
7 11 หนองหล่ม 675 289 386 322 1 
8 12 ใหม่โพธิ์งาม 496 243 253 175 2 
9 14 ไชยปราการ 368 171 197 134 1 

10 15 ด้ายเจริญ 326 144 182 126 1 
11 16 หนองหลวง 430 218 212 172 2 
12 17 ไชยเจริญเหนือ 384 164 220 153 1 
13 18 ด้ายท่าล้อ 466 217 249 173 1 
14 20 ด้ายพัฒนา 322 144 178 134 1 

   6,556 3,056 3,500 2,579  
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร์อ าเภอเวียงชัย ณ  5  มิถุนายน  2562 
 
           3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 40 35 75 
  1 ปีเต็ม – 2 ปี  81 105 219 
  3 ปีเต็ม – 5 ป ี 114 105 219 
  6 ปีเต็ม – 11 ปี  217 109 407 
12 ปีเต็ม – 14 ป ี 107 113 220 
15 ปีเต็ม – 17 ปี  120 101 221 
18 ปีเต็ม – 25 ป ี 346 353 699 
26 ปีเต็ม – 49 ปี  1,388 1,554 2,942 
50 ปีเต็ม – 60 ป ี 686 876 1,567 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 710 778 1,498 

รวม 3,809 4,185 7,994 
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 4.สภาพทางสังคม 
 

              4.1 การศึกษา 

 
ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 

จ านวนนักเรียนปี 
2561 

จ านวนนักเรียน  
ณ พฤษภาคม 2562 

1 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 198 221 
2 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 70 61 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สิริเวียงชัย 36 29 

รวม 304 311 
 
  

  4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร   จ านวน    1 แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านด้ายหนองหล่ม จ านวน     1 แห่ง 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    จ านวน   14 แห่ง 

 

  4.3 อาชญากรรม 
    - 
 

  4.4 ยาเสพติด 
    - 
 
 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อองค์กร 

จ านวน 
หมายเหตุ 

ปี 61 ปี 62 
1 ผู้สูงอายุ 1,257 1,340 รวมทั้งต าบล ณ  30 ก.ย.61 

2 ผู้พิการ 287 282 รวมทั้งต าบล ณ  30 ก.ย.61 

3 ผู้ป่วยเอดส์ 67 74 รวมทั้งต าบล ณ  30 ก.ย.61 

 
  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
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 5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
              5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ถนนหินคลุก 
(สาย) 

2 22 3 16 5 - 
3 21 5 13 7 - 
4 12 1 11 - - 
5 16 4 10 1 - 
6 11 3 8 1 - 
7 14  - 11 3 2 

11 24 2 18 7 - 
12 11 1 10 1 - 
14 10 10 - - - 
15 14 1 13 1 1 
16 11 6 4 2 - 
17 12 - 10                2 1 
18 8 8 1 1 - 
20 7 7 1 - 1 
รวม 193 36 140 5 5 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 6 4 3 - 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

1 - - - 

          
          5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  3,526   ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้านครบ จ านวน 14 หมู่บ้าน 

   

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- 
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 6.ระบบเศรษฐกิจ 
              6.1 การเกษตร (ข้อมูล จปฐ. ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2562) 

 - ท านา  จ านวนร้อยละ 26.70 % 
 - ท าไร่  จ านวนร้อยละ   0.09 % 

- ท าสวน จ านวนร้อยละ   0.88 % 
 

              6.2 การประมง 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด

เชียงราย 
 

              6.3 การปศุสัตว์ (ข้อมูล จปฐ. ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2562) 
 - เลี้ยงสัตว์ จ านวนร้อยละ 0.04% 
  
 

              6.4 การบริการ 
- มีร้านบริการท าผม เสริมสวย ในพ้ืนที่  จ านวน 7 แห่ง 
- มีโรงแรมในพ้ืนที่    จ านวน 2  แห่ง  
- มีรีสอร์ทในพ้ืนที่    จ านวน 1 แห่ง    
- มีโรงสีข้าวในพ้ืนที่    จ านวน 5 แห่ง         

 

              6.5 การท่องเที่ยว 
หนองหลวงซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่อันดับที่สองของจังหวัดเชียงราย มีเกาะแก่งอันที่

เกิดขึ้นจากเศษวัชพืชและการทับถมของตะกอนดินหลายแห่ง ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี  จะมีนกที่อพยพหนีความหนาวมาจากประเทศทางทิศเหนือของ
ประเทศไทยขึ้นไปบินมาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้  ท าให้มีนักดูนกเข้ามาส ารวจและศึกษาชีวิตนกในเขตเมือง
หนาว บริเวณหนองหลวงอยู่เสมอ ท าให้หนองหลวงเป็นจุดชมนกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
เชียงราย  นอกจากนี้บริเวณส่วนสาธารณะหนองหลวงยังเป็นจุดพักผ่อน และชมวิว  

              6.6 อุตสาหกรรม 
- 
 

              6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - เครือข่ายกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มท าปลาส้ม  กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด  
                     กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  กลุ่มผลิตภัณฑ์และแปรรูปปลา 
  - กลุ่มศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนต าบล 
  - กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน 
  - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
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             6.8 แรงงาน    (ข้อมูล จปฐ. ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2562)  
          อาชีพหลัก   รับจ้างทั่วไป  (35.67) 
      อาชีพรอง ท านา (26.70),  ค้าขาย (12.05), รับราชการ,เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (5.86) 
      อาชีพเสริม/กลุ่มอาชีพ   ท าสวน, ข้าวโพด,  เลี้ยงสัตว,์  โค,  กระบือ,  สุกร,  เป็ด,  ไก่,  
ค้าขาย,  ร้านค้าขายของช า,  ปั้มน้ ามัน,  โรงสีข้าว,  ร้านขายอาหาร, งานบริการ,  ร้านตัดผม,  เสริมสวย,   
ตัดเย็บผ้า, รับจ้างทั่วไป (ตามฤดูกาล)  ท าปราสาท เรือนตาน 
 

 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
             7.1 การนับถือศาสนา 
                   ประชาชน จ านวน  14  หมู่บ้าน  นับถือศาสนาพุทธ 
                    หมู่ที่ 2    บ้านร่องบัวลอย    วัดไชยสวัสดิ์ 
         หมู่ที่ 3    บ้านศรีเวียง         วัดศรีเวียง 
         หมู่ที่ 4    บ้านด้าย    วัดราษฎร์ชุมพล 
         หมู่ที่ 5    บ้านไชยเจรญิ    วัดไชยเจริญ 
         หมู่ที่ 6    บ้านปง    วัดปงหลวง 
         หมู่ที่ 12  บ้านใหม่โพธิ์งาม    พระธาตุเวียงฮ้อ 
               7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่       ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดไชยสวัสดิ์ หมู่ที่ 2    ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดศรีเวียง  หมู่ที่ 4       ประมาณเดือน เมษายน  
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดราษฎร์ชุมพล  หมู่ที่ 4   ประมาณเดือน มีนาคม  
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดไชยเจริญ  หมู่ที่    5     ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม 

  -  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดดอยเวียงฮ้อ  หมู่ที่  12 ประมาณเดือน พฤษภาคม 
 -  สืบชะตาหนองหลวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์     ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีวันสงกรานต์        ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง       ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา และออกพรรษา     ประมาณเดือน กรกฎาคมและตุลาคม   
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
- กลุ่มท าปราสาท บ้องไฟ พลุ และโคมลอย  หมู่ที่  2  บ้านร่องบัวลอย 

  - กลุ่มปลาส้ม  หมู่ที่ 6 บ้านปง  และหมู่ท่ี  16  บ้านหนองหลวง 
  - กลุ่มท าแหนม  หมู่ที่  14  บ้านไชยปราการ 
  ภาษาถ่ิน คือ  

- ภาษาเมืองล้านนา   
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  



 
 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)                                                                                   เทศบาลต าบลสิริเวยีงชัย 

 

 

  - กลุ่มปลาส้ม  หมู่ที่ 6 บ้านปง  และหมู่ที่  16  บ้านหนองหลวง 

- กลุ่มแหนม  หมู่ที่  14  บ้านไชยปราการ 
 

 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ า 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ าลาว 
- หนองน้ าขนาดใหญ่ ได้แก ่หนองหลวง 
- หนองน้ าขนาดเล็ก  ได้แก ่หนองเจ้าน้อย  หนองเจ้าแดง  หนองกู่แก้ว หนองหล่ม  
  หนองบอยน้อย 
- ฝาย  ได้แก่ ฝายชัยสมบัติ 

8.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าชุมชน 
 
8.๓ ภูเขา   
ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลไม่มีภูเขา 
 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ า ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  
เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการคัดแยกขยะ และก าจัด
ขยะอินทรีย์   โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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        6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

        ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
๒.๑ เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ
เพิ่มรายได้ต่อหัว     

๓.1.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม่  

3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตของสินค้าและบริการ  
3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ พัฒนา

ระบบ  การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพ ภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว
สู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนา
สังคม ผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้  
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี 
  ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
  ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
  จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย 
  คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
  ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
  ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย 
  ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
  กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต
  ให้แก่ประชาชน   
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  7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
  พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
  ทั้งประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
  พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
  ผู้ใช้บริการ  
  7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน
  เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา     
  และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ 
  น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
  ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ 
  ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
  ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
  ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
  การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
  ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
  ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
  กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ 
  เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
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 ๑.๓  แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) 
วิสัยทัศนก์ลุ่มจังหวดั 

  “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา   
                    สินค้าเกษตรปลอดภัย      ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

และเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
2. การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพ่ิม

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมเละ

สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 
4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 

 แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์   “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วย

วัฒนธรรมล้านนา  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและ
บริการโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และ GMS  

  เป้าประสงค์   
1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าชายแดนและผ่านแดน 
2. เพ่ือเพ่ิมมูลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนิติบุคคล 

 

  กลยุทธ์หลัก  
กลยุทธ์ที่  1    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพ่ืออ านวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ 

รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS  
กลยุทธ์ที่  2    ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง 

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพ่ือเพ่ิม 

มูลค่าการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์    
1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรส าคัญของจังหวัด 
2. เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

  กลยุทธ์หลัก  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความม่ันคงของ 
อาหาร 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาระบบตลาด  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
  เป้าประสงค์    

1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมจ านวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีได้รับการส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ 

  กลยุทธ์หลัก  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  

และเชิงสุขภาพเกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ,+3 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง  Low Season พัฒนาปรับปรุงแหล่ง 

ท่องเที่ยวและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์ และเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเพ่ิมคุณค่า และมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  
  เป้าประสงค์     

1. เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของครัวเรือนที่ไม่มีความมั่นคงและไม่เหมาะสม 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชน 
4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
5. เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ า 
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  กลยุทธ์หลัก  

 กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ใน
วิถีชีวิต  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนผู้เดือดร้อนให้มีความมั่นคงและเหมาะสมในการ
อยู่อาศัย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสและมีระดับการศึกษา
สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีงานท าของก าลังแรงงานจากสายการศึกษาให้สมดุลและเพียงพอ
กับตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน  

  เป้าประสงค์    
1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะ 
4. เพ่ือพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี รองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน 
6. เพ่ือปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ 
7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 

  กลยุทธ์หลัก  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้มั่นคง พอเพียง ทั่วถึง และสมดุล 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ     
ภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6   การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  เป้าประสงค์    

1. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
ด้วยกลไกลและกระบวนการของประชารัฐ 

2. ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคม 
3. ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
4. สร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ในการรักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ตามแนวชายแดน 
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กลยุทธ์หลัก  
 กลยุทธ์ที่ 1   ด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง  

ปลอดภัยยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

อาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงด้านต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 3   การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ และการปูองกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมภาคประชาสังคม 
กลยุทธ์ที่ 5   ปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการด้านความปลอดภัยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางบก 
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยคุกคาม 

ความมั่นคงรูปแบบใหม่และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยภาคประชาชน 
กลยุทธ์ที่  7   การสร้างความรักความสามัคคีของราษฎรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 
          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
2561-2564) 

  วิสัยทัศน์ 
 “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนมีความสุข” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

  กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตสิกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
เพ่ือเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

  กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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  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  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และย่ังยืน 
  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 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

     “ภายในปี 2562  มุ่งสู่การพัฒนาแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
1. แนวทางการพัฒนาจัดหาและให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
2. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค อาคาร

สิ่งก่อสร้างและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.แนวทางการพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตส านึกในการรักษาสุขภาพกายและจิตที่ดี 
5.แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสใน

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

ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยให้สอดคล้องกับ

การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างปกติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และแหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนปุาชุมชน 
2.แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ตลอดจนดูแลรักษา แก้ไขปัญหา  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
2. แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 

 
          2.3 เป้าประสงค์ 

1 ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศบนพ้ืนฐานประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
5. ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบบูรณาการ 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. กรณีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค วัดคุณภาพจากงานที่คณะกรรมการตรวจรับ
งานโดยจะต้องเป็นงานที่มีคุณภาพ ปริมาณงานถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน และไม่มีข้อท้วงติง 
  2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่  เช่น  ถนน สะพาน ราง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ  
สิ่งก่อสร้างใน ฌาปนสถาน  ปูายจราจร      
กระจกโค้งปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข - โครงการพัฒนาสังคมและสง่เสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เชน่ การช่วยเหลือผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ปวุย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล 
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดา้นสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ  
-ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู ้ปลูก
จิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข(ต่อ) - การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการ
พาณิชยกรรม   ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย และอ าเภอเวียงชัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพฒันาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุา
ชุมชนปุาต้นน้ า  ปุาสาธารณะ  ปลูกหญ้าแฝก  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
- เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
     2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
1. กลยุทธ์การสร้างและบ ารุงรักษาด้านสาธารณะทั้งทางน้ าทางบก 
2. กลยุทธ์การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3. กลยุทธ์การจัดให้มีระบบโทรคมนาคม สื่อสารและบริการ 
4. กลยุทธ์การจัดให้มีไฟส่องสว่าง ขยายและบ ารุงรักษา 
5. กลยุทธ์การจัดให้มีน้ าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
6. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
7. กลยุทธ์การก่อสร้างพัฒนาและบ ารุงระบบระบายน้ า ท่อ/คลองระบายน้ าในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
1. กลยุทธ์การให้ประชาชนได้รับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล ระเบียบ และข้อกฎหมาย 
2. กลยุทธ์การส่งเสริมโภชนาการตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
3. กลยุทธ์การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคระบาดวิทยา ไม่ให้แพร่

ระบาด 
4. กลยุทธ์การ สนับสนุนกลุ่ม อสม. และทีมกู้ชีพฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา และท านุบ ารุงศาสนสถาน 
2. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 
2. กลยุทธ์การ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในต าบลให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี 
3. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในต าบลอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. กลยุทธ์การพัฒนาสร้างจิตส านึกในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ

แหล่งน้ าธรรมชาติ ตลอดจนปุาชุมชน 
2. กลยุทธ์การพัฒนาสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ตลอดจนดูแลรักษา แก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. กลยุทธ์การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. กลยุทธ์การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา อบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ 
 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนาต าบลร่วมกับหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้องทุกภาคอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning ) ของ เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.แนวทางการพัฒนาการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
4.แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขสร้างจิตส านึกในการรักษาสุขภาพ
กายและจิตที่ด ี
5.แนวทางการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคมตลอดจนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
1.แนวทางการพัฒนาจัดหาและให้มแีหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร 
2.แนวทางการพัฒนาก่อสรา้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
คมนาคม สาธารณูปโภค อาคารส่ิงก่อสร้างและบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตต าบลให้
สอดคล้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันอยา่งปกติ ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
1.แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อมตลอดจนปุาชุมชน 
2.แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ตลอดจนดูแลรักษา 
แก้ไขปัญหา   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธภิาพ
ตามหลักธรรมภบิาล 
2.แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตย 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จุดแข็ง (S=strength) 
  1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

พ้ืนที่ต าบลเวียงชัยนี้เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า    เนื่องจากมีแหล่งน้ าส าคัญไหลผ่านคือ แม่น้ า  
แม่ลาวโดยไหลผ่านเข้าสู่เขตพ้ืนที่จากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต าบลเวียงชัย  โดยไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ 7 หมู่ 
20 หมู่ 11 หมู่ 4 หมู่ 18  ไหลต่อไปยังเขตต าบลเวียงเหนือ  นอกจากนี้ยังยังมีฝายชัยสมบัติที่เป็นคลองส่งน้ า
จากแม่น้ าแม่ลาวเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่เขตต าบลเวียงชัย  ซึ่งเหมืองฝายนี้เกิดจากการ
ทีป่ระชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเอง  รวมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการการใช้น้ าจากเหมืองฝาย
นี้  จนกระทั่งได้รับรางวัลการบริหารจัดการน้ าดีเด่นระดับประเทศ  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่อีก 1 
แห่ง คือ หนองหลวง ในเขตพ้ืนที่นี้กรมชลประทานได้มีการก่อสร้างคลองส่งน้ าจากหนองหลวงสู่ พ้ืนที่
การเกษตรในเขต 3 ต าบลคือ ต าบลเวียงชัย ไหลผ่านหมู่ 16 และหมู่ 6 ผ่านไปสู่ต าบลเมืองชุมและต าบลเวียง
เหนือ ส่วนตอนกลางของพ้ืนที่ต าบลเวียงชัย จะมีหนองน้ าขนาดเล็ก เช่น หนองกู่แก้ว หนองเจ้าน้อย  หนอง
หล่ม  หนองบอยน้อย เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กที่กักเก็บน้ าในพื้นที่ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ท าการเพาะปลูก  

 
  2.  ด้านการท่องเที่ยว   

หนองหลวงซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าขนาดใหญ่อันดับที่สองของจังหวัดเชียงราย มีเกาะแก่งอันที่
เกิดขึ้นจากเศษวัชพืชและการทับถมของตะกอนดินหลายแห่ง ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ของทุกปี  จะมีนกที่อพยพหนีความหนาวมาจากประเทศทางทิศเหนือของประเทศไทยขึ้นไปบินมา
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนี้  ท าให้มีนักดูนกเข้ามาส ารวจและศึกษาชีวิตนกในเขตเมืองหนาว บริเวณหนองหลวงอยู่เสมอ 
ท าให้หนองหลวงเป็นจุดชมนกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย  นอกจากนี้บริเวณสวนสาธารณะ
หนองหลวงยังเป็นจุดพักผ่อน ชมวิว   

 
  3.  ด้านการศึกษา   

มีแหล่งความรู้ที่ส าคัญคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดจังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีการเผยแพร่
ให้ความรู้เรื่องวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงอนุบาลสัตว์น้ าจืด   อีกท้ังยังเพาะและขยายพันธุ์ปลาบึก
แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นปลาบึกน้ าจืดทีมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วย 

 
  4. ด้านเศรษฐกิจชุมชน  

ในพ้ืนที่หมู่ 6 และหมู่ 16 นั้นเป็นแหล่งจ าหน่ายพันธุ์ปลาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด 
โดยเฉพาะ ปลานิล ปลาดุกและปลาสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปอาหารที่ท ามาจากปลาซึ่งเป็นปลาที่จับ
ได้ตามธรรมชาติมาแปรรูปออกจ าหน่าย  และเป็นสินค้าข้ึนชื่อของอ าเภอเวียงชัย ในท้องถิ่นเรียกว่าผลิตภัณฑ์นี้
ว่า “ปลาส้ม”  
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  5. การคมนาคม   
มีเส้นทางคมนาคมถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายศรีเวียง-แม่เลียบแม่บง จุดเริ่มต้นบริเวณสี่

แยกศรีทรายมูลมาทางทิศตะวันออกมุ่งสู่บ้านแม่เลียบแม่บง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ตัดผ่านบริเวณตอนกลางต าบล
เวียงชัย โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในแนวถนนประกอบด้วย บ้านหนองหล่ม บ้านด้าย แล้วแยกออกเป็นสองสาย    
สายแรกมุ่งไปสู่อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  ผ่านหมู่บ้านไชยปราการ ไชยนารายณ์ บ้านเวียงชัยทอง บ้านเวียงชัย    
บ้านกลางเวียง ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งไปอ าเภอพญาเม็งรายโดยผ่านไปทางบ้านด้ายเจริญ    บ้านด้ายกู่แก้ว    
บ้านไชยเจริญ บ้านไชยเจริญเหนือ  บ้านศรีเวียง บ้านร่องบัวลอย บ้านใหม่โพธิ์งาม บ้านปง บ้านหนองหลวง 
และต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดสามารถเดินทางไปได้สะดวก   
 

จุดอ่อน (W =weakness) 
  1.  ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเทียวที่ดี   เช่น  การประชาสัมพันธ์  การปรับปรุง 
และฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
  2.  การท านาและการเกษตรของราษฎรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ าฝนตามฤดูกาล/การบริหาร
จัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ 
  3.  จ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม 
  4.  งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีปริมาณสูง  เนื่องจากมี
ภารกิจมาก 
    5. รายได้ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจัดเก็บเองได้น้อย เมื่อเทียบกับรายได้เงินอุดหนุน
รัฐบาล รายรับจากรัฐบาลไม่แน่นอน 
  

โอกาส (O=Opportunity) 
  1. เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เอ้ือต่อการบริหารจัดการพื้นที่ 
  2. ที่ตั้งของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยอยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด สามารถติดต่อราชการได้สะดวก 
  3.  มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
  4.  ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ง การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
  

ข้อจ้ากัด (T=Threat) 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง 
  2.  ปัญหาสภาวะโลก ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแลง้ วาตภัย ภัยหนาว  หมอกควัน
ไฟปุา และอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมีความเสียหายจากแผ่นดินไหว 
  3. น้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ท านาได้เฉพาะในฤดูกาล ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
  4. ปัญหาการว่างงานตามฤดูกาล 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  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 เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไมล่ดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการทีเ่ทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6  ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
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ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย จึงยกย่อง 

เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน  ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  เร่งบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว   เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของ

แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ คือ หนองหลวง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าตามธรรมชาติที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
เชียงราย มีพ้ืนที่ประมาณ 9,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 3 ต าบล 2 อ าเภอ คือ ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 
จ านวนกว่า 1,000 ไร่ ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จ านวนกว่า 1,000 ไร่ และต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง
เชียงรายกว่า 6,000 ไร่ ทั้งนี้บริเวณรอบปากอ่างเก็บน้ าหนองหลวง ยังมีเกาะปรากฏอยู่ทั้งหมด คือ เกาะแม่
หม้าย เกาะดงมะเฟือง เกาะสันปุาเปูา เกาะสันกลาง เกาะทองกวาว เกาะไหมเย็บ(เกาะแม่หยิบ)เกาะขนุน 
และเกาะไผ่เหมย เป็นต้น 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ จ านวนงบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1)ยุทธศาสาตร์ด้านการพัฒนาสาธารณปูโภค

1.1 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา

32       11,721             9         5,324,203         62       56,061,572          96       83,150,000       114     112,440,000     313     268,696,875       
รวม 32       11,721            9        5,324,203        62       56,061,572         96      83,150,000      114     112,440,000    131     268,696,875      

2.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 4         105,000           4         95,000              9         325,000               12       1,875,000         9          255,000            43       2,655,000           
2.2 แผนงานสาธารณสุข

6         622,280           8         643,280            11       697,280               11       697,280            11       697,280            47       3,361,400           
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 1         50,000             4         150,000            6         200,000               6         200,000            6          200,000            24       800,000              
2.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 5         110,000           9         155,000            8         265,000               8         265,000            8          265,000            38       1,060,000           
2.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  -  - 1         20,000              1         20,000                 7         20,000              1          20,000              4          80,000                
2.5 งบกลาง

3         13,070,000      3         15,442,800       3         16,442,800          3         16,442,800       3          16,442,800       15       77,841,200         
รวม 19       13,957,280      30      16,506,080      38       17,950,080         41      19,500,080      38       17,880,080      171     85,797,600        

รวม 4 ปี
จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

จ านวน
โครงการ

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชยั  ต าบลเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จังหวัดเชยีงราย

2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565ปี 2564

แบบ ผ.01 



บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชยั  ต าบลเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จังหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.01 

3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรม

3.1 แผนการศึกษา 12       2,061,200         12       2,048,820         13       2,081,200            13       2,081,200         13       2,081,200         63       10,353,622         
3.2แผนการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ

15       300,000           14       196,210            16       335,000               16       335,000            16       335,000            64       1,501,210           
รวม 27       2,361,200        26      2,245,030        29       2,416,200           29      2,416,200        29       2,416,200        127     11,854,832        

4)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

4.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  -  -  -  - 7         810,000               7         810,000            7          810,000            21       243,000              
4.2 แผนการศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ

1         30,000             1         20,000              2         40,000                 2         40,000              2          40,000              8          170,000              
4.3แผนงานการพาณิชย์

 -  -  -  - 1         10,000                 1         10,000              1          10,000              3          30,000                
รวม 1         30,000            1        20,000             10       860,000              10      860,000           10       860,000           32       443,000             

5)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเกษตร
2         8,000                2         8,000                3         18,000                 3         18,000              3          18,000              13       70,000                

รวม 2         8,000               2        8,000               3         18,000                3        18,000             3         18,000             13       70,000               

6)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรมบา้นเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.1 แผนงานการบริหาร
ทั่วไป 8         902,000           7         282,000            8         257,000               8         287,000            8          167,000            39       1,865,000           

รวม 8         902,000          7        282,000           8         257,000              8        287,000           8         167,000           39       1,865,000          
รวมทั้งสิ้น 89       17,270,201     75      24,385,313      150     77,562,852         187    106,231,280    202     133,781,280    647     368,727,307      



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที ่ 2
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

พร้อมวางท่อ คสล. ซอย 1  จํานวน 
 2  จดุหมู่ที ่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ทอ่ขนาด คสล.ขนาด
 0.80 ม. จํานวน  
10  ทอ่น   -   -      80,000   -   - 1 จุด

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
 ซอย 1  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
680  ม.    หนา 
0.05 ม.  -  - 816,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

3 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมต้นบริเวณลําเหมือง ซอย 1 ถงึ 
ลําเหมืองหางสันทราย  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  1 แหง่

ประชาขนมีน้ําใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบหนองปลาตายห่า หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
700  ม.    หนา 
0.15 ม.  -  -  - 840,000 840,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที่
 2

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน 3 จุด

 -  -  - 750,000  - 3 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

6 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 2

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 30,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิดจดุเร่ิมต้นบ้านเลขที ่2  ถงึ
บ้านเลขที ่ 37  หมู่ที ่2

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 1.00  ม. ยาว
 500  ม. ลึกเฉล่ีย 
1.50 ม.  -  -  - 2,000,000 2,000,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ซอย 12  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
800  ม.  -   -   -    960,000  -  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ซอย 13  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
800  ม.

 -   -   -  - 960,000  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ซอย 14  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
800  ม.

 -   -   -  - 960,000  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ถนนรอบวัดร่องบัวลอย  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
500  ม.

 -   -   -  - 600,000  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

12 โครงการขดุลอกลําเหมืองบริเวณ 
ซอย 1 ถงึหางสันทราย หมู่ที ่2

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  -  -  - 500,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

หมู่ที ่3  -  -
13 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้านพร้อมวางท่อและอปุกรณ์  
หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

  -   - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด  ซอย  2  หมู่
ที ่ 3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
 200 ม.   - 600,000    -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

15 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 4 
(จํานวน 1 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 500 ม.   - 25,000      -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก     ต่อจากซอย 3  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 54
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -   -   - 130,000  -  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
3/1         หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 50
 ม.   -   -   - 120,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

18 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 3 
(จํานวน 2 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 1,000 ม.   -   -   - 500,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

19 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 4 
(จํานวน 1 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 500 ม.   -   -   - 25,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองหล่ม ต่อจากจดุเดิม   หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
1,000 ม.  -  -  - 600,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด  ซอย  3  หมู่
ที ่ 3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
 120 ม.   -   -   - 300,000  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองจก   หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
500 ม.  -  -  -  - 300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 7 
 ต่อจากจดุเดิม หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
100 ม.  - 240,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

24 โครงการจดัทําราวกั้นโค้ง บริเวณ
ถนนหลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ญาณสังวรณ์  หมู่ที ่3

เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนน ระยะทาง 100 ม.

  -   -   -  - 300,000 2 จุด

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2  หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง  4 เมตร 
 ยาว 70  เมตร

  -   -   -  - 170,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย
 2  หมู่ที ่3

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มใน
หมู่บา้น ขนาดกวา้ง 0.30 ม. 

ยาว 300 ม.
  -   -   -  - 780,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด ซอย 7 เชื่อม     ซอย 8  หมู่ที ่3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40  ม. ยาว
 300  ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60 ม.  -  -  -  - 900,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

28 โครงการขยายไล่ทางพร้อมวางท่อ 
คสล. ซอย 5    หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
150 ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  -  - 390,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด ซอย 2/1  หมู่ที ่3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40  ม. ยาว
 175  ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60 ม.

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

30 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีต
เลิมเหล็ก หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

จํานวน  1,000 ม.

 -  -  -  - 525,000  1 แหง่

ประชาขนมีน้ําใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

31 โครงการขดุลอกหนองป่าซาง  หมู่ที ่3 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

32 โครงการขดุลอกหนองหล่ม  หมู่ที ่3 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

33 โครงการขดุลอกหนองจก  หมู่ที ่3 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

34 โครงการขดุลอกลําเหมืองร่องโพธิ  
หมู่ที ่3

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

35 โครงการขดุลอกคลองชัยสมบัติ  หมู่ที่
 3

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด ซอย 9  จํานวน  1  ขา้ง  หมู่ที ่3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม. ยาว
 150  ม. ลึกเฉล่ีย 
0.30 ม.  -  -  -  - 390,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น  ซอย 10  หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
500  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  -  - 200,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

หมู่ที ่4
38 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นางนิภาพร ถงึบ้าน นส.นคนันท์  
หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว  300    ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม.   -   -    900,000   -   - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

39 โครงการติดต้ังระบบหอกระจายขา่ว
ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นด้าย หมู่ที่ 4

 - 200,000  - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

  -    500,000   -  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง กองช่าง

41 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค   
หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

42 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณ
สะพานแม่น้ําลาว พร้อมวางท่อ คสล.
 จดุเร่ิมต้นสะพานแม่ลาว ถงึ บ้าน
นายต๊ิบ เขยีวเพชร   หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 8  ม. ยาว 
300 ม.

 -  -  - 240,000    - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณ
ฝายหลังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 
เชื่อมหมู่ที ่ 15 ถงึ   หมู่ที ่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 5  ม. ยาว 
150 ม.

 -  -  -      75,000  - 2 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก    ลอดใต้สะพานแม่น้ําลาว  
หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
150  ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  - 300,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

45 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว      หมู่ที่
 4

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง  200 ม.

 -  -  - 2,000,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

46 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 4

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 30,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

47 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาว   หมู่ที ่4

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทางยาว 500  
ม.

 -  - 3,375,000 3,375,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงมี
ความปลอดภยั กองช่าง

48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นางอรพนิ ถงึบ้านนายสมพล  หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม.     
ยาว  150    ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม.   -   - 390,000 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

49 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณลําเหมืองไส้ไกเ่ชื่อมหมู่ที ่18 
 ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่4

เพื่อใหก้ารระบายน้ําเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรได้ดี

กวา้ง 0.50 ม.     
ยาว  200 ม.

  -   - 150,000 1 จุด

สามารถแก้ไข
ปญัหาใหก้ับ
เกษตรกร กองช่าง

หมู่ที ่5

50 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

  ระยะทาง 1,500  
ม.

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 11 บ้านนายสิงห์แกว้ 
มะโนหาญ หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3.5  ม.  ยาว 
80  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  - 168,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

52 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 10  บ้านนายผัด ร่ม
ทอง หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 50
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -  - 120,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 6 บ้านนายสงัด จั่น
เพชร  หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3.5  ม.  ยาว 
50  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  - 105,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

54 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ําพร้อม
ขยายแนวคลองเดิม หมู่ที ่5

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 1,000,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

55 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านโดยทําลูกระนาด   หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ถนนภายในหมู่บา้น
ทกุสาย

  -   -   -   - 100,000
1 

หมู่บา้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

56 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นบริเวณถนนสาธารณะ 
ทางเขา้บ้านเลขที ่176 นายสุพรม  
ดอนชัย    หมู่ที ่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว  
300     ม.

 -  -  -  -    200,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

หมู่ที ่6

57 โครงการวางท่อส่งน้ํา พร้อมประตู
เปิด-ปิดบริเวณหนองหลวงเชื่อมร่อง
โพธิ   หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 800 ม.

  -   -    600,000   -   - 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

58 โครงการถมดินในพืน้ทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน  หมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

พื้นที่ จํานวน 1 ไร่
 -   - 250,000   -   - 1 แหง่

ประชาชนมีความ
สามัคคี กองช่าง

59 โครงการกอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชน
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะของหมู่บ้าน   
หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
จําหน่ายสินค้าชุมชน

กวา้ง  8 ม. ยาว 6 ม.
  สูง  5 ม.

  -   -    800,000   - 1 หลัง

ประชาชนมีรายได้
จากการจําหน่าย
สินค้า

กองช่าง

60 โครงการขดุลอกร่องโพธิ ์ หมู่ที ่ 6 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ขนาดกวา้ง  10  ม.  
        ยาว 2,000  
ม. ลึก 2 ม.  -  -  -  - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ประจําหมู่บ้าน    หมู่ที ่ 6

เพื่อประชาชนได้รับข่าวสาร
และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นปง  หมู่ที่ 6

 -  - 60,000  - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารและทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

62 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรม

ขนาด 2 ชั้น กวา้ง   
12  ม.    ยาว  24  
ม.  สูง  8   ม.  -  -  - 2,880,000 2,880,000 1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ทํากิจกรรม
และสร้างความ
สามัคคี

กองช่าง

63 โครงการขดุลอกหนองปง  หมู่ที ่ 6 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4 ไร่

 -  -  - 300,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

64 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 6

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 100,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

65 โครงการขดุลอกกําจดัวัชพชืบริเวณ
หนองหลวง  หมู่ที ่6

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 500,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อนัแน่น ซอย  1/3 (กรุยคํา )  หมู่ที ่
 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 60
 ม.   -   -   -   -      36,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

67 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังรอบ
หนองจอยาว หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 
600 ม.   -   -   -   - 24,000     1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

68 โครงการขดุลอกหนองจอยาว  หมู่ที ่6 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  87  ไร่

 -  -  -   - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

69 โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ําไฟฟา้
บริเวณหนองหลวง หมู่ที 6

เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่
ขาดแคลนน้ําในฤดูฝนและฤดู
แล้งสามารถทําการเพาะปลูก
ได้ตลอดปี

จํานวน 1 แหง่

  -   -   -   - 300,000   1 แหง่

เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกได้ตลอดปี กองช่าง/

กรม
ชลประทาน

70 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 10 ต่อจากจดุเดิม หมู่ที ่
 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 50
 ม.

  -   -   -   -    120,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

71 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่6

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

จํานวน  6  จุด

 -  -  -  - 30,000

จํานวน
ประชาชน
มีความ

ปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กองช่าง

หมู่ที ่7



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

72 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจํา   หมู่บ้านบริเวณหอเจา้บ้าน 
หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบพธิทีางศาสนา

ขนาดกวา้ง  6  ม. 
ยาว 10 ม. สูง 3 ม.

 -  - 420,000  -  - 1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
พธิทีางศาสนา

กองช่าง

73 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู บริเวณซอย 6    หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม.   ยาว
 120  ม. ลึก 0.50 
ม.

 -  - 300,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 
 หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3  ม.  ยาว 
680  ม.

 -  - 1,224,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

75 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหนองกู่แกว้     หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก ปลอดภยัในชีวติ
และมีสถานที่ออกกําลังกาย

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
2,000  ม.   หนา 
0.15 ม.  -  -  - 2,400,000 2,400,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ มีความปลด
อดดภัยในทรัพย์สิน
และมีสถานที่ออก
กําลังกาย

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

76 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาวหลังบ้านนางหลวย 
(เพิม่เติมจากจดุเดิม)         หมู่ที ่7

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ําลาว

ระยะทาง 400 ม.

 -  -  - 2,000,000 2,000,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ํา
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง

77 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู บริเวณซอย 7  หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม.   ยาว
 80  ม. ลึก 0.50 ม.

 -  -  - 210,000  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
บริเวณบ้านนายวินัย ถงึแม่น้ําลาว  
หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  - 200,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

79 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จดุเร่ิมต้นสะพาน ถงึบ้าน     นายปิ
ยะวัฒน์ (ต่อจากจดุเดิม) หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
400  ม.

 -  -  - 480,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

80 โครงการขดุลอกหนองเจา้น้อยเจา้
แดง  หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 2,000,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นายปิยวัฒน์ ถงึบ้านนายสายชล  
หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว  200    ม.

 -  -  -  - 300,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

82 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว   หมู่ที ่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อการเกษตร

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000    500,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง

83 โครงการขดุลอกหนองน้ําสาธารณะ
และคลองส่งน้ํา หมู่ที ่ 7

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 1,000,000 2 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

84 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หน้า
บ้านนายอนิสม  หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 6  
ม.  -  - 14,400  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

85 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ํา 
คสล.รูปตัวย ู พร้อมบ่อพกั ซอย 5  
หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 3  ม.     
ระยะทาง 100   ม.  -  -  -  - 500,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

86 โครงการกอ่รางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ย ู พร้อมฝาปิด ซอย 2 เชื่อมหมู่ที ่
20   หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40  ม.     
ยาว 45 ม. ลึก 0.50
 ม.

 -  -  -  - 150,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

หมู่ที ่11
87 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เลียบ

พนังแม่น้ําลาว สาย 1 หมู่ที 11   
เชื่อมระหว่างตําบลรอบเวียง และ
ตําบลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  6  ม.  ยาว 
6,000  ม.  หนา 
0.15 ม.  -  - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

88 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
11/3    หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
300  ม. หนา 0.15
 ม.  -  - 720,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

89 โครงการขดุลอกคลองหนองน้ําฮาก 
ซอย 3 ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่11

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 200 ม.

 -  - 250,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

90 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 11 สาย 2 เลียบลํา
เหมือง  หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
3,000  ม.       หนา
 0.15 ม.  -  -  - 2,000,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

91 โครงการขดุลอกลําเหมืองตอนบน
เหนือบ้านหนองหล่มเลียบบริษัท ผไท
เทพ   หมู่ที ่11

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 500     ม.

 -  -  - 1,000,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีต
เลิมเหล็ก บริเวณลําเหมืองสาธารณะ
ต่อจากจดุเดิม        หมู่ที ่ 11

เพื่อใหป้ระชาขนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ระยะทาง  4,200  ม.

 -  -  - 900,000  -  1 แหง่

ประชาขนมีน้ําใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 19  หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
800  ม.  หนา 0.15
 ม.  -  -  - 200,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

94 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาว  หมู่ที ่11

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ําลาว

กวา้ง  8 ม.  ยาว  
300  ม.

 -  -  -  - 3,000,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ํา
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง

95 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภูมิภาค   ซอย 16/1 ถงึ ซอย 1   
หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

ระยะทาง 1,200    
 ม.

 -  -  -  - 400,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

96 โครงการขดุลอกลําเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่11

เพื่อกําจัดวชัพชืที่ขวางทางน้ํา
 ลดปญัหาน้ําทว่ม

ลําเหมืองในหมู่บา้น
 -  -  -  - 1,000,000

วชัพชื
ลดลง

ลดปญัหาน้ําทว่มใน
 ชุมขน กองช่าง

97 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว   หมู่ที ่ 
11

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อการเกษตร

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000    500,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนเลียบพนังแม่น้ําลาว สาย 1   
 หมู่ที ่11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

ระยะทางยาว 6,000 
เมตร

 -  -  - 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอย 10   หมู่ที ่11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

ระยะทางยาว 300 เมตร

 -  -  -  - 300,000 1 แห่ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

100 โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ 
และชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณสะพานแม่น้ําลาว  หมู่ที ่11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

จํานวน  1  จุด

 -  -  -  - 300,001 1 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

หมู่ที ่12
101 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุก

บริเวณร่องโพธิเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา
 0.15 ม.  -  - 2,000,000    -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

102 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู พร้อม
ฝาปิด ซอย 6  หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 71  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -  -    190,000   -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

103 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองป่ายางต่อจากจดุเดิม   หมู่ที ่ 
12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
600 ม.  -  - 480,000    480,000 480,000   1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

104 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางรอบ
บริเวณวัดดอยเวียงฮ้อ หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง 800 เมตร

 -  -  -    2,600,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

105 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุก
บริเวณร่องโพธิเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง 800 เมตร

 -  -  -    400,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

106 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณร่องโพธิ หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 5 เมตร   
    ยาว 4 เมตร

 -  -  -    350,000   - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

107 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสุสาน จดุเร่ิมต้นซอย 1 ถงึ
 ชอย 2      หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง  4 ม.  ยาว 
250  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  - 600,000   - 2 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดั
แน่นเส้นทางหนองบอยป่ากอ๊  หมู่ที ่
12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  3.5 ม.  ยาว 
2,500  ม.       หนา
 0.15 ม.  -  -  - 700,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

109 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินลูกรังบด
อดัแน่นเส้นทางหนองบอยน้อย  หมู่ที่
 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  3 ม.  ยาว 
600  ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  - 300,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

110 โครงการขดุลอกหนองป่ายาง  หมู่ที ่
12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 26 
ไร่

 -  -  -  - 2,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

111 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไก ่
บริเวณพระธาตุดอยเวียงฮ่อ  หมู่ที ่12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  3   จุด

 -  -  -  - 1,200,000 3 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

112 โครงการขดุลอกหนองบอยป่ากอ๊  
หมู่ที ่12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 36 
ไร่  -  -  -  - 5,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

113 โครงการเจาะบ่อบ่าดาล บริเวณพระ
ธาตุเวียงฮ้อ  หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ํา
อุปโภคบริโภค ได้อย่าง
เพยีงพอ

จํานวน 1 แหง่

 -  -  - 100,000   - 1 แหง่

ประชาชนมีแหล่ง
น้ําอุปโภคบริโภค 
ได้อย่างเพยีงพอ กองช่าง

114 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 5  
      หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
45 ม.

 -  -   -    110,000   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

115 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 7  
  หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
50 ม.

 -  -   -     120,000   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

116 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไกห่นอง
ป่ายาง(ลําเหมืองเสีย)   หมู่ที ่ 12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน   1 จุด

  -   -   -   -    450,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

117 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
      หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ถนนภายในหมู่บา้น
ทกุสาย

  -   -   - 200,000     - 1 หมู่

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

118 โครงการขดุลอกร่องโพธิ   หมู่ที ่ 12 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน   1 จุด

  -   -   - 200,000     - 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง

119 โครงการกอ่สร้างห้องน้ําสาธารณะใน
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประจําหมู่บ้าน
  หมู่ที ่ 12

เพื่อบริการประชาชนใน
หมู่บา้นในการทํากิจกรรม
ของหมู่บา้น

จํานวน 4 หอ้ง

  -   -   - 150,000     - 4 หอ้ง

ประชาชนได้ใช้
บริการ

กองช่าง

120 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 1  
หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 150  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

  -   -   - 390,000     - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

121 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 10
  หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ขนาดกวา้ง 3  เมตร  
 ยาว 150  เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร   -   -   -   -    300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

122 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
ทับแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณทีน่านายจี๋         อนิชัยยา 
หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4.00  ม.  ยาว
 500  ม. หนา 0.15
 ม.

 -  -   -   - 250,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

123 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
ในสุสานบ้านใหม่โพธิง์าม  หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 2 มี
อาคารประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

กวา้ง 20 ม.          
 ยาว 50 ม.           
 สูง 6 ม.   -   -   -    8,000,000 1 หลัง

ประชาชนมีอาคาร
ประกอบกิจกรรม

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

124 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

เปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุด

 -  -  -  -    300,000 1 แหง่

ประชาชนน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

หมู่ที ่14   - 

125 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 1  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.70  
เมตร   ยาว 160  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -    800,000   -   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

126 โครงการต่อเติมอาคารหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน (หลังใหม่) พร้อมเท
ลาน คสล.หน้าหอประชุมประจํา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

พื้นที่  150   ตร.ม.

  -   -    150,000   -   - 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ทํากิจกรรม

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

127 โครงการกอ่สร้างห้องน้ําสาธารณะใน
บริเวณหอประชุมประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที ่ 14

เพื่อบริการประชาชนใน
หมู่บา้นในการทํากิจกรรม
ของหมู่บา้น

จํานวน 4 หอ้ง

  -    150,000   -   - 4 หอ้ง

ประชาชนได้ใช้
บริการ กองช่าง

128 โครงการขดุลอกลําเหมืองสาธารณะ 
 หมู่ที ่14

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

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

  -   -   - 500,000   - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

129 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 3 เชื่อมหมู่ที ่20  หมู่ที่
 14

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3.50  ม.  ยาว
 250  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 220,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

130 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 8  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 45  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -    120,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

131 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 7  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.60  
เมตร   ยาว 500  
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 
เมตร

 -  -  -  -    2,000,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

132 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 3  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว705  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -   -    1,900,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

หมู่ที ่15

133 โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ
ประจําหมู่บ้าน   หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและอุปกรณ์
การเกษตร

กวา้ง 10 ม. ยาว 15
 ม.

 -  - 1,200,000  -  - 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและ
อุปกรณ์การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

134 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณสะพานขา้งบ้านบ้านเลขที  
115   จํานวน  2  จดุ  หมู่ที ่15

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

กวา้ง 3 ม. ยาว 4 ม.

 -  -    500,000  -  - 2 จุด

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

135 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่ 8 ถงึ หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ระทาง 100 ม.

 -   -    600,000   -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

136 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรของ
นายอนิสม หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  5  ม.  ยาว 
10  ม.  สูง 3.50 ม.

 -  -  - 200,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

137 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยหลัง
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย  หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
250  ม.  หนา 0.15
 ม.  -  -  - 150,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

138 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นสายทางไปบวกปลาต๋อง   
หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3.50  ม.  ยาว
 250  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 220,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

139 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นเชื่อมหมู่ที ่9 ซอยประปา   
หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3  ม.  ยาว 
1,000  ม. หนา 
0.15 ม.  -  -  - 500,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

140 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่18 ถงึ  หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
500  ม.  หนา 0.15
 ม.  -  -  - 130,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

141 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 15

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 30,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

142 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน            หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 500,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

143 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่ 8 ถงึ หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ระทาง 100 ม.
 -  -  -  -    300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

144 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล.
 ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 15

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ทกุจุดภายในหมู่บา้น

 -   -   -   -    300,000
1 

หมู่บา้น

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

145 โครงการถมดินในพืน้ทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน  หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

พื้นที่ จํานวน 1 ไร่
 -   -   -   - 250,000 1 แหง่

ประชาชนมีความ
สามัคคี กองช่าง

146 โครงการเสริมไหล่ทางถนนบริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.50 ม.  ยาว
 50 ม.  -  -  -  -    300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่16  -  -



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

147 โครงการขดุลอกหนองตีนไฮ่และ
เสริมคันบ่อ    หมู่ที ่16

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

กวา้ง 50 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 1 ม.  -  - 125,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

148 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที่
 16

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

กวา้ง 1 ม.  ยาว 
2,000 ม.   ลึก 1 ม.  -  - 500,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

149 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณส่ีแยก
บ้านสันถงึสะพานซอย 6 หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.50 ม.  ยาว
 700 ม.

 -  -    2,800,000  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

150 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณ
สะพานแม่น้ําแม่สะกิ๋น  หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 1,200   ม.   
(จํานวน  2  ข้าง)

 -  -  -    1,800,000  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

151 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อนัแน่น รอบหนองจอยาว  หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.        ยาว
  1,000   ม.

 -  -  -    600,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

152 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ซอย 4
    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

 จํานวน  1 สาย

  -   -   -    500,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

153 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ซอย
 1    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

 จํานวน  1 สาย

  -   -   -    500,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

154 โครงการขดุลอกกําจดัวัชพชืบริเวณ
หนองจอยาว  หมู่ที ่16

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่  30 
 ไร่

  -   -   -   - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

155 โครงการเทลาน คสล.รอบหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

พื้นที่   400   ตร.ม.

  -   -   -   -    200,000 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ทํากิจกรรม

กองช่าง

156 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดทับ
แน่น เร่ืมต้นบ้านนางต๊ิบ เลขที ่193
 ถงึบ้านเลขที ่192    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3 ม.  ยาว 
300 ม.

  -   -   -   -    270,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

157 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดทับ
แน่น เร่ืมต้น บ้านเลขที ่74 ถงึ
บ้านเลขที ่75    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3 ม.  ยาว 
300 ม.

  -   -   -   -    270,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

158 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกรอบ
หนองป่าอั้น     หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4 ม.  ยาว 
1,000 ม.

  -   -   -   -    1,200,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

159 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 5 
ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4 ม.  ยาว 
1,000 ม.

  -   -   -   -       360,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

160 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด เร่ิมต้นบ้าน
นายอทุัย ถงึหอประชุมประจําหมู่บ้าน
   หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 300   ม.

  -   -   -   -    450,000 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

161 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจาย
ขา่วประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่16

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นหนองหลวง หมู่ที่
 16

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง

หมู่ที1่7
162 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด

อดัแน่น   ซอย  3/1  ต่อจากจดุเดิม
ไปทางทิศใต้  หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
100 ม.   -   -    150,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

163 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง   ซอย 
 7   หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
380 ม.   -   -    190,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

164 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย  3/1  (ด้านทิศเหนือ)  
หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
340 ม.   -   -    820,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

165 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  รูปตัวย ูพร้อม
ฝาปิด ซอย 1 หน้าบ้านนางหล้า มะ
โนพรหม   หมู่ที ่17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 100 
 ม.   -   -   - 300,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

166 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด จดุเร่ิมต้นปากทางซอย 4    หมู่ที่
 17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 100 
 ม.   -   -   - 300,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

167 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด จดุเร่ิมต้นปากทางซอย 7   หมู่ที่
 17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 100 
 ม.   -   -   - 300,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

168 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจาย
ขา่วประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นไชยเจริญเหนือ  
หมู่ที่ 17

  -   -   - 150,000   - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์

กองช่าง

169 โครงการกอ่สร้างหินคลุกบดทับแน่น  
 ขา้งบ้านนายสมศักด์ิ ไชยแกว้  หมู่ที่
 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 50
  ม.       หนา 0.15
 ม.  -  -  -  - 100,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

170 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด ซอย 8    หมู่ที ่17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 80  ม.

 -  -  -  - 240,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

171 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 5   หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 80
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -  -  -  - 160,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

172 โครงการขดุลอกร่องน้ําสาธารณะ
จดุเร่ิมต้นบ้านนายมนัส พรราชา  
หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

ระยะทาง 200 ม.

 -  -  -  - 200,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ กองช่าง

173 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 
หมู่ที ่3 เชื่อม    หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
80 ม.  -   -   -   -    160,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

174 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น   ซอย  7/5 9 ต่อจากจดุ
เดิม     หมู่ที ่ 17

  กวา้ง 4  ม.    ยาว 
50 ม.  -   -   -   - 30,000     1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

175 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
ถนนสาธารณะของหมู่บ้านทางเขา้
บ้านนายจนัทร์ สุวรรณรัตน์ หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 6  ม.    ยาว 
500 ม.

 -   -   -   -    600,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

176 โครงการขดุลอกลําเหมืองชัยสมบัติ  
หมู่ที ่17

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  -    400,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

177 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 ต่อจากจดุเดิม หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
50 ม.  -  -  -  -    120,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

178 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8/1  หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3  ม.    ยาว 
100 ม.  -  -  -  -    180,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่18



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

179 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยพูร้อมฝา
ปิดเร่ิมต้นบ้านนางวิไลพร ถงึทางเขา้
บ้านธีรดา    หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
400 ม.  -  - 600,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

180 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
พร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

  ระยะทาง 1,000  
ม.

 -  - 500,000  -  - 1 แหง่

ประชาชนน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

181 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4    หมู่ที ่
18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
100 ม.

 -  - 300,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

182 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
บ้านนายถวิล หมู่ที ่15เชื่อมระหว่าง
บ้านนายมา สุยะ   หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
1,500  ม. หนา 
0.15 ม.  -  -  - 1,000,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

183 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดทับ
เรียบขา้งบ้านนายอดุลย ์ลวนคํา หมู่ที่
 18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3.5 ม.  ยาว 
81  ม.  หนา 0.15 
ม.  -  -  - 140,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

184 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อม
ระหว่างเวียงเหนือ-เวียงชัย หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  6  ม.  ยาว 
1,000 ม.  หนา 
0.15 ม.  -  -  - 700,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

185 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาว  หมู่ที ่18

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ําลาว

ระยะทาง  300  ม.

 -  -  - 1,200,000  - 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ํา
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

186 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณนานายสมศักด์ิ   หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
800  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 500,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

187 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อม
ตําบลเวียงเหนือจดุเร่ิมต้นบริเวณ
นานายสม   หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 6  ม.  ยาว 
1,200  ม.       หนา
 0.15 ม.

 -  - 800,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

188 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4    หมู่ที ่
18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
100 ม.  -  -  - 300,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

189 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว  หมู่ที ่18 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง  1,000   
ม.

 -  -  - 500,000 500,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

190 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9 หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง  4 เมตร 
 ยาว 50  เมตร

 -  -  -  -    100,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

191 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 16  เชื่อม ซอย  17  
หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
 ยาว 400 เมตร

 -  -  -  -    400,000 1 จุด

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

192 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะของหมู่บ้าน  พร้อมอปุกรณ์
  หมู่ที ่ 18

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตรและอุปโดภคบริโภค

จํานวน   1 จุด

 -  -  -  -    250,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร และ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

หมู่ที ่20



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

193 โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ
ประจําหมู่บ้าน บริเวณซอย 3  หมู่ที่
 20

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บวสัดุอุปกรณ์ ปอ้งกันการ
สูญหาย

กวา้ง 10 ม. ยาว 15
 ม.

 -  - 1,200,000  -  - 1 แหง่

สถานที่วสัดุ
อุปกรณ์ของหมู่บา้น

กองช่าง

194 โครงการกอ่สร้างถนนลงลูกรังบดทับ
แน่น ซอย 2/1  หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3  ม.  ยาว 
15  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 10,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

195 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3/1   หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
80  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 180,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

196 โครงการกอ่สร้างพนังกั้นน้ําป้องกนั
ตล่ิงแม่น้ําลาว หลังบ้านนางเหลียง 
ถงึบ้านนางลา หมู่ที ่20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิงแม่น้ําลาว

จํานวน 1 แหง่        
 ระยะทาง 300 ม.

 -  -  - 1,500,000 1,500,000 1 แหง่

สามารถบรรเทา
และแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ําลาว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

197 โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ําป้องกนั
ตล่ิงแม่น้ําลาว จดุเร่ิมต้นหลังบ้าน
นางนาง ถงึบ้านนายล้วน กนัธะชัย 
หมู่ที ่20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิงแม่น้ําลาว

ระยะทางยาว 180 ม.

 -  -  - 900,000 900,000 1 แหง่

สามารถบรรเทา
และแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ําลาว

กองช่าง

198 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นรอบสุสานบ้านด้าย    หมู่ที ่
20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 300,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

199 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 3   หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 300,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

200 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณลําเหมืองสาธารณะ  ซอย 3  
หมู่ที ่20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทางยาว 150  
ม.

 -  -  - 600,000  - 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงมี
ความปลอดภยั กองช่าง

201 โครงการซ่อมแซมคันนบตล่ิงแม่น้ํา
ลาว จดุเร่ิมต้นหบ้านนายกอ๋งคํา  ถงึ
บ้านนายวิเชียร หมู่ที ่20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิงแม่น้ําลาว

ระยะทางยาว 500  
ม.

 -  -  - 800,000  - 1 แหง่

สามารถบรรเทา
และแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ําลาว

กองช่าง

202 โครงการกอ่สร้างห้องน้ําบริเวณ
สุสานบ้านด้าย  หมู่ที ่ 20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

จํานวน 1 แหง่

 -  -  -  - 400,000 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 7
 หมู่บา้น

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

203 โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กในบริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที ่
20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

พื้นที่ไม่น้อยกวา่   
800    ตร.ม.

 -  -  -  - 500,000 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 7
 หมู่บา้น

กองช่าง

204 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ  พร้อมอปุกรณ์สูบน้ํา หมู่ที่
  20

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด พร้อม
อุปกรณ์สูบน้ํา

 -  -  -  - 300,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

205 โครงการขดุลอกน้ําลาวจดุเร่ิมต้น
บริเวณหลังสถานีวิทยชุุมชนถงึ
สะพานน้ําลาว หมู่ที ่ 20

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  -  -  - 5,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

206 โครงการป้องกนัตล่ิงพงับริเวณลํา
เหมืองและพืน้ทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -  - 300,000 1 จุด

ปอ้งกันน้ําทว่มเข้า
ที่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

207 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก   ซอย
 5   หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
180  ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  -  - 160,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

208 โครงการกอ่สร้างศาลาประกอบพธิี
พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสุสานบ้านด้าย (เมรุหลังใหม่) 
  หมู่ที ่ 20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่  
4,7,11,14,15,18,20 มี
สถานที่ในการประกอบพธิี
ฌาปนกิจ

กวา้ง  8 ม. ยาว 20
 ม.  สูง  5 ม.

 -  -  -  -    1,300,000 1 หลัง

ประชาชนหมู่ที่  
4,7,11,14,15,1
8,20 มีสถานที่ใน
การประกอบพธิี
ฌาปนกิจ

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

209 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด เร่ิมต้นบ้าน
นายสุภพ ถงึบ้านนายยงยทุธ    หมู่ที่
 20

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 150   ม.

 -  -  -  - 450,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

210 โครงการซ่อมแซมและป้องกนัตล่ิง
แม่น้ําลาว เร่ิมต้นหลังบ้านนาง
สังเวียน แกว้สิริ ถงึบ้านนายทองทด 
สุรินแกว้  หมู่ที ่ 20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทาง 30 ม.

 -  -  -  - 420,000 1 จุด

ปอ้งกันน้ําทว่มเข้า
ที่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

211 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด เร่ิมต้นบ้าน
นางสิณีนาถ  ถงึบ้านนางรุ่งทิพย ์  
หมู่ที ่20

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.50 ม.     
ยาว 150   ม.        
 ลึกเฉล่ีย 150 ม.  -  -   -   -    480,000 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

212 โครงการซ่อมแซมตล่ิงแม่น้ําลาว 
เร่ิมต้นหลังบ้านนายกอ๋งคํา ถงึบ้าน
นายยงยทุธ  หมู่ที ่ 20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทาง 50 ม.

 -  -  -  - 700,000 1 จุด

ปอ้งกันน้ําทว่มเข้า
ที่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

213 โครงการกอ่สร้างเมรุเผาศพแบบไร้
ควันบริเวณสุสานบ้านด้าย  หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

ขาดกวา้ง 7 ม. ยาว 
7 ม. พร้อมหอ้งเตาเผา

3,200,000  -  -  -  - 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 7
 หมู่บา้น

กองช่าง

214 โครงการกอ่สร้างศาลาประกอบ
พธิีฌาปณกจิศพในบริเวณสุสานบ้าน
ศรีเวียง  หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
3,5,17 ใช้ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ

ขนาดกวา้ง 5.50 - 
6.00 ม. ยาว 40 ม.
 สูง 4.80-5.00 ม.

1,184,000  -  -  -  - 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 3
 หมู่บา้น

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

215 โครงการกอ่สร้างกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ ณ สุสานบ้านปง หมู่ที่
 6

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 6,16 
ใช้ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

ขาดกวา้ง 16.00 ม.
 ยาว 18.00 ม. สูง 
5.30 ม. 730,000  -  -  -  - 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 2
 หมู่บา้น

กองช่าง

216 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย  หมู่ที ่2

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม. ยาว 
102 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60-1.00 ม. 457,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

217 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณขา้ง
โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย จํานวน   2 
 ช่วง หมู่ที ่2

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.30
 ม. ยาว 30 ม.ลึก
เฉล่ีย0.30 ม. ช่วงที่
 2 กวา้ง 0.30 ม. 
ยาว 100 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.30-0.60 ม.

378,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

218 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ที ่2 เชื่อมหมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
295 ม. หนาเฉล่ีย 
0.04 ม.  - 489,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

219 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 4 
หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.  - 497,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

220 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
202 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.20-0.60 ม. 495,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

221 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด ซอยหลังวัดราษฎร์ชุม
พล  หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 150   ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.20-0.60 ม.
 พร้อมวางทอ่ คสล.ø
 ขนาด 0.40 ม. 
จํานวน 4 ทอ่น 
พร้อมบอ่พกั คสล . 
จํานวน 2 จุด

257,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

222 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 บริเวณลําเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.60 ม. ยาว 350 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม.

 - 304,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

223 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  รูปตัวยพูร้อมฝาปิด  
หมู่ที ่5

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 167  ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 ม.
 พร้อมบอ่พกั

 - 499,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

224 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวี  ซอย 11  หมู่ที ่11

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ขนาดø 0.80 ม. 
ยาว 320 ม. พร้อม
บอ่พกัขนาก 
1.60x1.60x1.75 
ม. จํานวน 31 บอ่  - 1,130,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

225 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าหอประชุม
ประจําหมู่บ้านบริเวณทางเขา้
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 30 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.60 ม.

103,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

226 โครงการเสริมไหล่ทางบริเวณถนน
หน้าหอประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้งเฉล่ีย 4 ม. ยาว
 26 ม . หนา 0.15 
ม.

42,000      -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

227 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด ซอย 1  หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม.     
ยาว 139   ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50-0.80 ม. 458,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

228 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
 จํานวน 2 ช่อง หมู่ที 15

เพื่อระบายน้ําในชุมชนใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ขนาดกวา้งต่อช่อง 
1.50 ม. ความลึกต่อ
ช่อง 1.00 ม. ความ
ยาวลําน้ํา 4.00 ม. 
ทํามุม 0 องศากับ
แนวก่อสร้าง

 - 244,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

229 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  จํานวน   2  ช่วง 
พร้อมบ่อพกั คสล. 2 จดุ หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.40
 ม. ยาว 91 ม.ลึก
เฉล่ีย0.50-1.00 ม.
 ช่วงที่ 2 กวา้ง 0.60
 ม. ยาว 20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.50-1.00 ม.

493,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

230 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน
ลูกรังพร้อมลงหินคลุกบดทับแน่น 
จํานวน 2 ช่วง ซอย 3/2 หมู่ที ่16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ช่วงที่ 1 ลงดินลูกรัง 
และลงหนิคลุกกวา้ง 
4 ม. ยาว 180 ม 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 ลงดินลูกรัง
และลงหนิคลุก กวา้ง
 3.50 ม. ยาว 110 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

268,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

231 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 1,740
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04 
ม.

268,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

232 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  ซอย 2  หมู่ที ่5

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม. ยาว 
100 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.60 ม. 322,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

233 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับ
แน่น ซอย 1  หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 2.50 ม. ยาว 
685 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. 314,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

234 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับ
แน่น ซอย 11 สาย 1 หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
400 ม.  จํานวน 4 
ช่วงๆละ 100 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

494,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

235 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  ซอย 6  หมู่ที ่14

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.30
 ม. ยาว 59 ม ลึก
เฉล่ีย 0.60-0.70 ม.
 ช่วงที่ 2 กวา้ง 0.30
 ม. ยาว 100 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30-1.30 ม. 322,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

236 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอย 3/2 หมู่ที ่16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

โดยลงหนิคลุกบดทบั
แน่น กวา้ง 3 ม. ยาว
 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.

 - 111,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

237 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  ซอย 3  หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
168.50 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.30-0.68 ม.

582,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

238 โครงการปรับยกรูปถนน ซอย 5 หมู่ที่
 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว
 46 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.  - 111,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

239 โครงการปรับยกรูปถนน ซอย 3/1 
หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

โดยการลงดินถมบด
ทบัแน่น กวา้ง 3 ม. 
ยาว 340 ม. หนา
เฉล่ีย 0.20 ม.

 - 105,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

240 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
 จํานวน 2 ช่อง หมู่ที 18

เพื่อระบายน้ําในชุมชนใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ขนาดกวา้งต่อช่อง 
1.80 ม. ความลึกต่อ
ช่อง 1.80 ม. ความ
ยาวลําน้ํา 5.00 ม. 
ทํามุม 30 องศากับ
แนวก่อสร้าง

 - 311,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

241 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด   หมู่ที ่20

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
123.50 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.30-0.80 ม. 404,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

242 โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะและ
เปล่ียนชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที ่
2,3,4,5,7,11,12,14,15,16,1
7,18,20

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

จํานวน  14  หมู่บา้น
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลสิริ
เวยีงชัย

 -  - 1,499,172  -  -
14 

หมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
การไฟฟา้

ส่วนภมูภิาค
อําเภอ  
เวียงชัย

243 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
ศาลาชมวิวหนองหลวง

เพื่อใหป้ระชาชน 
นักทอ่งเที่ยวที่ใช้บริการมีน้ํา
พื่อการอุปโภคบริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

ประชาชน 
นักทอ่งเที่ยวมีน้ํา
เพยืง พอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

244 โครงกาต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีสถานที่สําหรับการ
ปฎบิติังาน บริการประชาชน 
และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ

โดยเปล่ียนหลังคา
เมทลัชีท ขนาดกวา้ง 
16 ม. ยาว 21 ม.  -  - 150,000  -  - 1 หลัง

ผู้สูงอายุมีสถานที่
ดําเนินกิจกรรม

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

245 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารสํานักงาน ใหม้ี
สภาพที่ดี

ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 800,000  -  - 1 หลัง

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถทํา
กิจกรรมและ
บริการประชาชน

กองช่าง

246 โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน
ภายในทต.สิริเวียงชัย ห้องสํานักปลัด

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารสํานักงาน ใหม้ี
สภาพที่ดี

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว
 12 ม. สูง 3 ม.

 -  - 600,000  -  - 1 หอ้ง

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถทํา
กิจกรรมและ
บริการประชาชน

กองช่าง

247 โครงการกอ่สร้างป้ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีปา้ยของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก และประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนทราบ

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
ยาว 3 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 200,000  -  - 1 ปา้ย

ประชาชนสามารถ
ติดต่อ ศพด ได้
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

248 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถภายใน  
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีที่สําหรับจอดรถ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

ทต.สิริเวยีงชัย

 -  -  -  - 800,000 1 โรง

มีที่จอดรถเพยีงพอ

กองช่าง

249 โครงการปรับพืน้ทีล่านจอดรถ 
บริเวณหลังศูนยคุ์ณณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อมีที่จอดรถสําหรับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 50,000  - 1 แหง่

ประชาชนผู้มา
ติดต่อมีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ กองช่าง

250 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าใช้เพียงพอ
ในอาคารสํานักงาน

จํานวน  1  แห่ง

 -  - 50,000  -  - 1 แห่ง

สํานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

251 โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้
เพยีงพอในอาคาร ศพด

จํานวน  1  แหง่

 -  - 50,000  -  - 1 แห่ง

สํานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

252 โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง 
บริเวณสวนสาธารณะหนองหลวง 
หมู่ที ่6

เพื่อใหม้ีสถานที่จัดกิจกรรม
ใหก้ับประชาชน

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว
 6 ม.

 -  - 120,000  -  - 1 แห่ง

สํานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

253 โครงการกอ่สร้างระบบประปาโรงคัด
แยกขยะ

เพื่อใหม้ีน้ําประปาใช้ในโรง
คัดแยกขยะ

จํานวน  1  แหง่
300,000  -  -  -  - 1 แหง่

การบริหารจัดการ
ขยะมีระบบ กองช่าง

254 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้อง
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้เปน็สถานที่ปฎบิติังาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

กวา้ง 4.20 ม. ยาว 
4.50 ม.

208,000    -  -  -  - 1 หอ้ง

ประชาชนได้รับการ
บริการและอํานวย
ความสะดวกในด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

255 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อจัดสร้างอาคารและ
ส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
ใหแ้ก่เด็กเล็ก

ขนาดกวา้ง 5.70 ม. 
ยาว 12.20 ม.

142,000    -  -  -  - 1 หลัง

เด็กเล็กมีสถานที่
เรียนรู้ที่ถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

256 โครงกาต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีสถานที่สําหรับการ
ปฎบิติังาน บริการประชาชน 
และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ

ด้านหน้า กวา้ง 2.95
 ม. สูง 3.95 ม.    
ด้านหลัง กวา้ง 4.80
 ม. สูง 2.95 ม.

 - 64,000  -  -  - 1 หลัง

ผู้สูงอายุมีสถานที่
ดําเนินกิจกรรม

กองช่าง

257 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีสถานที่สําหรับการ
ปฎบิติังาน และบริการ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. สูง 
2.30-3.30 ม.  - 649,000  -  -  - 1 หลัง

มีสถานที่บริการ
ประชาชน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

258 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ําพร้อม
โครงแท่นเหล็กในพืน้ทีโ่รงคัดแยกขยะ

เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในพื้นที่โรงคัด
แยกขยะ

ขนาดกวา้ง 1.60 ม. 
ยาว 1.50 ม. สูง 
3.00 ม.  - 55,000  -  -  - 1 แหง่

มีน้ําเพยีงพอ

กองช่าง

259 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้โรงคัด
แยกขยะของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีไฟฟา้เพยีงพอต่อการ
บริหารจัดการขยะ

ขยายเขต ดังนี้       
1. แผนกแรงดันสูง
ภายนอก         2. 
แผนกแรงดันสูง
ภายใน            3. 
แผนกหม้อแปลง
ภายใน          4. 
แผนกแรงดันตํ่าภายใน

 - 408,203.10  -  -  - 1 แหง่

การบริหารจัดการ
ขยะมีระบบ

กองช่าง/
การไฟฟา้

ส่วนภมูภิาค
อําเภอ  
เวียงชัย



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

260 โครงการกอ่สร้างบ่อกรองกากปฎิกลู
เป็นปุย๋ บริเวณโรงคัดแยกขยะ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีระบบการจัดส่ิงปฎิ
กูลที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตามหลักวชิาการ

บอ่ที่ 1 กวา้ง 5.00 
ม. ยาว 21.50 ม.  
บอ่ที่ 2 กวา้ง 5.00 
ม. ยาว 10.60 ม.  - 347,000  -  -  - 2 บอ่

ทําใหม้ีระบบ
บริหารจัดการ
ส่ิงปฎกิูลที่
เหมาะสมและ
ถูกต้อง

กองช่าง/
สํานําปลัด

11,421,000 5,324,203 36,961,572 63,980,000 93,570,001









ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ไฟ

กระพริบ ทางแยกทางร่วมถนน
ภายในหมู่บ้าน เขตเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีไฟสัญญาณจราจร 
และประชาชนปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางสัญจร

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
   ทต.สิริเวียงชัย

 -  -  - 500,000  -
จ านวน

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ตามจุด
เส่ียง

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
        ทต.สิริเวียงชัย  -  -  - 1,000,000  -

จ านวน
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการจัดท าป้ายถนน ป้ายซอย 
ป้ายบอกทาง ภายในหมู่บ้าน เขต
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

จ านวนป้าย ตามแบบที่
 ทต.สิริเวียงชัย ก าหนด

 -  -  - 50,000  -
จ านวนป้าย

เพิ่มขึ้น

ชุมชนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อส่ือสาร กองช่าง

4 โครงการณณรงค์ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
งานประเพณีและวันส าคัญ

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และลดอุบัติเหตุ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
        ทต.สิริเวียงชัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
จ านวน

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สิน ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ)

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และบรรเทาสาธารณภัย

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
   ทต.สิริเวียงชัย

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000
จ านวน 14 

หมู่บ้าน

ป้องกัน แก้ไขปัญหา
 และบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักปลัด

6 โครงการ อปพร.ร่วมใจบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในวัน   อปพร.

เพื่อให้ อปพร.ได้ร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

จ านวน อปพร. 
รับผิดชอบในเขต ทต.
สิริเวียงชัย

 -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี
อปพร.ได้ร่วมท า
ประโยชน์ต่อสังคม ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตร
จัดต้ัง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถในเร่ืองการ
ป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัยประเภทต่าง ๆ 
และป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน

จ านวน  50  คน

 -  - 100,000 100,000  - 1 คร้ัง/ปี

อปพร. มีศักยภาพ
และการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.
และการปฎิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

จ านวน อปพร. 
รับผิดชอบในเขต ทต.
สิริเวียงชัย  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

อปพร. มีศักยภาพ
และการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ส านักปลัด



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบือ้งต้นแก่ ผู้บริหาร สท
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และประชาชนผู้สนใจ

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
ประชาชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้มากขึ้น

ส านักปลัด

10 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืน้ที่

เพื่อลดปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่  ทต.สิริเวียงชัย

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด าเนินการ/ปี

หมอกควันในเขต
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัยลดลง ส านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่เยาวชน และ
ประชาชน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบบรมได้
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม

เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมท าประโยชน์
ต่อสังคม ส านักปลัด

12 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ในหมู่บ้าน
  หมู่ที ่6

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

จ านวน  6  จุด

 -  -  -  - 30,000

จ านวน
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน กองช่าง



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

13 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ในหมู่บ้าน
  หมู่ที ่17

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

จ านวน  20  จุด

 -  - 50,000 50,000 50,000

จ านวน
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน กองช่าง



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและท าลายแหล่ง

เพาะพันธุย์ุงลายในหมู่บ้าน

เพื่อท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000
ลดอัตราการ

ป่วยเป็น
ไข้เลือดออก

ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชน ส านักปลัด

2 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ไม่เส่ียงเอดส์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความรู้
เร่ืองเอดส์ และการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เด็กและเยาวชน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000

ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 
80

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
ความรู้เร่ืองเอดส์ 
และการป้องกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ส านักปลัด

3 โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในวันยาเสพติดโลก

เพื่อสร้างจิตส านึกในการร่วมต่อต้าน
ยาเสพติด

เขต ทต.สิริเวียงชัย
20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ปี

ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

4 โครงการศึกษาเพือ่ต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และ
เยาวชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล
ต าบลสิริเวียงชัย

เพือ่ร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

สนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดทุก
ช่องทาง ส านักปลัด/

สภ.เวียงชัย

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 

5 โครงการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคระบาด โรคติดต่อ

เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ระบาด โรคติดต่อ ของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 2 โครงการ/ปี

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ/ปี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด/
สนง.พัฒนา

สังคม

7 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
จ านวน  14  หมู่บ้าน

จ านวน 14 
หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

หมูบ่้านละ 3 
โครงการ

สามารถด าเนินการ
ได้ตามโครงการ
พระราชด าริ

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน

8 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด

 - เพื่อสร้างมาตรฐานด้านอาหาร
ปลอดภัยของเทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย - เพือให้ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ตลาด 
และผู้เกี่ยวข้องใน
เขตรับผิดชอบ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 -  - 10,000 10,000 10,000

ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 
80

 - ร้านอาหารที่ผ่าน
การอบรมได้รับ
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ ทต.สิริ
เวยีงชัย                 
 -ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราช
กุมารี

เพื่อด าเนินการตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
อัครราชกุมารี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

62,280 62,280 62,280 62,280 62,280
ลดจ านวนสุนัขและ
แมวทีเ่ป็นพาหะ

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักปลัด

10 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

เพื่อด าเนินการตามโครงการผ่าตัดท า
หมันเพื่อลดจ านวนสุนัขและแมวที่
เป็นพาหนะของโรคพิษสุนัขและแมว
ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ลดจ านวนสุนัขและ
แมวทีเ่ป็นพาหะ

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักปลัด/
สนง.ปศุสัตว์

11 อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจ าหมู่บ้านเขต ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนเขต ทต.สิริเวียงชัย

ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน  ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ      
  ทต.สิริเวียงชัย 
จ านวน  14  
หมู่บ้าน

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1 คร้ัง/ปี

งานด้านสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ส านักปลัด



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 

12 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เวียงชัย

เพื่อด าเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ
เวียงชัย

อ าเภอเวียงชัย

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

ประชาชนมี
ความผูกพันธ์
ภายในชุมชน

เพิ่มขึ้น

เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างครอบครัว
และมีความเข้าใจ
กันระหว่างชุมชน

ส านักปลัด/
อ าเภอเวียงชัย



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อในเขต

รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้ติดเชื้อสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ ผู้พิการในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้พิการสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว

ส านักปลัด

3 โครงการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้สูงอายุสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปลอดโรค ส านักปลัด

5 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้กับ       ผู้
ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่
อาศัย

 จ านวน 1 หลัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย  - 30,000 30,000 30,000 30,000

ประชาชนมี
ความผูกพันธ์
ภายในชุมชน

เพิม่ขึ้น

เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างครอบครัวและ
มีความเข้าใจกัน
ระหว่างชุมชน

ส านักปลัด/
ศูนย์ผู้สูงอายุฯ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุขน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม

ต่างๆและผู้สนใจ
กลุ่มต่างๆ และ
ประชาชนผู้สนใจใน
เขตรับผิดชอบของ  
ทต.สิริเวียงชัย

20,000 15,000 30,000 30,000 30,000
สร้างรายได้
ให้แก่ผู้สนใจ

ผู้สนใจได้พัฒนาทักษะ
อาชีพและสร้างรายได้

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้
แก่ประชาชน

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่
ประชาชนและผู้สนใจในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัย  - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชนมีความรู้และ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัย  - 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี

สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้

ส านักปลัด

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประชาชนในเขต
พื้นที่        ทต.สิริ
เวียงชัย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ ส านักปลัด

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุขน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภาค
เกษตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆและผู้สนใจ

ประชาชนในเขต
พื้นที่        ทต.สิริ
เวียงชัย

 -  - 15,000 15,000 15,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ
หมู่บ้านกลุ่มเยาวชน  กลุ่มพัฒนา
สตรี ประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน

กลุ่มผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ กลุ่ม
พัฒนาสตรี กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มต่างๆ 
ในเขตพื้นที่ ทต.สิริ
เวียงชัย

 -  - 30,000 30,000 30,000

จ านวน
โครงการที่
เทศบาล

ด าเนินการ

คณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

7 โครงการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ด าเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทต.สิริเวียงชัย

คณะกรรมหมู่บ้าน 
ใน เขตพื้นที่ ทต.
ต าบลสิริเวียงชัย 20,000 15,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ/ปี

สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในชุมชน

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนใน เขต
พื้นที่ ทต.ต าบลสิริ
เวียงชัย  - 5,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ/ปี

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ส านักปลัด



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุขน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 

9 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนใน เขต
พื้นที่ ทต.ต าบลสิริ
เวียงชัย

20,000 5,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ/ปี

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

ประชาชนใน เขต
พื้นที่ ทต.ต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 5,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ/ปี

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้มีความเข้าใจและ
สร้างความผูกพันธ์ภายในชุมชน

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ประชาชนมี
ความผูกพันธ์
ภายในชุมชน

เพิ่มขึ้น

เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างครอบครัวและมี
ความเข้าใจกันระหว่าง
ชุมชน

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสหกิจชุมชน หมู่ 6 และ
 16

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆและผู้สนใจ

กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสห
กิจชุมชน

 -  - 30,000 30,000 30,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพสามารถพึ่งตนเอง
ได้

ส านักปลัด



 แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ

 ลดปัญหาขยะชุมชน

เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจาก
ขยะ

 ผู้น าหมู่บ้าน 14 
หมู่บ้าน/หมู่บ้าน
ตนแบบ/โรงเรียน
ต้นแบบ

 - 20,000 20,000 20,000 20,000

ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 
80

จ านวนปริมาณขยะใน
พืน้ทีล่ดลง และสามารถ

ควบคุมโรติดต่อได้
ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 งบกลาง
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 งานสงเคราะห์คนพิการ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้คน

พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายและมีความพิการจนไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้

จ านวน 285  คน

2,650,000 3,004,800 3,004,800 3,004,800 3,004,800

ผู้พิการมีชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและสามารถ
เล้ียงชีพตนเองได้ ส านักปลัด

2 งานสงเคราะห์ผู้สูงสูงอายุ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ

จ านวน 1,598 คน

10,000,000 12,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000

ผู้สูงอายุชีวิตที่ดี
ขึ้น

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 งานสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยผู้ติดเชื้อ
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้ว

จ านวน 68 บาท

420,000 438,000 438,000 438,000 438,000

ผู้ติดเชื้อในมี
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่ือหนังสือนิทานเพือ่การ

เรียนรู้

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมพีฒันาการสมวัย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กมพีัฒนาการ

สมวัย
กองการศึกษา

2 โครงการแม่สอนลูกท าขนมไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย

หลาย กองการศึกษา

3 โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ เพื่อปลูกผังนสัิยการออมใหแ้ก่

เด็ก

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่ปลูกผังนิสัยการออม

ใหแ้กเ่ด็ก กองการศึกษา

4 โครงการส่ือมีชีวิต เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย
หลาย กองการศึกษา

5 โครงการพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย
หลาย กองการศึกษา

6 โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย
หลาย กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

แบบ ผ.02 

7 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่ป้องกนัโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก กองการศึกษา

8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีส่ าหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ก่อนปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

20,000 7,620 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อด าเนินการตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้รับ
การดูแล

กองการศึกษา

10 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนและ ศพด.ในพืน้ที ่
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรียน

โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ 
ศพด.ในสังกัด  1  แห่ง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,001
เด็กนักเรียนได้รับ

อาหารเสริม(นม)ครบ
ทุกคน

เด็กเล็กและนักเรียนมี
พัฒนาทางร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง มี
สุขภาพร่างกายที่ดี

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้าง

 -  - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
ภาษาต่างประเทศมาก
ขี้น กองการศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

แบบ ผ.02 

13 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนและ ศพด.ในพืน้ที ่ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานครบ 5 หมู่ และทั่วถึง

โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ 
ศพด.ในสังกัด  1  แห่ง

   1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,001
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารครบทุกคน

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษา

64



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพืน้ทีส่ร้างสรรค์เด็กและ

เยาวชนต าบลเวียงชัย

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

1 กลุ่ม/เครือข่าย

    20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม กอง

การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 
คน "สิริเวียงชัยคัพ"

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้
ออกก าลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง

ประชาชน เยาวชน ใน
เขต ทต.สิริเวียงชัย

70,000  - 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชน เยาวชนได้
ออกก าลังกายและมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ

กอง
การศึกษา

3 โครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กและ
เยาวชนในเขต ทต.สิริเวียงชัย

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต      
  ทต.สิริเวียงชัย     30,000     29,960     30,000     30,000     30,000 1 คร้ัง/ปี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เด็ก และเยาวชน ใน
เขต        ทต.สิริเวียง
ชัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงความสามารถ
เนื่อง

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
ใน ศพด. ทต.    สิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อน
ปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย

20,000 10,810 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 โครงการสืบสานเรียนรู้การ
ประกอบศาสนพิธี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เรียนรู้
การประกอบศาสนพิธี

ประชาชน ในเขตพื้นที่
     ทต.สิริเวียงชัย     20,000     17,800     20,000     20,000     20,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษา

7 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชน ในเขตพื้นที่
     ทต.สิริเวียงชัย   -   -     10,000     10,000     10,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษา

8 โครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชน ในเขตพื้นที่
  ทต.สิริเวียงชัย

    20,000     17,640     20,000     20,000     20,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชน เยาวชนใน
เขต พท.ทต.สิริเวียง
ชัยได้ร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

9 โครงการถวายเทียนพรรษาและ
เข้าวัดฟังธรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ๊ไทย

จัดกิจกรรมหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา
ให้แก่วัดในพื้นที่ ทต.
สิริเวียงชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5 วัด

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ๊
ไทย

กอง
การศึกษา



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

10 โครงการป๋าเวณีปีใ๋หม่เมือง สรง
น้ าพระสังฆาธิการและสูมาคารา
วะผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณืท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
       ทต.สิริเวียงชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประชาชนให้
ความส าคัญและ
ช่วยกนัรักษา

ประเพณีท้องถิน่
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีทอ้งถิ่น กอง

การศึกษา

11 โครงการสืบชะตาหนองหลวง
และบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
       ทต.สิริเวียงชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประชาชนให้
ความส าคัญและ
ช่วยกนัรักษา

ประเพณีท้องถิน่
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษา

12 โครงการพุทธบุตรพุทธธิดา เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทต.สิริเวียงชัย     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม กอง

การศึกษา

13 โครงการสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อปลูกจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทต.สิริเวียงชัย     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกต่อสถาบัน
พระมาหกษัตริย์

กอง
การศึกษา

14 โครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทต.สิริเวียงชัย

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกดี

เด็กและเยาวชน
ประพฤติตนเป็นคนดี กอง

การศึกษา



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

15 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เด็ก และเยาวชนต าบลเวียงชัย
ต้านยาเสพติด

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกายแกป่ระชาชน 
เด็กและเยาวชนและหา่งไกลยาเสพติดในเขต
พืน้ที ่ทต.สิริเวียงชัย

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ในเขตพื้นที่   
 ทต.สิริเวียงชัย  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติดและมีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

16 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เวียงชัย ตามโครงการจัดกิจกรรม
ในงานวันส าคัญของชาติและ
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าคัญใน
วันส าคัญต่างๆ

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
       ทต.สิริเวียงชัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ประชาชนให้
ความส าคัญและ
ช่วยกันรักษา

ประเพณีท้องถิ่น
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ

กอง
การศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ

 แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณข้าง

สะพานแม่น้้าลาว  หมู่ที่ 4
เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ข้าง
แม่น้้าลาวใหส้วยงามและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง

ประชาชนในพืน้ที่ได้ใช้
ประโยชน์และมี
นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
หนองหลวง หมู่ที่ 6

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
หนองหลวงใหส้วยงาม
และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 100,000 100,000 100,000
มีจ้านวน

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พืน้ที่เพิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
หนองบอยน้อย หมู่ที่ 12

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์นอง
บอยน้อยใหส้วยงามและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง

ประชาชนในพืน้ที่ได้ใช้
ประโยชน์และมี
นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหนอง
ปา่ยาง   หมู่ที่  12

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ท้ากิจกรรม

จ้านวน  1  แหง่

 -  - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และมีสถานที่
จดักิจกรรม

กองช่าง

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

                           เชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ

 แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

                           เชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
หนองหลวง หมู่ที่ 16

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
หนองหลวงใหส้วยงาม
และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 100,000 100,000 100,000
มีจ้านวน

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พืน้ที่เพิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขต
เทศบาลต้าบลสิริเวยีงชัย

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขต
พื้นที่ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด้าเนินการ/ปี

พืน้ที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวยีงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์ กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลสิริเวยีงชัย

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขต
พื้นที่ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด้าเนินการ/ปี

พืน้ที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวยีงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์ กอง

การศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ในพื้นที่ให้เป็นที่รู่จัก
แหล่งท่องเที่ยวในเขต 
ทต.สิริเวียงชัย 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000

มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น กองการศึกษษ

2 เพื่อประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู่จัก

แหล่งท่องเที่ยวในเขต 
ทต.สิริเวียงชัย  -  - 20,000 20,000 20,000

มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น กองการศึกษษ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

                           เชงิคุณภาพ

โครงการอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่ว
บริเวณหนองหลวง หมู่ที ่6,16

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเทีย่วภายในพืน้ที ่ทต.สิริเวียง
ชัย

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาด

ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย

เพื่อให้ประชาชนได้จ าหน่ายสินค้า
และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ประชาชนในเขตพื้นที่     
   ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 10,000 10,000 10,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้า ส านักปลัด

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  กาจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยนื

 แผนงานการเกษตร
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปล่อยพันธุป์ลาเฉลิม

พระเกียรติ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดล้อม

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ทต.สิริเวียงชัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

จ านวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าใจในการอนุรักษ์
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษา
สภาพแวดล้อม

ส านักปลัด/
ศูนย์วิจัย
ประมงฯ

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ทต.สิริเวียงชัย

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด าเนินการ/ปี

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์ ส านักปลัด

3 โครงการจัดท าแนวเขตอนุรักษ์
พันธุป์ลา

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

บริเวณหมู่ที่ 6,16

 -  - 10,000 10,000 10,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด าเนินการ/ปี

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์

ส านักปลัด/
ศูนย์วิจัย
ประมงฯ

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยนื

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงในชวีิตและทรัพยส์นิ

 แผนงานบริหารทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศบาลต าบลสิริ

เวียงชัยสัญจรพบประชาชน

เพื่อให้บริการประชาชน/รับฟัง
ความคิดเห็นของของประชาชน 
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร /
ด้านสาธารณภัย/ ด้านกฎหมาย/
ด้านงานก่อสร้าง ฯลฯ

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ารับ

บริการ

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว

ส านักปลัด

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อด าเนินการจ้างหน่วยงาน
เอกชนส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ทต.สิริเวียงชัย

ทต.สิริเวียงชัย

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1 คร้ัง/ปี

ได้ทราบผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
 จากผู้รับบริการ ส านักปลัด

3 โครงการออกหน่วยรับช าระ
ภาษีนอกสถานที ่และ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
จ านวนร้อยละของ

การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว กองคลัง

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

100,000  -  -  -  -
จ านวนร้อยละของ

การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว กองคลัง

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมอืงและการมสีว่นร่วมชองประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6   การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงในชวีิตและทรัพยส์นิ

 แผนงานบริหารทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมอืงและการมสีว่นร่วมชองประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6   การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร

แบบ ผ.02 

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย 100,000 80,000 35,000 35,000 35,000

จ านวนร้อยละของ
รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว

กองคลัง

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้าง ภาษีป้าย

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และความเข้าใจเกี่บกับภาษีที่ดิน
 ส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย

ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บริหาร
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง

 -  - 20,000 20,000 20,000
จ านวนโครงการที่
เทศบาลด าเนินการ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

7 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

600,000 100,000 100,000 100,000 10,000
จ านวนร้อยละของ

การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว กองคลัง

8 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงิน งานจัดเก็บ
รายได้ และงานพัสดุ

เพื่อให้ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร 
ผู้บริหาร สมาชืกสภาฯ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ความรู้ในการบริหารงบประมาณ

ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฎิบัติงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
จ านวนโครงการที่
เทศบาลด าเนินการ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ในการบริหาร
งบประมาณ

กองคลัง



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงในชวีิตและทรัพยส์นิ

 แผนงานบริหารทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมอืงและการมสีว่นร่วมชองประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6   การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร

แบบ ผ.02 

9 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อด าเนินงานตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้างระดับ
อ าเภอ

40,000  - - -   -
จ านวนโครงการที่
เทศบาลด าเนินการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารจัดการ ข้อมูล
ระดับอ าเภอ กองคลัง

10 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อด าเนินงานตามโครงการศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอ    
เวียงชัย  จ านวน 5 
แห่ง  - 40,000 40,000 40,000 40,000

จ านวน อปท. 1 
แห่ง/ปี

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารจัดการ ข้อมูล
ระดับอ าเภอ กองคลัง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที ่ 2
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

พร้อมวางท่อ คสล. ซอย 1  จ านวน 
 2  จดุหมู่ที ่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ทอ่ขนาด คสล.ขนาด
 0.80 ม. จ านวน  
10  ทอ่น   -   -      80,000   -   - 1 จุด

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
 ซอย 1  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
680  ม.    หนา 
0.05 ม.  -  - 816,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

3 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมต้นบริเวณล าเหมือง ซอย 1 ถงึ 
ล าเหมืองหางสันทราย  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  1 แหง่

ประชาขนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หมู่ที ่3

 -  -

1 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมวางท่อและอปุกรณ์  
หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค

จ านวน  1  แหง่

  -   - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด  ซอย  2  หมู่
ที ่ 3

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
 200 ม.   - 600,000    -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ า
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

3 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 4 
(จ านวน 1 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 500 ม.   - 25,000      -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่4



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.

รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นางนิภาพร ถงึบ้าน นส.นคนันท์  
หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว  300    ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม.   -   -    900,000   -   - 1 จุด

สามารถระบายน้ า
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

2 โครงการติดต้ังระบบหอกระจายขา่ว
ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นด้าย หมู่ที่ 4

 - 200,000  - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค

จ านวน  1  แหง่

  -    500,000   -  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง

หมู่ที ่5



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่5
เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค

  ระยะทาง 1,500  
ม.

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนน้ า
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 11 บ้านนายสิงห์แกว้ 
มะโนหาญ หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3.5  ม.  ยาว 
80  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  - 168,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 10  บ้านนายผัด ร่ม
ทอง หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 50
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -  - 120,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่6



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
1 โครงการขดุลอกร่องโพธิ ์ หมู่ที ่ 6 เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ

การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ขนาดกวา้ง  10  ม.  
        ยาว 2,000  
ม. ลึก 2 ม.  -  -  -  - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพยื
งพอต่อการท า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน    หมู่ที ่ 6

เพื่อประชาชนได้รับข่าวสาร
และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นปง  หมู่ที่ 6

 -  - 60,000  - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารและทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ท า
กิจกรรม

ขนาด 2 ชั้น กวา้ง   
12  ม.    ยาว  24  
ม.  สูง  8   ม.  -  -  - 2,880,000 2,880,000 1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ท ากิจกรรม
และสร้างความ
สามัคคี

กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด
ปิด จ านวน 1 ช่อง หมู่ทึ ่6

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ า

กวา้ง 3 ม. ยาว 
4.50 ม.

 -  - 300,000  - 1 แหง่

สามารถแก้ไข
ปญัหาน้ าทว่ม
ภายในหมู่บา้น กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
5 โครงการขดุลอกหนองปง  หมู่ที ่ 6 เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ

การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4 ไร่

 -  - 300,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพยืง
 พอต่อการท า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

6 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 6

เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จ านวน 1 จุด

 -  -  - 100,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ าเพยื
งพอต่อการท า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

7 โครงการขดุลอกก าจดัวัชพชืบริเวณ
หนองหลวง  หมู่ที ่6

เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จ านวน  1  แหง่

 -  -  - 500,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพยืง
 พอต่อการท า
การเกษตร กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชน
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะของหมู่บ้าน   
หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้าชุมชน

กวา้ง  8 ม. ยาว 6 ม.
  สูง  5 ม.

  -   -    800,000   - 1 หลัง

ประชาชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้า

.



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
9 โครงการวางท่อส่งน้ า พร้อมประตู

เปิด-ปิดบริเวณหนองหลวงเชื่อมร่อง
โพธิ   หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 800 ม.

  -    600,000   -   - 1 จุด

ประชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อนัแน่น ซอยกรุยค า  หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 60
 ม.

36,000       -   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังรอบ
หนองจอยาว หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 60
 ม.

24,000       -   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

หมู่ที ่7
1 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์

ประจ า   หมู่บ้านบริเวณหอเจา้บ้าน 
หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบพธิทีางศาสนา

ขนาดกวา้ง  6  ม. 
ยาว 10 ม. สูง 3 ม.

420,000  -  -  - 1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
พธิทีางศาสนา

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบหนองกู่แกว้     หมู่ที ่ 7
เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก ปลอดภยัในชีวติ
และมีสถานที่ออกก าลังกาย

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
2,000  ม.   หนา 
0.15 ม.  -  -  - 2,400,000 2,400,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ มีความปลด
อดดภัยในทรัพย์สิน
และมีสถานที่ออก
ก าลังกาย

กองช่าง

3 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ าลาวหลังบ้านนางหลวย 
(เพิม่เติมจากจดุเดิม)         หมู่ที ่7

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ าลาว

ระยะทาง 400 ม.

 -  -  - 2,000,000 2,000,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ า
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
  บริเวณซอย 6    หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม.   ยาว
 120  ม. ลึก 0.50 
ม.

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู
  บริเวณซอย 7  หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม.   ยาว
 80  ม. ลึก 0.50 ม.

 -  - 210,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
6 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด

อดัแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
บริเวณบ้านนายวินัย ถงึแม่น้ าลาว  
หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  - 200,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จดุเร่ิมต้นสะพาน ถงึบ้าน     นายปิ
ยะวัฒน์ (ต่อจากจดุเดิม) หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
400  ม.

 -  - 480,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

8 โครงการขดุลอกหนองเจา้น้อยเจา้
แดง  หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค

จ านวน  1  แหง่

 -  -  - 2,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ าเพยืง
 พอต่อการท า
การเกษตร

กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นายปิยวัฒน์ ถงึบ้านนายสายชล  
หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว  200    ม.

 -  -  - 300,000   1 จุด

สามารถระบายน้ า
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
10 โครงการขดุลอกแม่น้ าลาว   หมู่ที ่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า

เพยีงพอต่อการเกษตร
จ านวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000    500,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อ
การเกษตร กองช่าง

11 โครงการขดุลอกหนองน้ าสาธารณะ
และคลองส่งน้ า หมู่ที ่ 7

เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จ านวน 1 จุด

 -  -  - 1,000,000 2 จุด

ประชาชนมีน้ าเพยืง
 พอต่อการท า
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

หมู่ที ่11
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เลียบ

พนังแม่น้ าลาว สาย 1 หมู่ที 11   
เชื่อมระหว่างต าบลรอบเวียง และ
ต าบลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  6  ม.  ยาว 
6,000  ม.  หนา 
0.15 ม.  -  - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 

11/3    หมู่ที ่11
เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
300  ม. หนา 0.15
 ม.

 -  - 720,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการขดุลอกคลองหนองน้ าฮาก 
ซอย 3 ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่11

เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 200 ม.

 -  - 250,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ าเพยื
งพอต่อการท า
การเกษตร กองช่าง

หมู่ที ่12
1 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุก

บริเวณร่องโพธิเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง 2.00 ม. 
ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม.  -  - 200,000    -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู พร้อม
ฝาปิด ซอย 6  หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ า

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 71  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -  -    190,000   -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองป่ายางต่อจากจดุเดิม   หมู่ที ่ 
12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
600 ม.

 -  - 480,000    480,000 480,000   1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่14
  - 

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 1  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ า

ขนาดกวา้ง 0.70  
เมตร   ยาว 160  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -    800,000   -   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
2 โครงการต่อเติมอาคารหอประชุม

ประจ าหมู่บ้าน (หลังใหม่) พร้อมเท
ลาน คสล.หน้าหอประชุมประจ า
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ท า
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

พื้นที่  150   ตร.ม.

  -   -    150,000   -   - 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ท ากิจกรรม

กองช่าง

3 โครงการกอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะใน
บริเวณหอประชุมประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที ่ 14

เพื่อบริการประชาชนใน
หมู่บา้นในการท ากิจกรรม
ของหมู่บา้น

จ านวน 4 หอ้ง

  -    150,000   -   - 4 หอ้ง

ประชาชนได้ใช้
บริการ

กองช่าง

หมู่ที ่15

1 โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ
ประจ าหมู่บ้าน   หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและอุปกรณ์
การเกษตร

กวา้ง 10 ม. ยาว 15
 ม.

 -  - 1,200,000  -  - 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและ
อุปกรณ์การเกษตร กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
2 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม

บริเวณสะพานขา้งบ้านบ้านเลขที  
115   จ านวน  2  จดุ  หมู่ที ่15

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ า

กวา้ง 3 ม. ยาว 4 ม.

 -  -    500,000  -  - 2 จุด

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่ 8 ถงึ หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ระทาง 100 ม.

 -   -    600,000   -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

หมู่ที ่16
 -  -

1 โครงการขดุลอกหนองตีนไฮ่และ
เสริมคันบ่อ    หมู่ที ่16

เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ
การเกษตร  -  - 2,400,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ าเพยืง
 พอต่อการท า
การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการขดุลอกล าเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที่
 16

เพื่อใหม้ีน้ าเพยีงพอต่อ
การเกษตร

กวา้ง 1 ม.  ยาว 
2,000 ม.   ลึก 1 ม.  -  - 500,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ าเพยืง
 พอต่อการท า
การเกษตร

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. 

รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณส่ีแยก
บ้านสันถงึสะพานซอย 6 หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

 -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ า
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

หมู่ที1่7

1 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น   ซอย  3/1  ต่อจากจดุเดิม
ไปทางทิศใต้  หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
380 ม.   -   -    190,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง   ซอย 
 7   หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
100 ม.   -   -    150,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย  3/1  (ด้านทิศเหนือ)  
หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
340 ม.

  -   -    820,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่18

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยพูร้อมฝา
ปิดเร่ิมต้นบ้านนษงวิไลพร ถงึทางเขา้
บ้านธีรดา    หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
400 ม.  -  - 600,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4    หมู่ที ่
18

เพื่อระบายน้ าที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
100 ม.  -  - 300,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ า
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
3 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน

พร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่18
เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภค

  ระยะทาง 1,000  
ม.

 -  - 500,000  -  - 1 แหง่

ประชาชนน้ า
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ กองช่าง

หมู่ที ่20

1 โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ
ประจ าหมู่บ้าน บริเวณซอย 3  หมู่ที่
 20

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและอุปกรณ์
การเกษตร

กวา้ง 10 ม. ยาว 15
 ม.

 -  - 1,200,000  -  - 1 แหง่

ประชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและ
อุปกรณ์การเกษตร กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลงลูกรังบดทับ
แน่น ซอย 2/1  หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3  ม.  ยาว 
15  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 10,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 3/1   หมู่ที ่20
เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
80  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 180,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

30 โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะและ
เปล่ียนชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที ่
2,3,4,5,7,11,12,14,15,16,1
7,18,20

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

จ านวน  14  หมู่บ้านใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

 -  -  -  -  -
14 

หมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
การไฟฟา้

ส่วนภมูภิาค
อ าเภอ  
เวียงชัย

31 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
ศาลาชมวิวหนองหลวง

เพื่อใหป้ระชาชน 
นักทอ่งเที่ยวที่ใช้บริการมีน้ า
พื่อการอุปโภคบริโภค

จ านวน  1  แหง่

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

ประชาชน 
นักทอ่งเที่ยวมีน้ า
เพยืง พอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

หน่วยงานด าเนินการ



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
32 โครงกาต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย
เพื่อใหม้ีสถานที่ส าหรับการ
ปฎบิติังาน บริการประชาชน 
และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ

โดยเปล่ียนหลังคา
เมทลัชีท ขนาดกวา้ง 
16 ม. ยาว 21 ม.  -  - 150,000  -  - 1 หลัง

ผู้สูงอายุมีสถานที่
ด าเนินกิจกรรม

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารส านักงาน ใหม้ี
สภาพที่ดี

ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 800,000  -  - 1 หลัง

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถท า
กิจกรรมและ
บริการประชาชน

กองช่าง

34 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน
ภายในทต.สิริเวียงชัย ห้องส านักปลัด

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารส านักงาน ใหม้ี
สภาพที่ดี

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว
 12 ม. สูง 3 ม.

 -  - 600,000  -  - 1 หอ้ง

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถท า
กิจกรรมและ
บริการประชาชน

กองช่าง



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
35 โครงการกอ่สร้างป้ายศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย
เพื่อใหม้ีปา้ยของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก และประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนทราบ

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
ยาว 3 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 200,000  -  - 1 ปา้ย

ประชาชนสามารถ
ติดต่อ ศพด ได้
สะดวกรวดเร็ว กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถภายใน  
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีที่ส าหรับจอดรถ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

ทต.สิริเวยีงชัย

 -  -  -  - 800,000 1 โรง

มีที่จอดรถเพยีงพอ

กองช่าง

37 โครงการปรับพืน้ทีล่านจอดรถ 
บริเวณหลังศูนยคุ์ณณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุเทศบาล
ต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อมีที่จอดรถส าหรับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ

จ านวน  1  แหง่

 -  -  - 50,000  - 1 แหง่

ประชาชนผู้มา
ติดต่อมีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ กองช่าง

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าใช้เพียงพอ
ในอาคารส านักงาน

จ านวน  1  แห่ง

 -  - 50,000  -  - 1 แห่ง

ส านักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอ  เวียง
ชัย



ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการพัฒนาจากการประชาคมหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
งบประมาณ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าใช้เพียงพอ
ในอาคาร ศพด

จ านวน  1  แห่ง

 -  - 50,000  -  - 1 แห่ง

ส านักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อ าเภอ  เวียง
ชัย



36,961,572.00      63,980,000.00    93,270,000.00        

19,100,000.00      19,170,000.00    19,170,000.00        

56,061,572.00      83,150,000.00    112,440,000.00      



211,256,875.00     

57,440,000.00       

268,696,875.00     



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที ่ 2
1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

พร้อมวางท่อ คสล. ซอย 1  จํานวน 
 2  จดุหมู่ที ่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ทอ่ขนาด คสล.ขนาด
 0.80 ม. จํานวน  
10  ทอ่น   -   -      80,000   -   - 1 จุด

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
 ซอย 1  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
680  ม.    หนา 
0.05 ม.  -  - 816,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

3 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เร่ิมต้นบริเวณลําเหมือง ซอย 1 ถงึ 
ลําเหมืองหางสันทราย  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  1 แหง่

ประชาขนมีน้ําใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค กองช่าง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบหนองปลาตายห่า หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
700  ม.    หนา 
0.15 ม.  -  -  - 840,000 840,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที่
 2

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน 3 จุด

 -  -  - 750,000  - 3 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

6 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 2

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 30,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิดจดุเร่ิมต้นบ้านเลขที ่2  ถงึ
บ้านเลขที ่ 37  หมู่ที ่2

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 1.00  ม. ยาว
 500  ม. ลึกเฉล่ีย 
1.50 ม.  -  -  - 2,000,000 2,000,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ซอย 12  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
800  ม.  -   -   -    960,000  -  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ซอย 13  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
800  ม.

 -   -   -  - 960,000  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ซอย 14  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
800  ม.

 -   -   -  - 960,000  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง        
ถนนรอบวัดร่องบัวลอย  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
500  ม.

 -   -   -  - 600,000  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

12 โครงการขดุลอกลําเหมืองบริเวณ 
ซอย 1 ถงึหางสันทราย หมู่ที ่2

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  -  -  - 500,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

หมู่ที ่3  -  -
13 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมู่บ้านพร้อมวางท่อและอปุกรณ์  
หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

  -   - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด  ซอย  2  หมู่
ที ่ 3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
 200 ม.   - 600,000    -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

15 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 4 
(จํานวน 1 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 500 ม.   - 25,000      -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก     ต่อจากซอย 3  หมู่ที ่2

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 54
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -   -   - 130,000  -  1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
3/1         หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 50
 ม.   -   -   - 120,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

18 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 3 
(จํานวน 2 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 1,000 ม.   -   -   - 500,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

19 โครงการขยายไหล่ทางถนน ซอย 4 
(จํานวน 1 ขา้ง) หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.00 ม.   ยาว
 500 ม.   -   -   - 25,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองหล่ม ต่อจากจดุเดิม   หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
1,000 ม.  -  -  - 600,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

21 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด  ซอย  3  หมู่
ที ่ 3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
 120 ม.   -   -   - 300,000  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองจก   หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
500 ม.  -  -  -  - 300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 7 
 ต่อจากจดุเดิม หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
100 ม.  - 240,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

24 โครงการจดัทําราวกั้นโค้ง บริเวณ
ถนนหลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ญาณสังวรณ์  หมู่ที ่3

เพื่อปอ้งกันอุบติัเหตุทางถนน ระยะทาง 100 ม.

  -   -   -  - 300,000 2 จุด

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2  หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง  4 เมตร 
 ยาว 70  เมตร

  -   -   -  - 170,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

26 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย
 2  หมู่ที ่3

เพื่อแก้ไขปญัหาน้ําทว่มใน
หมู่บา้น ขนาดกวา้ง 0.30 ม. 

ยาว 300 ม.
  -   -   -  - 780,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

27 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด ซอย 7 เชื่อม     ซอย 8  หมู่ที ่3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40  ม. ยาว
 300  ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60 ม.  -  -  -  - 900,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

28 โครงการขยายไล่ทางพร้อมวางท่อ 
คสล. ซอย 5    หมู่ที ่ 3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
150 ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  -  - 390,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด ซอย 2/1  หมู่ที ่3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40  ม. ยาว
 175  ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60 ม.

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

30 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีต
เลิมเหล็ก หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

จํานวน  1,000 ม.

 -  -  -  - 525,000  1 แหง่

ประชาขนมีน้ําใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

31 โครงการขดุลอกหนองป่าซาง  หมู่ที ่3 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

32 โครงการขดุลอกหนองหล่ม  หมู่ที ่3 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

33 โครงการขดุลอกหนองจก  หมู่ที ่3 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

34 โครงการขดุลอกลําเหมืองร่องโพธิ  
หมู่ที ่3

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

35 โครงการขดุลอกคลองชัยสมบัติ  หมู่ที่
 3

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1   จุด

 -  -  -  - 1,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

36 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูพร้อมฝา
ปิด ซอย 9  จํานวน  1  ขา้ง  หมู่ที ่3

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม. ยาว
 150  ม. ลึกเฉล่ีย 
0.30 ม.  -  -  -  - 390,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

37 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น  ซอย 10  หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
500  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  -  - 200,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

หมู่ที ่4
38 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นางนิภาพร ถงึบ้าน นส.นคนันท์  
หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว  300    ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม.   -   -    900,000   -   - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

39 โครงการติดต้ังระบบหอกระจายขา่ว
ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นด้าย หมู่ที่ 4

 - 200,000  - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

  -    500,000   -  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง กองช่าง

41 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค   
หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพยีง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

42 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณ
สะพานแม่น้ําลาว พร้อมวางท่อ คสล.
 จดุเร่ิมต้นสะพานแม่ลาว ถงึ บ้าน
นายต๊ิบ เขยีวเพชร   หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 8  ม. ยาว 
300 ม.

 -  -  - 240,000    - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

43 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบริเวณ
ฝายหลังโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 
เชื่อมหมู่ที ่ 15 ถงึ   หมู่ที ่ 4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 5  ม. ยาว 
150 ม.

 -  -  -      75,000  - 2 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

44 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก    ลอดใต้สะพานแม่น้ําลาว  
หมู่ที ่4

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
150  ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  - 300,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

45 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว      หมู่ที่
 4

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง  200 ม.

 -  -  - 2,000,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

46 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 4

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 30,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

47 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาว   หมู่ที ่4

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทางยาว 500  
ม.

 -  - 3,375,000 3,375,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงมี
ความปลอดภยั กองช่าง

48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นางอรพนิ ถงึบ้านนายสมพล  หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม.     
ยาว  150    ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50 ม.   -   - 390,000 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

49 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณลําเหมืองไส้ไกเ่ชื่อมหมู่ที ่18 
 ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่4

เพื่อใหก้ารระบายน้ําเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรได้ดี

กวา้ง 0.50 ม.     
ยาว  200 ม.

  -   - 150,000 1 จุด

สามารถแก้ไข
ปญัหาใหก้ับ
เกษตรกร กองช่าง

หมู่ที ่5

50 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

  ระยะทาง 1,500  
ม.

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

51 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 11 บ้านนายสิงห์แกว้ 
มะโนหาญ หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3.5  ม.  ยาว 
80  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  - 168,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

52 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 10  บ้านนายผัด ร่ม
ทอง หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 50
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -  - 120,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 6 บ้านนายสงัด จั่น
เพชร  หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3.5  ม.  ยาว 
50  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  - 105,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

54 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ําพร้อม
ขยายแนวคลองเดิม หมู่ที ่5

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 1,000,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

55 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านโดยทําลูกระนาด   หมู่ที ่5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ถนนภายในหมู่บา้น
ทกุสาย

  -   -   -   - 100,000
1 

หมู่บา้น

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

56 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นบริเวณถนนสาธารณะ 
ทางเขา้บ้านเลขที ่176 นายสุพรม  
ดอนชัย    หมู่ที ่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว  
300     ม.

 -  -  -  -    200,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

หมู่ที ่6

57 โครงการวางท่อส่งน้ํา พร้อมประตู
เปิด-ปิดบริเวณหนองหลวงเชื่อมร่อง
โพธิ   หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 800 ม.

  -   -    600,000   -   - 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

58 โครงการถมดินในพืน้ทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน  หมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

พื้นที่ จํานวน 1 ไร่
 -   - 250,000   -   - 1 แหง่

ประชาชนมีความ
สามัคคี กองช่าง

59 โครงการกอ่สร้างอาคารร้านค้าชุมชน
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะของหมู่บ้าน   
หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
จําหน่ายสินค้าชุมชน

กวา้ง  8 ม. ยาว 6 ม.
  สูง  5 ม.

  -   -    800,000   - 1 หลัง

ประชาชนมีรายได้
จากการจําหน่าย
สินค้า

กองช่าง

60 โครงการขดุลอกร่องโพธิ ์ หมู่ที ่ 6 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ขนาดกวา้ง  10  ม.  
        ยาว 2,000  
ม. ลึก 2 ม.  -  -  -  - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

61 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ประจําหมู่บ้าน    หมู่ที ่ 6

เพื่อประชาชนได้รับข่าวสาร
และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นปง  หมู่ที่ 6

 -  - 60,000  - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารและทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

62 โครงการกอ่สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรม

ขนาด 2 ชั้น กวา้ง   
12  ม.    ยาว  24  
ม.  สูง  8   ม.  -  -  - 2,880,000 2,880,000 1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ทํากิจกรรม
และสร้างความ
สามัคคี

กองช่าง

63 โครงการขดุลอกหนองปง  หมู่ที ่ 6 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4 ไร่

 -  -  - 300,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

64 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 6

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 100,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

65 โครงการขดุลอกกําจดัวัชพชืบริเวณ
หนองหลวง  หมู่ที ่6

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 500,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

66 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อนัแน่น ซอย  1/3 (กรุยคํา )  หมู่ที ่
 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 60
 ม.   -   -   -   -      36,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

67 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังรอบ
หนองจอยาว หมู่ที ่ 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 
600 ม.   -   -   -   - 24,000     1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

68 โครงการขดุลอกหนองจอยาว  หมู่ที ่6 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  87  ไร่

 -  -  -   - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

69 โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ําไฟฟา้
บริเวณหนองหลวง หมู่ที 6

เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่
ขาดแคลนน้ําในฤดูฝนและฤดู
แล้งสามารถทําการเพาะปลูก
ได้ตลอดปี

จํานวน 1 แหง่

  -   -   -   - 300,000   1 แหง่

เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกได้ตลอดปี กองช่าง/

กรม
ชลประทาน

70 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 10 ต่อจากจดุเดิม หมู่ที ่
 6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม. ยาว 50
 ม.

  -   -   -   -    120,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

71 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ใน
หมู่บ้าน  หมู่ที ่6

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สิน

จํานวน  6  จุด

 -  -  -  - 30,000

จํานวน
ประชาชน
มีความ

ปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กองช่าง

หมู่ที ่7



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

72 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจํา   หมู่บ้านบริเวณหอเจา้บ้าน 
หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ประกอบพธิทีางศาสนา

ขนาดกวา้ง  6  ม. 
ยาว 10 ม. สูง 3 ม.

 -  - 420,000  -  - 1 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ประกอบ
พธิทีางศาสนา

กองช่าง

73 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู บริเวณซอย 6    หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม.   ยาว
 120  ม. ลึก 0.50 
ม.

 -  - 300,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

74 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 
 หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3  ม.  ยาว 
680  ม.

 -  - 1,224,000  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

75 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหนองกู่แกว้     หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก ปลอดภยัในชีวติ
และมีสถานที่ออกกําลังกาย

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
2,000  ม.   หนา 
0.15 ม.  -  -  - 2,400,000 2,400,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ มีความปลด
อดดภัยในทรัพย์สิน
และมีสถานที่ออก
กําลังกาย

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

76 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาวหลังบ้านนางหลวย 
(เพิม่เติมจากจดุเดิม)         หมู่ที ่7

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ําลาว

ระยะทาง 400 ม.

 -  -  - 2,000,000 2,000,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ํา
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง

77 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู บริเวณซอย 7  หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30  ม.   ยาว
 80  ม. ลึก 0.50 ม.

 -  -  - 210,000  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

78 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
บริเวณบ้านนายวินัย ถงึแม่น้ําลาว  
หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  - 200,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

79 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จดุเร่ิมต้นสะพาน ถงึบ้าน     นายปิ
ยะวัฒน์ (ต่อจากจดุเดิม) หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 
400  ม.

 -  -  - 480,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

80 โครงการขดุลอกหนองเจา้น้อยเจา้
แดง  หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 2,000,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

81 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวย ู พร้อมฝาปิด  เร่ิมต้นบ้าน
นายปิยวัฒน์ ถงึบ้านนายสายชล  
หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว  200    ม.

 -  -  -  - 300,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

82 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว   หมู่ที ่ 7 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อการเกษตร

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000    500,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง

83 โครงการขดุลอกหนองน้ําสาธารณะ
และคลองส่งน้ํา หมู่ที ่ 7

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 1,000,000 2 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

84 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หน้า
บ้านนายอนิสม  หมู่ที ่ 7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 6  
ม.  -  - 14,400  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

85 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ํา 
คสล.รูปตัวย ู พร้อมบ่อพกั ซอย 5  
หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 3  ม.     
ระยะทาง 100   ม.  -  -  -  - 500,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

86 โครงการกอ่รางระบายน้ํา คสล.รูปตัว
ย ู พร้อมฝาปิด ซอย 2 เชื่อมหมู่ที ่
20   หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40  ม.     
ยาว 45 ม. ลึก 0.50
 ม.

 -  -  -  - 150,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

หมู่ที ่11
87 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เลียบ

พนังแม่น้ําลาว สาย 1 หมู่ที 11   
เชื่อมระหว่างตําบลรอบเวียง และ
ตําบลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  6  ม.  ยาว 
6,000  ม.  หนา 
0.15 ม.  -  - 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

88 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 
11/3    หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
300  ม. หนา 0.15
 ม.  -  - 720,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

89 โครงการขดุลอกคลองหนองน้ําฮาก 
ซอย 3 ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่11

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 200 ม.

 -  - 250,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

90 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 11 สาย 2 เลียบลํา
เหมือง  หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
3,000  ม.       หนา
 0.15 ม.  -  -  - 2,000,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

91 โครงการขดุลอกลําเหมืองตอนบน
เหนือบ้านหนองหล่มเลียบบริษัท ผไท
เทพ   หมู่ที ่11

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง 500     ม.

 -  -  - 1,000,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง

92 โครงการกอ่สร้างดาดคลองคอนกรีต
เลิมเหล็ก บริเวณลําเหมืองสาธารณะ
ต่อจากจดุเดิม        หมู่ที ่ 11

เพื่อใหป้ระชาขนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ระยะทาง  4,200  ม.

 -  -  - 900,000  -  1 แหง่

ประชาขนมีน้ําใช้
ในการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค กองช่าง

93 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 19  หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
800  ม.  หนา 0.15
 ม.  -  -  - 200,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

94 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาว  หมู่ที ่11

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ําลาว

กวา้ง  8 ม.  ยาว  
300  ม.

 -  -  -  - 3,000,000 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ํา
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง

95 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ภูมิภาค   ซอย 16/1 ถงึ ซอย 1   
หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

ระยะทาง 1,200    
 ม.

 -  -  -  - 400,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

96 โครงการขดุลอกลําเหมืองสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่11

เพื่อกําจัดวชัพชืที่ขวางทางน้ํา
 ลดปญัหาน้ําทว่ม

ลําเหมืองในหมู่บา้น
 -  -  -  - 1,000,000

วชัพชื
ลดลง

ลดปญัหาน้ําทว่มใน
 ชุมขน กองช่าง

97 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว   หมู่ที ่ 
11

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อการเกษตร

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -    500,000    500,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนเลียบพนังแม่น้ําลาว สาย 1   
 หมู่ที ่11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

ระยะทางยาว 6,000 
เมตร

 -  -  - 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอย 10   หมู่ที ่11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

ระยะทางยาว 300 เมตร

 -  -  -  - 300,000 1 แห่ง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

100 โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะ 
และชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณสะพานแม่น้ําลาว  หมู่ที ่11

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

จํานวน  1  จุด

 -  -  -  - 300,001 1 จุด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

หมู่ที ่12
101 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุก

บริเวณร่องโพธิเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. หนา
 0.15 ม.  -  - 2,000,000    -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

102 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ู พร้อม
ฝาปิด ซอย 6  หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 71  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -  -    190,000   -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

103 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. รอบ
หนองป่ายางต่อจากจดุเดิม   หมู่ที ่ 
12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
600 ม.  -  - 480,000    480,000 480,000   1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

104 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางรอบ
บริเวณวัดดอยเวียงฮ้อ หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง 800 เมตร

 -  -  -    2,600,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

105 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุก
บริเวณร่องโพธิเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร  
หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ระยะทาง 800 เมตร

 -  -  -    400,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

106 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณร่องโพธิ หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 5 เมตร   
    ยาว 4 เมตร

 -  -  -    350,000   - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

107 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสุสาน จดุเร่ิมต้นซอย 1 ถงึ
 ชอย 2      หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง  4 ม.  ยาว 
250  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  -  - 600,000   - 2 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

108 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดอดั
แน่นเส้นทางหนองบอยป่ากอ๊  หมู่ที ่
12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  3.5 ม.  ยาว 
2,500  ม.       หนา
 0.15 ม.  -  -  - 700,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

109 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินลูกรังบด
อดัแน่นเส้นทางหนองบอยน้อย  หมู่ที่
 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  3 ม.  ยาว 
600  ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  - 300,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

110 โครงการขดุลอกหนองป่ายาง  หมู่ที ่
12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 26 
ไร่

 -  -  -  - 2,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

111 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไก ่
บริเวณพระธาตุดอยเวียงฮ่อ  หมู่ที ่12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน  3   จุด

 -  -  -  - 1,200,000 3 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

112 โครงการขดุลอกหนองบอยป่ากอ๊  
หมู่ที ่12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 36 
ไร่  -  -  -  - 5,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

113 โครงการเจาะบ่อบ่าดาล บริเวณพระ
ธาตุเวียงฮ้อ  หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่งน้ํา
อุปโภคบริโภค ได้อย่าง
เพยีงพอ

จํานวน 1 แหง่

 -  -  - 100,000   - 1 แหง่

ประชาชนมีแหล่ง
น้ําอุปโภคบริโภค 
ได้อย่างเพยีงพอ กองช่าง

114 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 5  
      หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
45 ม.

 -  -   -    110,000   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

115 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 7  
  หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
50 ม.

 -  -   -     120,000   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

116 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไกห่นอง
ป่ายาง(ลําเหมืองเสีย)   หมู่ที ่ 12

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน   1 จุด

  -   -   -   -    450,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

117 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
      หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ถนนภายในหมู่บา้น
ทกุสาย

  -   -   - 200,000     - 1 หมู่

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

118 โครงการขดุลอกร่องโพธิ   หมู่ที ่ 12 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน   1 จุด

  -   -   - 200,000     - 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง

119 โครงการกอ่สร้างห้องน้ําสาธารณะใน
บริเวณพืน้ทีส่าธารณะประจําหมู่บ้าน
  หมู่ที ่ 12

เพื่อบริการประชาชนใน
หมู่บา้นในการทํากิจกรรม
ของหมู่บา้น

จํานวน 4 หอ้ง

  -   -   - 150,000     - 4 หอ้ง

ประชาชนได้ใช้
บริการ

กองช่าง

120 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 1  
หมู่ที ่12

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 150  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

  -   -   - 390,000     - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

121 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 10
  หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ขนาดกวา้ง 3  เมตร  
 ยาว 150  เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร   -   -   -   -    300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

122 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
ทับแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณทีน่านายจี๋         อนิชัยยา 
หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4.00  ม.  ยาว
 500  ม. หนา 0.15
 ม.

 -  -   -   - 250,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

123 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
ในสุสานบ้านใหม่โพธิง์าม  หมู่ที ่ 12

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 2 มี
อาคารประกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

กวา้ง 20 ม.          
 ยาว 50 ม.           
 สูง 6 ม.   -   -   -    8,000,000 1 หลัง

ประชาชนมีอาคาร
ประกอบกิจกรรม

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

124 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่12

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

เปล่ียนอุปกรณ์ที่ชํารุด

 -  -  -  -    300,000 1 แหง่

ประชาชนน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

หมู่ที ่14   - 

125 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 1  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.70  
เมตร   ยาว 160  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -    800,000   -   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

126 โครงการต่อเติมอาคารหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน (หลังใหม่) พร้อมเท
ลาน คสล.หน้าหอประชุมประจํา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 14

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

พื้นที่  150   ตร.ม.

  -   -    150,000   -   - 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ทํากิจกรรม

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

127 โครงการกอ่สร้างห้องน้ําสาธารณะใน
บริเวณหอประชุมประจําหมู่บ้าน  
หมู่ที ่ 14

เพื่อบริการประชาชนใน
หมู่บา้นในการทํากิจกรรม
ของหมู่บา้น

จํานวน 4 หอ้ง

  -    150,000   -   - 4 หอ้ง

ประชาชนได้ใช้
บริการ กองช่าง

128 โครงการขดุลอกลําเหมืองสาธารณะ 
 หมู่ที ่14

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

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

  -   -   - 500,000   - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

129 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 3 เชื่อมหมู่ที ่20  หมู่ที่
 14

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3.50  ม.  ยาว
 250  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 220,000   - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

130 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 8  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว 45  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -    120,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

131 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 7  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.60  
เมตร   ยาว 500  
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 
เมตร

 -  -  -  -    2,000,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

132 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย ูซอย 3  
หมู่ที ่14

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

ขนาดกวา้ง 0.30  
เมตร   ยาว705  
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 
เมตร

 -   -   -    1,900,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

หมู่ที ่15

133 โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ
ประจําหมู่บ้าน   หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและอุปกรณ์
การเกษตร

กวา้ง 10 ม. ยาว 15
 ม.

 -  - 1,200,000  -  - 1 หลัง

ประชาชนมีสถานที่
เก็บปุ๋ยหมักและ
อุปกรณ์การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

134 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณสะพานขา้งบ้านบ้านเลขที  
115   จํานวน  2  จดุ  หมู่ที ่15

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ระบายน้ํา

กวา้ง 3 ม. ยาว 4 ม.

 -  -    500,000  -  - 2 จุด

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

135 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่ 8 ถงึ หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ระทาง 100 ม.

 -   -    600,000   -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

136 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตรของ
นายอนิสม หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  5  ม.  ยาว 
10  ม.  สูง 3.50 ม.

 -  -  - 200,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

137 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยหลัง
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย  หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
250  ม.  หนา 0.15
 ม.  -  -  - 150,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

138 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นสายทางไปบวกปลาต๋อง   
หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3.50  ม.  ยาว
 250  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 220,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

139 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นเชื่อมหมู่ที ่9 ซอยประปา   
หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3  ม.  ยาว 
1,000  ม. หนา 
0.15 ม.  -  -  - 500,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

140 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่18 ถงึ  หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
500  ม.  หนา 0.15
 ม.  -  -  - 130,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

141 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ   หมู่ที ่ 15

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด

 -  -  - 30,000  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

142 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน            หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 500,000  - 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

143 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างหมู่ที ่ 8 ถงึ หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ระทาง 100 ม.
 -  -  -  -    300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

144 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล.
 ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 15

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ทกุจุดภายในหมู่บา้น

 -   -   -   -    300,000
1 

หมู่บา้น

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

145 โครงการถมดินในพืน้ทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน  หมู่ที ่15

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่จัด
กิจกรรมของหมู่บา้น

พื้นที่ จํานวน 1 ไร่
 -   -   -   - 250,000 1 แหง่

ประชาชนมีความ
สามัคคี กองช่าง

146 โครงการเสริมไหล่ทางถนนบริเวณ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 15

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 1.50 ม.  ยาว
 50 ม.  -  -  -  -    300,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่16  -  -



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

147 โครงการขดุลอกหนองตีนไฮ่และ
เสริมคันบ่อ    หมู่ที ่16

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

กวา้ง 50 ม. ยาว 
100 ม. ลึก 1 ม.  -  - 125,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

148 โครงการขดุลอกลําเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที่
 16

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

กวา้ง 1 ม.  ยาว 
2,000 ม.   ลึก 1 ม.  -  - 500,000  -  - 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

149 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณส่ีแยก
บ้านสันถงึสะพานซอย 6 หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.50 ม.  ยาว
 700 ม.

 -  -    2,800,000  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

150 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณ
สะพานแม่น้ําแม่สะกิ๋น  หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 1,200   ม.   
(จํานวน  2  ข้าง)

 -  -  -    1,800,000  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

151 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อนัแน่น รอบหนองจอยาว  หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.        ยาว
  1,000   ม.

 -  -  -    600,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

152 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ซอย 4
    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

 จํานวน  1 สาย

  -   -   -    500,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

153 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ซอย
 1    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

 จํานวน  1 สาย

  -   -   -    500,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

154 โครงการขดุลอกกําจดัวัชพชืบริเวณ
หนองจอยาว  หมู่ที ่16

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

พื้นที่ไม่น้อยกวา่  30 
 ไร่

  -   -   -   - 1,000,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

155 โครงการเทลาน คสล.รอบหอประชุม
ประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมและสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

พื้นที่   400   ตร.ม.

  -   -   -   -    200,000 1 แหง่

ประชาชนมี
สถานที่ทํากิจกรรม

กองช่าง

156 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดทับ
แน่น เร่ืมต้นบ้านนางต๊ิบ เลขที ่193
 ถงึบ้านเลขที ่192    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3 ม.  ยาว 
300 ม.

  -   -   -   -    270,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

157 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดทับ
แน่น เร่ืมต้น บ้านเลขที ่74 ถงึ
บ้านเลขที ่75    หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3 ม.  ยาว 
300 ม.

  -   -   -   -    270,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

158 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกรอบ
หนองป่าอั้น     หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4 ม.  ยาว 
1,000 ม.

  -   -   -   -    1,200,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

159 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 5 
ต่อจากจดุเดิม  หมู่ที ่ 16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4 ม.  ยาว 
1,000 ม.

  -   -   -   -       360,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

160 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด เร่ิมต้นบ้าน
นายอทุัย ถงึหอประชุมประจําหมู่บ้าน
   หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 300   ม.

  -   -   -   -    450,000 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

161 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจาย
ขา่วประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่16

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นหนองหลวง หมู่ที่
 16

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์ กองช่าง

หมู่ที1่7
162 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด

อดัแน่น   ซอย  3/1  ต่อจากจดุเดิม
ไปทางทิศใต้  หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
100 ม.   -   -    150,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

163 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง   ซอย 
 7   หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
380 ม.   -   -    190,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

164 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย  3/1  (ด้านทิศเหนือ)  
หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
340 ม.   -   -    820,000   -   - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

165 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก  รูปตัวย ูพร้อม
ฝาปิด ซอย 1 หน้าบ้านนางหล้า มะ
โนพรหม   หมู่ที ่17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 100 
 ม.   -   -   - 300,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

166 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด จดุเร่ิมต้นปากทางซอย 4    หมู่ที่
 17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 100 
 ม.   -   -   - 300,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

167 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด จดุเร่ิมต้นปากทางซอย 7   หมู่ที่
 17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 100 
 ม.   -   -   - 300,000   - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

168 โครงการปรับปรุงระบบหอกระจาย
ขา่วประจําหมู่บ้าน  หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับข่าวสาร
 และทนัต่อเหตุการณ์

บา้นไชยเจริญเหนือ  
หมู่ที่ 17

  -   -   - 150,000   - 1 แหง่

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร และทนัต่อ
เหตุการณ์

กองช่าง

169 โครงการกอ่สร้างหินคลุกบดทับแน่น  
 ขา้งบ้านนายสมศักด์ิ ไชยแกว้  หมู่ที่
 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 50
  ม.       หนา 0.15
 ม.  -  -  -  - 100,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

170 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยพูร้อมฝา
ปิด ซอย 8    หมู่ที ่17

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม.  ยาว 80  ม.

 -  -  -  - 240,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

171 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอย 5   หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.  ยาว 80
  ม.       หนา 0.15
 ม.

 -  -  -  - 160,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

172 โครงการขดุลอกร่องน้ําสาธารณะ
จดุเร่ิมต้นบ้านนายมนัส พรราชา  
หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

ระยะทาง 200 ม.

 -  -  -  - 200,000 1 แหง่

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ กองช่าง

173 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 1 
หมู่ที ่3 เชื่อม    หมู่ที ่ 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
80 ม.  -   -   -   -    160,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

174 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น   ซอย  7/5 9 ต่อจากจดุ
เดิม     หมู่ที ่ 17

  กวา้ง 4  ม.    ยาว 
50 ม.  -   -   -   - 30,000     1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

175 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณ
ถนนสาธารณะของหมู่บ้านทางเขา้
บ้านนายจนัทร์ สุวรรณรัตน์ หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 6  ม.    ยาว 
500 ม.

 -   -   -   -    600,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

176 โครงการขดุลอกลําเหมืองชัยสมบัติ  
หมู่ที ่17

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  -    400,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง

177 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 ต่อจากจดุเดิม หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4  ม.    ยาว 
50 ม.  -  -  -  -    120,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

178 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 8/1  หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 3  ม.    ยาว 
100 ม.  -  -  -  -    180,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

หมู่ที ่18



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

179 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยพูร้อมฝา
ปิดเร่ิมต้นบ้านนางวิไลพร ถงึทางเขา้
บ้านธีรดา    หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
400 ม.  -  - 600,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

180 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
พร้อมอปุกรณ์  หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค

  ระยะทาง 1,000  
ม.

 -  - 500,000  -  - 1 แหง่

ประชาชนน้ํา
อุปโภคบริโภค  
อย่างเพยีงพอ

กองช่าง

181 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4    หมู่ที ่
18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
100 ม.

 -  - 300,000  -  - 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว

กองช่าง

182 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร 
บ้านนายถวิล หมู่ที ่15เชื่อมระหว่าง
บ้านนายมา สุยะ   หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
1,500  ม. หนา 
0.15 ม.  -  -  - 1,000,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

183 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบดทับ
เรียบขา้งบ้านนายอดุลย ์ลวนคํา หมู่ที่
 18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3.5 ม.  ยาว 
81  ม.  หนา 0.15 
ม.  -  -  - 140,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

184 โครงการซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อม
ระหว่างเวียงเหนือ-เวียงชัย หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  6  ม.  ยาว 
1,000 ม.  หนา 
0.15 ม.  -  -  - 700,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

185 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณแม่น้ําลาว  หมู่ที ่18

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิง
แม่น้ําลาว

ระยะทาง  300  ม.

 -  -  - 1,200,000  - 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณฝ่ังแม่น้ํา
ลาวมีความปลอดภยั กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

186 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ทางเขา้พืน้ทีก่ารเกษตร
บริเวณนานายสมศักด์ิ   หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
800  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 500,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

187 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางเชื่อม
ตําบลเวียงเหนือจดุเร่ิมต้นบริเวณ
นานายสม   หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 6  ม.  ยาว 
1,200  ม.       หนา
 0.15 ม.

 -  - 800,000  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

188 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4    หมู่ที ่
18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง  0.40  ม. ลึก 
 0.60  ม.  ยาว  
100 ม.  -  -  - 300,000 1 แหง่

สามารถระบายน้ํา
ทว่มขังในพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็ว กองช่าง

189 โครงการขดุลอกแม่น้ําลาว  หมู่ที ่18 เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร

ระยะทาง  1,000   
ม.

 -  -  - 500,000 500,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตร

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

190 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 9 หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง  4 เมตร 
 ยาว 50  เมตร

 -  -  -  -    100,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

191 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 16  เชื่อม ซอย  17  
หมู่ที ่18

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
 ยาว 400 เมตร

 -  -  -  -    400,000 1 จุด

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

192 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะของหมู่บ้าน  พร้อมอปุกรณ์
  หมู่ที ่ 18

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตรและอุปโดภคบริโภค

จํานวน   1 จุด

 -  -  -  -    250,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ํา
เพยีงพอต่อ
การเกษตร และ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

หมู่ที ่20



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

193 โครงการต่อเติมอาคารโรงเกบ็ของ
ประจําหมู่บ้าน บริเวณซอย 3  หมู่ที่
 20

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
เก็บวสัดุอุปกรณ์ ปอ้งกันการ
สูญหาย

กวา้ง 10 ม. ยาว 15
 ม.

 -  - 1,200,000  -  - 1 แหง่

สถานที่วสัดุ
อุปกรณ์ของหมู่บา้น

กองช่าง

194 โครงการกอ่สร้างถนนลงลูกรังบดทับ
แน่น ซอย 2/1  หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  3  ม.  ยาว 
15  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 10,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

195 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3/1   หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
80  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 180,000  -  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

196 โครงการกอ่สร้างพนังกั้นน้ําป้องกนั
ตล่ิงแม่น้ําลาว หลังบ้านนางเหลียง 
ถงึบ้านนางลา หมู่ที ่20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิงแม่น้ําลาว

จํานวน 1 แหง่        
 ระยะทาง 300 ม.

 -  -  - 1,500,000 1,500,000 1 แหง่

สามารถบรรเทา
และแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ําลาว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

197 โครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ําป้องกนั
ตล่ิงแม่น้ําลาว จดุเร่ิมต้นหลังบ้าน
นางนาง ถงึบ้านนายล้วน กนัธะชัย 
หมู่ที ่20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิงแม่น้ําลาว

ระยะทางยาว 180 ม.

 -  -  - 900,000 900,000 1 แหง่

สามารถบรรเทา
และแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ําลาว

กองช่าง

198 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่นรอบสุสานบ้านด้าย    หมู่ที ่
20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 300,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง

199 โครงการกอ่สร้างถนนลงหินคลุกบด
อดัแน่น ซอย 3   หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และปลอดภยั
ในชีวติิและทรัพย์สิน

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
400  ม. หนา 0.15
 ม.  -  -  - 300,000  - 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภยัในชีวติิ
และทรัพย์สิน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

200 โครงการเรียงหินป้องกนัตล่ิงพงั
บริเวณลําเหมืองสาธารณะ  ซอย 3  
หมู่ที ่20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทางยาว 150  
ม.

 -  -  - 600,000  - 1 แหง่

ประชาชนที่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงมี
ความปลอดภยั กองช่าง

201 โครงการซ่อมแซมคันนบตล่ิงแม่น้ํา
ลาว จดุเร่ิมต้นหบ้านนายกอ๋งคํา  ถงึ
บ้านนายวิเชียร หมู่ที ่20

เพื่อบรรเทาและแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิงแม่น้ําลาว

ระยะทางยาว 500  
ม.

 -  -  - 800,000  - 1 แหง่

สามารถบรรเทา
และแก้ไขปญัหา
การกัดเซาะตล่ิง
แม่น้ําลาว

กองช่าง

202 โครงการกอ่สร้างห้องน้ําบริเวณ
สุสานบ้านด้าย  หมู่ที ่ 20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

จํานวน 1 แหง่

 -  -  -  - 400,000 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 7
 หมู่บา้น

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

203 โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็กในบริเวณสุสานบ้านด้าย หมู่ที ่
20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

พื้นที่ไม่น้อยกวา่   
800    ตร.ม.

 -  -  -  - 500,000 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 7
 หมู่บา้น

กองช่าง

204 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลในพืน้ที่
สาธารณะ  พร้อมอปุกรณ์สูบน้ํา หมู่ที่
  20

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

จํานวน 1 จุด พร้อม
อุปกรณ์สูบน้ํา

 -  -  -  - 300,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยื
งพอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

205 โครงการขดุลอกน้ําลาวจดุเร่ิมต้น
บริเวณหลังสถานีวิทยชุุมชนถงึ
สะพานน้ําลาว หมู่ที ่ 20

เพื่อใหม้ีน้ําเพยีงพอต่อ
การเกษตร และเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ระยะทาง 2,000 
เมตร

 -  -  -  - 5,000,000 1 จุด

ประชาชนมีน้ําเพยืง
 พอต่อการทํา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

206 โครงการป้องกนัตล่ิงพงับริเวณลํา
เหมืองและพืน้ทีส่าธารณะของ
หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -  - 300,000 1 จุด

ปอ้งกันน้ําทว่มเข้า
ที่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

207 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก   ซอย
 5   หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง  4  ม.  ยาว 
180  ม.       หนา 
0.15 ม.

 -  -  -  - 160,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

208 โครงการกอ่สร้างศาลาประกอบพธิี
พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสุสานบ้านด้าย (เมรุหลังใหม่) 
  หมู่ที ่ 20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่  
4,7,11,14,15,18,20 มี
สถานที่ในการประกอบพธิี
ฌาปนกิจ

กวา้ง  8 ม. ยาว 20
 ม.  สูง  5 ม.

 -  -  -  -    1,300,000 1 หลัง

ประชาชนหมู่ที่  
4,7,11,14,15,1
8,20 มีสถานที่ใน
การประกอบพธิี
ฌาปนกิจ

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

209 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด เร่ิมต้นบ้าน
นายสุภพ ถงึบ้านนายยงยทุธ    หมู่ที่
 20

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 150   ม.

 -  -  -  - 450,000   1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

210 โครงการซ่อมแซมและป้องกนัตล่ิง
แม่น้ําลาว เร่ิมต้นหลังบ้านนาง
สังเวียน แกว้สิริ ถงึบ้านนายทองทด 
สุรินแกว้  หมู่ที ่ 20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทาง 30 ม.

 -  -  -  - 420,000 1 จุด

ปอ้งกันน้ําทว่มเข้า
ที่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

211 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด เร่ิมต้นบ้าน
นางสิณีนาถ  ถงึบ้านนางรุ่งทิพย ์  
หมู่ที ่20

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.50 ม.     
ยาว 150   ม.        
 ลึกเฉล่ีย 150 ม.  -  -   -   -    480,000 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

212 โครงการซ่อมแซมตล่ิงแม่น้ําลาว 
เร่ิมต้นหลังบ้านนายกอ๋งคํา ถงึบ้าน
นายยงยทุธ  หมู่ที ่ 20

เพื่อปอ้งกันการพงัของตล่ิงลํา
เหมืองสาธารณะ

ระยะทาง 50 ม.

 -  -  -  - 700,000 1 จุด

ปอ้งกันน้ําทว่มเข้า
ที่อาศัยและพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

213 โครงการกอ่สร้างเมรุเผาศพแบบไร้
ควันบริเวณสุสานบ้านด้าย  หมู่ที ่20

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
4,7,11,14,15,18,20 ใช้
ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

ขาดกวา้ง 7 ม. ยาว 
7 ม. พร้อมหอ้งเตาเผา

3,200,000  -  -  -  - 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 7
 หมู่บา้น

กองช่าง

214 โครงการกอ่สร้างศาลาประกอบ
พธิีฌาปณกจิศพในบริเวณสุสานบ้าน
ศรีเวียง  หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 
3,5,17 ใช้ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ

ขนาดกวา้ง 5.50 - 
6.00 ม. ยาว 40 ม.
 สูง 4.80-5.00 ม.

1,184,000  -  -  -  - 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 3
 หมู่บา้น

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

215 โครงการกอ่สร้างกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์ ณ สุสานบ้านปง หมู่ที่
 6

เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 6,16 
ใช้ประกอบพธิฌีาปนกิจศพ

ขาดกวา้ง 16.00 ม.
 ยาว 18.00 ม. สูง 
5.30 ม. 730,000  -  -  -  - 1 แหง่

ประกอบพธิี
ฌาปนกิจศพ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จํานวน 2
 หมู่บา้น

กองช่าง

216 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย  หมู่ที ่2

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม. ยาว 
102 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.60-1.00 ม. 457,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

217 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวย ู  พร้อมฝาปิด บริเวณขา้ง
โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย จํานวน   2 
 ช่วง หมู่ที ่2

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.30
 ม. ยาว 30 ม.ลึก
เฉล่ีย0.30 ม. ช่วงที่
 2 กวา้ง 0.30 ม. 
ยาว 100 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.30-0.60 ม.

378,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

218 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง หมู่ที ่2 เชื่อมหมู่ที ่6

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
295 ม. หนาเฉล่ีย 
0.04 ม.  - 489,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

219 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 4 
หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.  - 497,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

220 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
202 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.20-0.60 ม. 495,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

221 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด ซอยหลังวัดราษฎร์ชุม
พล  หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 150   ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.20-0.60 ม.
 พร้อมวางทอ่ คสล.ø
 ขนาด 0.40 ม. 
จํานวน 4 ทอ่น 
พร้อมบอ่พกั คสล . 
จํานวน 2 จุด

257,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

222 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 บริเวณลําเหมืองไส้ไก ่ หมู่ที ่4

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ขนาดปากรางกวา้ง 
0.60 ม. ยาว 350 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.60 ม.

 - 304,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

223 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  รูปตัวยพูร้อมฝาปิด  
หมู่ที ่5

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 167  ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.40-0.60 ม.
 พร้อมบอ่พกั

 - 499,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

224 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล. 
รูปตัวี  ซอย 11  หมู่ที ่11

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ขนาดø 0.80 ม. 
ยาว 320 ม. พร้อม
บอ่พกัขนาก 
1.60x1.60x1.75 
ม. จํานวน 31 บอ่  - 1,130,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

225 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าหอประชุม
ประจําหมู่บ้านบริเวณทางเขา้
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย หมู่ที ่7

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม.     
ยาว 30 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.30-0.60 ม.

103,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

226 โครงการเสริมไหล่ทางบริเวณถนน
หน้าหอประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้งเฉล่ีย 4 ม. ยาว
 26 ม . หนา 0.15 
ม.

42,000      -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง

227 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด ซอย 1  หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม.     
ยาว 139   ม.  ลึก
เฉล่ีย 0.50-0.80 ม. 458,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

228 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
 จํานวน 2 ช่อง หมู่ที 15

เพื่อระบายน้ําในชุมชนใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ขนาดกวา้งต่อช่อง 
1.50 ม. ความลึกต่อ
ช่อง 1.00 ม. ความ
ยาวลําน้ํา 4.00 ม. 
ทํามุม 0 องศากับ
แนวก่อสร้าง

 - 244,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

229 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  จํานวน   2  ช่วง 
พร้อมบ่อพกั คสล. 2 จดุ หมู่ที ่18

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.40
 ม. ยาว 91 ม.ลึก
เฉล่ีย0.50-1.00 ม.
 ช่วงที่ 2 กวา้ง 0.60
 ม. ยาว 20 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.50-1.00 ม.

493,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

230 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงดิน
ลูกรังพร้อมลงหินคลุกบดทับแน่น 
จํานวน 2 ช่วง ซอย 3/2 หมู่ที ่16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ช่วงที่ 1 ลงดินลูกรัง 
และลงหนิคลุกกวา้ง 
4 ม. ยาว 180 ม 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 ลงดินลูกรัง
และลงหนิคลุก กวา้ง
 3.50 ม. ยาว 110 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

268,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

231 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที ่3

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 1,740
 ม. หนาเฉล่ีย 0.04 
ม.

268,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

232 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  ซอย 2  หมู่ที ่5

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.40 ม. ยาว 
100 ม. ลึกเฉล่ีย 
0.40-0.60 ม. 322,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง

233 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับ
แน่น ซอย 1  หมู่ที ่7

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 2.50 ม. ยาว 
685 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. 314,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

234 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดทับ
แน่น ซอย 11 สาย 1 หมู่ที ่11

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
400 ม.  จํานวน 4 
ช่วงๆละ 100 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

494,000    -  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

235 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  ซอย 6  หมู่ที ่14

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.30
 ม. ยาว 59 ม ลึก
เฉล่ีย 0.60-0.70 ม.
 ช่วงที่ 2 กวา้ง 0.30
 ม. ยาว 100 ม. ลึก
เฉล่ีย 0.30-1.30 ม. 322,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

236 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอย 3/2 หมู่ที ่16

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

โดยลงหนิคลุกบดทบั
แน่น กวา้ง 3 ม. ยาว
 200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม.

 - 111,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

237 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด  ซอย 3  หมู่ที ่16

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
168.50 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.30-0.68 ม.

582,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

238 โครงการปรับยกรูปถนน ซอย 5 หมู่ที่
 17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว
 46 ม. หนาเฉล่ีย 
0.20 ม.  - 111,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง

239 โครงการปรับยกรูปถนน ซอย 3/1 
หมู่ที ่17

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภยัใน
ชีวติ

โดยการลงดินถมบด
ทบัแน่น กวา้ง 3 ม. 
ยาว 340 ม. หนา
เฉล่ีย 0.20 ม.

 - 105,000  -  -  - 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
อุบติัเหตุลดลง กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

240 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
 จํานวน 2 ช่อง หมู่ที 18

เพื่อระบายน้ําในชุมชนใหม้ี
ประสิทธภิาพ

ขนาดกวา้งต่อช่อง 
1.80 ม. ความลึกต่อ
ช่อง 1.80 ม. ความ
ยาวลําน้ํา 5.00 ม. 
ทํามุม 30 องศากับ
แนวก่อสร้าง

 - 311,000  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว

กองช่าง

241 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.
 พร้อมฝาปิด   หมู่ที ่20

เพื่อระบายน้ําที่ทว่มขังใน
ชุมชนมีประสิทธภิาพ

กวา้ง 0.30 ม. ยาว 
123.50 ม. ลึกเฉล่ีย
 0.30-0.80 ม. 404,000    -  -  -  - 1 จุด

สามารถระบายน้ํา
ที่ทว่มขังในพื้นที่ได้
รวดเร็ว กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

242 โครงการติดต้ังไฟกิ่งสาธารณะและ
เปล่ียนชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที ่
2,3,4,5,7,11,12,14,15,16,1
7,18,20

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ประชาชนปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร

จํานวน  14  หมู่บา้น
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลสิริ
เวยีงชัย

 -  - 1,499,172  -  -
14 

หมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง/
การไฟฟา้

ส่วนภมูภิาค
อําเภอ  
เวียงชัย

243 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
ศาลาชมวิวหนองหลวง

เพื่อใหป้ระชาชน 
นักทอ่งเที่ยวที่ใช้บริการมีน้ํา
พื่อการอุปโภคบริโภค

จํานวน  1  แหง่

 -  -  -  - 300,000 1 แหง่

ประชาชน 
นักทอ่งเที่ยวมีน้ํา
เพยืง พอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

244 โครงกาต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีสถานที่สําหรับการ
ปฎบิติังาน บริการประชาชน 
และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ

โดยเปล่ียนหลังคา
เมทลัชีท ขนาดกวา้ง 
16 ม. ยาว 21 ม.  -  - 150,000  -  - 1 หลัง

ผู้สูงอายุมีสถานที่
ดําเนินกิจกรรม

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

245 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารสํานักงาน ใหม้ี
สภาพที่ดี

ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 800,000  -  - 1 หลัง

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถทํา
กิจกรรมและ
บริการประชาชน

กองช่าง

246 โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน
ภายในทต.สิริเวียงชัย ห้องสํานักปลัด

เพื่อปรับปรุง  ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารสํานักงาน ใหม้ี
สภาพที่ดี

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว
 12 ม. สูง 3 ม.

 -  - 600,000  -  - 1 หอ้ง

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
สามารถทํา
กิจกรรมและ
บริการประชาชน

กองช่าง

247 โครงการกอ่สร้างป้ายศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีปา้ยของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก และประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนทราบ

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
ยาว 3 ม. สูง 1.50 ม.

 -  - 200,000  -  - 1 ปา้ย

ประชาชนสามารถ
ติดต่อ ศพด ได้
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

248 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถภายใน  
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีที่สําหรับจอดรถ
ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

ทต.สิริเวยีงชัย

 -  -  -  - 800,000 1 โรง

มีที่จอดรถเพยีงพอ

กองช่าง

249 โครงการปรับพืน้ทีล่านจอดรถ 
บริเวณหลังศูนยคุ์ณณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุเทศบาล
ตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อมีที่จอดรถสําหรับ
ประชาชนผู้ใช้บริการ

จํานวน  1  แหง่

 -  -  - 50,000  - 1 แหง่

ประชาชนผู้มา
ติดต่อมีสถานที่
จอดรถเพยีงพอ กองช่าง

250 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ณ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าใช้เพียงพอ
ในอาคารสํานักงาน

จํานวน  1  แห่ง

 -  - 50,000  -  - 1 แห่ง

สํานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

251 โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีปริมาณไฟฟา้ใช้
เพยีงพอในอาคาร ศพด

จํานวน  1  แหง่

 -  - 50,000  -  - 1 แห่ง

สํานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

252 โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง 
บริเวณสวนสาธารณะหนองหลวง 
หมู่ที ่6

เพื่อใหม้ีสถานที่จัดกิจกรรม
ใหก้ับประชาชน

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว
 6 ม.

 -  - 120,000  -  - 1 แห่ง

สํานักงานมีปริมาณ
ไฟฟ้าใช้เพียงพอใน
การบริการประชาชน

กองช่าง/การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อําเภอ  เวียง
ชัย

253 โครงการกอ่สร้างระบบประปาโรงคัด
แยกขยะ

เพื่อใหม้ีน้ําประปาใช้ในโรง
คัดแยกขยะ

จํานวน  1  แหง่
300,000  -  -  -  - 1 แหง่

การบริหารจัดการ
ขยะมีระบบ กองช่าง

254 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้อง
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้เปน็สถานที่ปฎบิติังาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยั

กวา้ง 4.20 ม. ยาว 
4.50 ม.

208,000    -  -  -  - 1 หอ้ง

ประชาชนได้รับการ
บริการและอํานวย
ความสะดวกในด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

255 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อจัดสร้างอาคารและ
ส่ิงแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
ใหแ้ก่เด็กเล็ก

ขนาดกวา้ง 5.70 ม. 
ยาว 12.20 ม.

142,000    -  -  -  - 1 หลัง

เด็กเล็กมีสถานที่
เรียนรู้ที่ถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

256 โครงกาต่อเติมอาคารผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีสถานที่สําหรับการ
ปฎบิติังาน บริการประชาชน 
และจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ

ด้านหน้า กวา้ง 2.95
 ม. สูง 3.95 ม.    
ด้านหลัง กวา้ง 4.80
 ม. สูง 2.95 ม.

 - 64,000  -  -  - 1 หลัง

ผู้สูงอายุมีสถานที่
ดําเนินกิจกรรม

กองช่าง

257 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีสถานที่สําหรับการ
ปฎบิติังาน และบริการ
ประชาชน

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 20.00 ม. สูง 
2.30-3.30 ม.  - 649,000  -  -  - 1 หลัง

มีสถานที่บริการ
ประชาชน

กองช่าง



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

258 โครงการกอ่สร้างถงัเกบ็น้ําพร้อม
โครงแท่นเหล็กในพืน้ทีโ่รงคัดแยกขยะ

เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในพื้นที่โรงคัด
แยกขยะ

ขนาดกวา้ง 1.60 ม. 
ยาว 1.50 ม. สูง 
3.00 ม.  - 55,000  -  -  - 1 แหง่

มีน้ําเพยีงพอ

กองช่าง

259 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา้โรงคัด
แยกขยะของเทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีไฟฟา้เพยีงพอต่อการ
บริหารจัดการขยะ

ขยายเขต ดังนี้       
1. แผนกแรงดันสูง
ภายนอก         2. 
แผนกแรงดันสูง
ภายใน            3. 
แผนกหม้อแปลง
ภายใน          4. 
แผนกแรงดันตํ่าภายใน

 - 408,203.10  -  -  - 1 แหง่

การบริหารจัดการ
ขยะมีระบบ

กองช่าง/
การไฟฟา้

ส่วนภมูภิาค
อําเภอ  
เวียงชัย



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าการลงทุนและการบรกิารโลจิสติกเชือ่มโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เชือ่มโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณูปโภค

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์  
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

260 โครงการกอ่สร้างบ่อกรองกากปฎิกลู
เป็นปุย๋ บริเวณโรงคัดแยกขยะ
เทศบาลตําบลสิริเวียงชัย

เพื่อใหม้ีระบบการจัดส่ิงปฎิ
กูลที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตามหลักวชิาการ

บอ่ที่ 1 กวา้ง 5.00 
ม. ยาว 21.50 ม.  
บอ่ที่ 2 กวา้ง 5.00 
ม. ยาว 10.60 ม.  - 347,000  -  -  - 2 บอ่

ทําใหม้ีระบบ
บริหารจัดการ
ส่ิงปฎกิูลที่
เหมาะสมและ
ถูกต้อง

กองช่าง/
สํานําปลัด

11,421,000 5,324,203 36,961,572 63,980,000 93,570,001





ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ไฟ

กระพริบ ทางแยกทางร่วมถนน
ภายในหมู่บ้าน เขตเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อให้มีไฟสัญญาณจราจร 
และประชาชนปลอดภัยใน
การใช้เส้นทางสัญจร

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
   ทต.สิริเวียงชัย

 -  -  - 500,000  -
จ านวน

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ตามจุด
เส่ียง

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
        ทต.สิริเวียงชัย  -  -  - 1,000,000  -

จ านวน
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

3 โครงการจัดท าป้ายถนน ป้ายซอย 
ป้ายบอกทาง ภายในหมู่บ้าน เขต
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

จ านวนป้าย ตามแบบที่
 ทต.สิริเวียงชัย ก าหนด

 -  -  - 50,000  -
จ านวนป้าย

เพิ่มขึ้น

ชุมชนเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ง่ายต่อ
การติดต่อส่ือสาร กองช่าง

4 โครงการณณรงค์ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล
งานประเพณีและวันส าคัญ

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และลดอุบัติเหตุ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
        ทต.สิริเวียงชัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
จ านวน

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สิน ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ)

เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และบรรเทาสาธารณภัย

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ
   ทต.สิริเวียงชัย

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000
จ านวน 14 

หมู่บ้าน

ป้องกัน แก้ไขปัญหา
 และบรรเทาสา
ธารณภัย ส านักปลัด

6 โครงการ อปพร.ร่วมใจบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในวัน   อปพร.

เพื่อให้ อปพร.ได้ร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

จ านวน อปพร. 
รับผิดชอบในเขต ทต.
สิริเวียงชัย

 -  - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี
อปพร.ได้ร่วมท า
ประโยชน์ต่อสังคม ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตร
จัดต้ัง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ความสามารถในเร่ืองการ
ป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัยประเภทต่าง ๆ 
และป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน

จ านวน  50  คน

 -  - 100,000 100,000  - 1 คร้ัง/ปี

อปพร. มีศักยภาพ
และการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.
และการปฎิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

จ านวน อปพร. 
รับผิดชอบในเขต ทต.
สิริเวียงชัย  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

อปพร. มีศักยภาพ
และการปฎิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ส านักปลัด



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดับเพลิงเบือ้งต้นแก่ ผู้บริหาร สท
 พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และประชาชนผู้สนใจ

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงเบื้องต้น

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง 
ประชาชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้มากขึ้น

ส านักปลัด

10 โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพืน้ที่

เพื่อลดปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่  ทต.สิริเวียงชัย

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด าเนินการ/ปี

หมอกควันในเขต
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัยลดลง ส านักปลัด

11 โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่เยาวชน และ
ประชาชน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบบรมได้
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม

เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมท าประโยชน์
ต่อสังคม ส านักปลัด

12 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ในหมู่บ้าน
  หมู่ที ่6

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

จ านวน  6  จุด

 -  -  -  - 30,000

จ านวน
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน กองช่าง



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

13 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV  ในหมู่บ้าน
  หมู่ที ่17

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพย์สิน

จ านวน  20  จุด

 -  - 50,000 50,000 50,000

จ านวน
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน กองช่าง



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและท าลายแหล่ง

เพาะพันธุย์ุงลายในหมู่บ้าน

เพื่อท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000
ลดอัตราการ

ป่วยเป็น
ไข้เลือดออก

ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายใน
ชุมชน ส านักปลัด

2 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ไม่เส่ียงเอดส์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความรู้
เร่ืองเอดส์ และการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เด็กและเยาวชน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000

ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 
80

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
ความรู้เร่ืองเอดส์ 
และการป้องกัน
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ส านักปลัด

3 โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในวันยาเสพติดโลก

เพื่อสร้างจิตส านึกในการร่วมต่อต้าน
ยาเสพติด

เขต ทต.สิริเวียงชัย
20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง/ปี

ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

4 โครงการศึกษาเพือ่ต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และ
เยาวชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล
ต าบลสิริเวียงชัย

เพือ่ร่วมสนับสนุนและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

สนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดทุก
ช่องทาง ส านักปลัด/

สภ.เวียงชัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคระบาด โรคติดต่อ

เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ระบาด โรคติดต่อ ของประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 2 โครงการ/ปี

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 30,000 30,000 30,000 30,000 1 โครงการ/ปี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด/
สนง.พัฒนา

สังคม

7 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
จ านวน  14  หมู่บ้าน

จ านวน 14 
หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

หมูบ่้านละ 3 
โครงการ

สามารถด าเนินการ
ได้ตามโครงการ
พระราชด าริ

ส านักปลัด/
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน

8 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
ตลาด

 - เพื่อสร้างมาตรฐานด้านอาหาร
ปลอดภัยของเทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย - เพือให้ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร

ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ตลาด 
และผู้เกี่ยวข้องใน
เขตรับผิดชอบ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 -  - 10,000 10,000 10,000

ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 
80

 - ร้านอาหารที่ผ่าน
การอบรมได้รับ
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ ทต.สิริ
เวยีงชัย                 
 -ผู้ประกอบการได้รับ
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อัครราช
กุมารี

เพื่อด าเนินการตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
อัครราชกุมารี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

62,280 62,280 62,280 62,280 62,280
ลดจ านวนสุนัขและ
แมวทีเ่ป็นพาหะ

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักปลัด

10 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงราย

เพื่อด าเนินการตามโครงการผ่าตัดท า
หมันเพื่อลดจ านวนสุนัขและแมวที่
เป็นพาหนะของโรคพิษสุนัขและแมว
ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ   ทต.สิริเวียงชัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ลดจ านวนสุนัขและ
แมวทีเ่ป็นพาหะ

ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

ส านักปลัด/
สนง.ปศุสัตว์

11 อุดหนุนค่าด าเนินงานในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนประจ าหมู่บ้านเขต ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนเขต ทต.สิริเวียงชัย

ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน  ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ      
  ทต.สิริเวียงชัย 
จ านวน  14  
หมู่บ้าน

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 1 คร้ัง/ปี

งานด้านสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ส านักปลัด



 แผนงานสาธารณสขุ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

12 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เวียงชัย

เพื่อด าเนินการตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ
เวียงชัย

อ าเภอเวียงชัย

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

ประชาชนมี
ความผูกพันธ์
ภายในชุมชน

เพิ่มขึ้น

เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างครอบครัว
และมีความเข้าใจ
กันระหว่างชุมชน

ส านักปลัด/
อ าเภอเวียงชัย



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อในเขต

รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้ติดเชื้อสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้พิการ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ ผู้พิการในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้พิการสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว

ส านักปลัด

3 โครงการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้สูงอายุสามารถสร้าง
รายได้ให้กับตนเอง
และครอบครัว

ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

 -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
ปลอดโรค ส านักปลัด

5 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้กับ       ผู้
ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่
อาศัย

 จ านวน 1 หลัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส านักปลัด

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 

6 อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.สิริ
เวียงชัย  - 30,000 30,000 30,000 30,000

ประชาชนมี
ความผูกพันธ์
ภายในชุมชน

เพิม่ขึ้น

เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างครอบครัวและ
มีความเข้าใจกัน
ระหว่างชุมชน

ส านักปลัด/
ศูนย์ผู้สูงอายุฯ



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุขน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม

ต่างๆและผู้สนใจ
กลุ่มต่างๆ และ
ประชาชนผู้สนใจใน
เขตรับผิดชอบของ  
ทต.สิริเวียงชัย

20,000 15,000 30,000 30,000 30,000
สร้างรายได้
ให้แก่ผู้สนใจ

ผู้สนใจได้พัฒนาทักษะ
อาชีพและสร้างรายได้

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ และรายได้
แก่ประชาชน

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่
ประชาชนและผู้สนใจในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัย  - 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชนมีความรู้และ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน

ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัย  - 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี

สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้

ส านักปลัด

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประชาชนในเขต
พื้นที่        ทต.สิริ
เวียงชัย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุขน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพภาค
เกษตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆและผู้สนใจ

ประชาชนในเขต
พื้นที่        ทต.สิริ
เวียงชัย

 -  - 15,000 15,000 15,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ
หมู่บ้านกลุ่มเยาวชน  กลุ่มพัฒนา
สตรี ประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน

กลุ่มผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการ กลุ่ม
พัฒนาสตรี กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มต่างๆ 
ในเขตพื้นที่ ทต.สิริ
เวียงชัย

 -  - 30,000 30,000 30,000

จ านวน
โครงการที่
เทศบาล

ด าเนินการ

คณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

7 โครงการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ด าเนินงาน และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทต.สิริเวียงชัย

คณะกรรมหมู่บ้าน 
ใน เขตพื้นที่ ทต.
ต าบลสิริเวียงชัย 20,000 15,000 20,000 20,000 20,000 1 โครงการ/ปี

สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในชุมชน

ส านักปลัด

8 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนใน เขต
พื้นที่ ทต.ต าบลสิริ
เวียงชัย  - 5,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ/ปี

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ส านักปลัด



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุขน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนใน เขต
พื้นที่ ทต.ต าบลสิริ
เวียงชัย

20,000 5,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ/ปี

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

ประชาชนใน เขต
พื้นที่ ทต.ต าบลสิริ
เวียงชัย

 - 5,000 10,000 10,000 10,000 1 โครงการ/ปี

ประชาชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน

ส านักปลัด

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้มีความเข้าใจและ
สร้างความผูกพันธ์ภายในชุมชน

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ ทต.
สิริเวียงชัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ประชาชนมี
ความผูกพันธ์
ภายในชุมชน

เพิ่มขึ้น

เกิดความเข้าใจกัน
ระหว่างครอบครัวและมี
ความเข้าใจกันระหว่าง
ชุมชน

ส านักปลัด

12 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสหกิจชุมชน หมู่ 6 และ
 16

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่ม
ต่างๆและผู้สนใจ

กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสห
กิจชุมชน

 -  - 30,000 30,000 30,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพสามารถพึ่งตนเอง
ได้

ส านักปลัด



 แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ

 ลดปัญหาขยะชุมชน

เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจาก
ขยะ

 ผู้น าหมู่บ้าน 14 
หมู่บ้าน/หมู่บ้าน
ตนแบบ/โรงเรียน
ต้นแบบ

 - 20,000 20,000 20,000 20,000

ผู้เข้าอบรมมี
ความเข้าใจไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 
80

จ านวนปริมาณขยะใน
พืน้ทีล่ดลง และสามารถ

ควบคุมโรติดต่อได้
ส านักปลัด

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการผลติสนิค้าการเกษตรคุณภาพมาตรฐานและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและเชงิคุณภาพ

 งบกลาง
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 งานสงเคราะห์คนพิการ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้คน

พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายและมีความพิการจนไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้

จ านวน 285  คน

2,650,000 3,004,800 3,004,800 3,004,800 3,004,800

ผู้พิการมีชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและสามารถ
เล้ียงชีพตนเองได้ ส านักปลัด

2 งานสงเคราะห์ผู้สูงสูงอายุ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ

จ านวน 1,598 คน

10,000,000 12,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000

ผู้สูงอายุชีวิตที่ดี
ขึ้น

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 งานสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยผู้ติดเชื้อ
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้ว

จ านวน 68 บาท

420,000 438,000 438,000 438,000 438,000

ผู้ติดเชื้อในมี
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสงัคมและสาธารณสขุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่ือหนังสือนิทานเพือ่การ

เรียนรู้

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมพีฒันาการสมวัย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กมพีัฒนาการ

สมวัย
กองการศึกษา

2 โครงการแม่สอนลูกท าขนมไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย

หลาย กองการศึกษา

3 โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ เพื่อปลูกผังนสัิยการออมใหแ้ก่

เด็ก

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่ปลูกผังนิสัยการออม

ใหแ้กเ่ด็ก กองการศึกษา

4 โครงการส่ือมีชีวิต เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย
หลาย กองการศึกษา

5 โครงการพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย
หลาย กองการศึกษา

6 โครงการหนูน้อยวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่หลายหลาย เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่สร้างการเรียนรู้ทีห่ลาย
หลาย กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02 

7 โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาเพิ่มขึ้น

เพือ่ป้องกนัโรคติดต่อในเด็ก
เล็ก กองการศึกษา

8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีส่ าหรับเด็กใน ศพด.ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ก่อนปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

20,000 7,620 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อด าเนินการตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

211,200 211,200 211,200 211,200 211,200 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้รับ
การดูแล

กองการศึกษา

10 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนและ ศพด.ในพืน้ที ่
ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
เด็กนักเรียน

โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ 
ศพด.ในสังกัด  1  แห่ง

600,000 600,000 600,000 600,000 600,001
เด็กนักเรียนได้รับ

อาหารเสริม(นม)ครบ
ทุกคน

เด็กเล็กและนักเรียนมี
พัฒนาทางร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง มี
สุขภาพร่างกายที่ดี

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

เพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ประชาชน ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้าง

 -  - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ปี

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
ภาษาต่างประเทศมาก
ขี้น กองการศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แผนงานการศึกษา
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย          
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

แบบ ผ.02 

13 อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนและ ศพด.ในพืน้ที ่ทต.สิริ
เวียงชัย

เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวัน
รับประทานครบ 5 หมู่ และทั่วถึง

โรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง/ 
ศพด.ในสังกัด  1  แห่ง

   1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,001
เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารครบทุกคน

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษา

64



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพืน้ทีส่ร้างสรรค์เด็กและ

เยาวชนต าบลเวียงชัย

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย

1 กลุ่ม/เครือข่าย

    20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม กอง

การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 
คน "สิริเวียงชัยคัพ"

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้
ออกก าลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง

ประชาชน เยาวชน ใน
เขต ทต.สิริเวียงชัย

70,000  - 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชน เยาวชนได้
ออกก าลังกายและมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ

กอง
การศึกษา

3 โครงการแข่งขันเปตองสัมพันธ์
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กและ
เยาวชนในเขต ทต.สิริเวียงชัย

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในเขต      
  ทต.สิริเวียงชัย     30,000     29,960     30,000     30,000     30,000 1 คร้ัง/ปี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เด็ก และเยาวชน ใน
เขต        ทต.สิริเวียง
ชัย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมและ
แสดงความสามารถ
เนื่อง

กอง
การศึกษา

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
ใน ศพด. ทต.    สิริเวียงชัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อน
ปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่

เด็กนักเรียนใน ศพด.
เทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย

20,000 10,810 15,000 15,000 15,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษา

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 

6 โครงการสืบสานเรียนรู้การ
ประกอบศาสนพิธี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้เรียนรู้
การประกอบศาสนพิธี

ประชาชน ในเขตพื้นที่
     ทต.สิริเวียงชัย     20,000     17,800     20,000     20,000     20,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษา

7 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชน ในเขตพื้นที่
     ทต.สิริเวียงชัย   -   -     10,000     10,000     10,000 1 คร้ัง/ปี

เด็กก่อนปฐมวัยได้
ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่

กอง
การศึกษา

8 โครงการปราชญ์ชาวบ้านบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่

ประชาชน ในเขตพื้นที่
  ทต.สิริเวียงชัย

    20,000     17,640     20,000     20,000     20,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชน เยาวชนใน
เขต พท.ทต.สิริเวียง
ชัยได้ร่วมอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

9 โครงการถวายเทียนพรรษาและ
เข้าวัดฟังธรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ๊ไทย

จัดกิจกรรมหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา
ให้แก่วัดในพื้นที่ ทต.
สิริเวียงชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5 วัด

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ๊
ไทย

กอง
การศึกษา



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 

10 โครงการป๋าเวณีปีใ๋หม่เมือง สรง
น้ าพระสังฆาธิการและสูมาคารา
วะผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณืท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
       ทต.สิริเวียงชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประชาชนให้
ความส าคัญและ
ช่วยกนัรักษา

ประเพณีท้องถิน่
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีทอ้งถิ่น กอง

การศึกษา

11 โครงการสืบชะตาหนองหลวง
และบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
       ทต.สิริเวียงชัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ประชาชนให้
ความส าคัญและ
ช่วยกนัรักษา

ประเพณีท้องถิน่
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและรักษา
ประเพณีทอ้งถิ่น

กอง
การศึกษา

12 โครงการพุทธบุตรพุทธธิดา เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทต.สิริเวียงชัย     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม กอง

การศึกษา

13 โครงการสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อปลูกจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทต.สิริเวียงชัย     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกเพิ่มขึ้น

เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกต่อสถาบัน
พระมาหกษัตริย์

กอง
การศึกษา

14 โครงการคนดีศรีสิริเวียงชัย เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ทต.สิริเวียงชัย

    10,000     10,000     10,000     10,000     10,000

จ านวนเด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกดี

เด็กและเยาวชน
ประพฤติตนเป็นคนดี กอง

การศึกษา



 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย          

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(4) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชวีิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสขุ

แบบ ผ.02 

15 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
เด็ก และเยาวชนต าบลเวียงชัย
ต้านยาเสพติด

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกายแกป่ระชาชน 
เด็กและเยาวชนและหา่งไกลยาเสพติดในเขต
พืน้ที ่ทต.สิริเวียงชัย

ประชาชน เด็ก 
เยาวชน ในเขตพื้นที่   
 ทต.สิริเวียงชัย  -  - 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ปี

ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติดและมีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

16 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
เวียงชัย ตามโครงการจัดกิจกรรม
ในงานวันส าคัญของชาติและ
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าคัญใน
วันส าคัญต่างๆ

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
       ทต.สิริเวียงชัย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ประชาชนให้
ความส าคัญและ
ช่วยกันรักษา

ประเพณีท้องถิ่น
เพิม่ขึ้น

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆ

กอง
การศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ

 แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณข้าง

สะพานแม่น้้าลาว  หมู่ที่ 4
เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ข้าง
แม่น้้าลาวใหส้วยงามและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 20,000 20,000 20,000 1 แห่ง

ประชาชนในพืน้ที่ได้ใช้
ประโยชน์และมี
นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
หนองหลวง หมู่ที่ 6

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
หนองหลวงใหส้วยงาม
และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 100,000 100,000 100,000
มีจ้านวน

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พืน้ที่เพิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
หนองบอยน้อย หมู่ที่ 12

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์นอง
บอยน้อยใหส้วยงามและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง

ประชาชนในพืน้ที่ได้ใช้
ประโยชน์และมี
นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้น กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหนอง
ปา่ยาง   หมู่ที่  12

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ท้ากิจกรรม

จ้านวน  1  แหง่

 -  - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และมีสถานที่
จดักิจกรรม

กองช่าง

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

                           เชงิคุณภาพ

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ

 แผนงานเคหะและชมุชน
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

                           เชงิคุณภาพ

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ
หนองหลวง หมู่ที่ 16

เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
หนองหลวงใหส้วยงาม
และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

 1 แหง่

 -  - 100,000 100,000 100,000
มีจ้านวน

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พืน้ที่เพิม่ขึ้น

ส้านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขต
เทศบาลต้าบลสิริเวยีงชัย

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขต
พื้นที่ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด้าเนินการ/ปี

พืน้ที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวยีงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์ กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลสิริเวยีงชัย

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขต
พื้นที่ทต.สิริเวยีงชัย

 -  - 20,000 20,000 20,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด้าเนินการ/ปี

พืน้ที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวยีงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์ กอง

การศึกษา



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ในพื้นที่ให้เป็นที่รู่จัก
แหล่งท่องเที่ยวในเขต 
ทต.สิริเวียงชัย 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000

มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น กองการศึกษษ

2 เพื่อประชาสัมพันธ์และอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู่จัก

แหล่งท่องเที่ยวในเขต 
ทต.สิริเวียงชัย  -  - 20,000 20,000 20,000

มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น กองการศึกษษ

โครงการอนุรักษ์แหล่งท่องเทีย่ว
บริเวณหนองหลวง หมู่ที ่6,16

โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเทีย่วภายในพืน้ที ่ทต.สิริเวียง
ชัย

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย       

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

                           เชงิคุณภาพ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาด

ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลสิริเวียง
ชัย

เพื่อให้ประชาชนได้จ าหน่ายสินค้า
และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ประชาชนในเขตพื้นที่     
   ทต.สิริเวียงชัย

 -  - 10,000 10,000 10,000
ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้า ส านักปลัด

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2  การสง่เสริมการค้าการการผลติสนิค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม (3) การด ารงฐานวัฒนธรรมลา้นนาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมเชงินิเวศและ
                           เชงิคุณภาพ

 แผนงานการพาณิชย์
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย         

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

แบบ ผ.02 
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 5  กาจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยนื

 แผนงานการเกษตร
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปล่อยพันธุป์ลาเฉลิม

พระเกียรติ

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสภาพแวดล้อม

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ทต.สิริเวียงชัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

จ านวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เข้าใจในการอนุรักษ์
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษา
สภาพแวดล้อม

ส านักปลัด/
ศูนย์วิจัย
ประมงฯ

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขตพื้นที่  
ทต.สิริเวียงชัย

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด าเนินการ/ปี

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์ ส านักปลัด

3 โครงการจัดท าแนวเขตอนุรักษ์
พันธุป์ลา

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

บริเวณหมู่ที่ 6,16

 -  - 10,000 10,000 10,000
ร้อยละของ
โครงการที่

ด าเนินการ/ปี

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของ ทต.สิริเวียงชัยมี
ความอุดสมบูรณ์

ส านักปลัด/
ศูนย์วิจัย
ประมงฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยนื

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงในชวีิตและทรัพยส์นิ

 แผนงานบริหารทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศบาลต าบลสิริ

เวียงชัยสัญจรพบประชาชน

เพื่อให้บริการประชาชน/รับฟัง
ความคิดเห็นของของประชาชน 
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร /
ด้านสาธารณภัย/ ด้านกฎหมาย/
ด้านงานก่อสร้าง ฯลฯ

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ารับ

บริการ

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว

ส านักปลัด

2 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  ทต.สิริเวียงชัย

เพื่อด าเนินการจ้างหน่วยงาน
เอกชนส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ทต.สิริเวียงชัย

ทต.สิริเวียงชัย

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 1 คร้ัง/ปี

ได้ทราบผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ
 จากผู้รับบริการ ส านักปลัด

3 โครงการออกหน่วยรับช าระ
ภาษีนอกสถานที ่และ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
จ านวนร้อยละของ

การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว กองคลัง

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

100,000  -  -  -  -
จ านวนร้อยละของ

การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6   การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมอืงและการมสีว่นร่วมชองประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงในชวีิตและทรัพยส์นิ

 แผนงานบริหารทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6   การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมอืงและการมสีว่นร่วมชองประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย 100,000 80,000 35,000 35,000 35,000

จ านวนร้อยละของ
รายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว

กองคลัง

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้าง ภาษีป้าย

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
และความเข้าใจเกี่บกับภาษีที่ดิน
 ส่ิงปลูกสร้าง และภาษีป้าย

ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิก
สภาเทศบาล ผู้บริหาร
 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง

 -  - 20,000 20,000 20,000
จ านวนโครงการที่
เทศบาลด าเนินการ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

7 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ถูกต้อง แม่นย า ในการบริการ
ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ 
 ทต.สิริเวียงชัย

600,000 100,000 100,000 100,000 10,000
จ านวนร้อยละของ

การช าระภาษี
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว กองคลัง

8 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานการเงิน งานจัดเก็บ
รายได้ และงานพัสดุ

เพื่อให้ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร 
ผู้บริหาร สมาชืกสภาฯ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ความรู้ในการบริหารงบประมาณ

ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
ปฎิบัติงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
จ านวนโครงการที่
เทศบาลด าเนินการ

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ในการบริหาร
งบประมาณ

กองคลัง



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 6  การรักษาความมั่นคงในชวีิตและทรัพยส์นิ

 แผนงานบริหารทั่วไป
ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 6   การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร

6. ยทุธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารกิจกรรมบ้านเมอืงและการมสีว่นร่วมชองประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อด าเนินงานตามโครงการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จัดซ้ือจัดจ้างระดับ
อ าเภอ

40,000  - - -   -
จ านวนโครงการที่
เทศบาลด าเนินการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารจัดการ ข้อมูล
ระดับอ าเภอ กองคลัง

10 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อด าเนินงานตามโครงการศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอ    
เวียงชัย  จ านวน 5 
แห่ง  - 40,000 40,000 40,000 40,000

จ านวน อปท. 1 
แห่ง/ปี

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารจัดการ ข้อมูล
ระดับอ าเภอ กองคลัง



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัการค้าการลงทุนและการบริการโลจสิติกเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอย 3  บ้านศรีเวียง  
เชื่อมระหว่างบ้านร้องหวาย หมู่ที ่
6  ต าบลห้วยสักและต าบลเวียงชัย
 หมู่ที ่3

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง   6  ม.  ยาว 
3,900  ม. หนา 0.15 ม.

 -  - 4,200,000 4,150,000 4,150,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบัติเหตุลดลง อบจ.

เชียงราย/กอง
ช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เลียบล าน้ าลาว) ซอย 
10   ถึงบ้านป่ายางมน ต าบลรอบ
เวียง เชื่อมต าบลเวียงชัย   หมู่ที ่11

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัยในชีวิต

กว้าง 4  ม.  ยาว 3,700
  ม.       หนา 0.15 ม.

 -  - 3,340,000 3,000,000 3,000,000 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และ
อุบัติเหตุลดลง อบจ.

เชียงราย/กอง
ช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเชื่อมบ้านนสมานมิตร
ต าบลดอนศิลา ถึงบ้านหนองหลวง
 หมู่ที ่16 ต าบลเวียงชัย

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง
สะดวก และปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สิน

กว้าง  6  ม.  ยาว 
5,000  ม.       หนา 
0.15 ม.  -  - 4,540,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย

ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัยในชีวิติ
และทรัพย์สิน

อบจ.
เชียงราย/กอง

ช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัการค้าการลงทุนและการบริการโลจสิติกเชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัดอาเซียน +6 และ GMS

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย              
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02/1 

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เลียบ
พนังแม่น้ าลาว สาย 1 หมู่ที 11   
เชื่อมระหว่างต าบลรอบเวียง และ
ต าบลท่าสาย อ.เมืองเชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก

กวา้ง  6  ม.  ยาว 
6,000  ม.  หนา 
0.15 ม.  -  - 7,020,000 7,020,000 7,020,000 1 สาย

ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก อบจ.

เชียงราย/กอง
ช่าง



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารทัว่ไป  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง
รถบรรทกุ (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค๊บ จ านวน 1
 คัน

 - 814,000   -   -  - ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารทัว่ไป  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด
 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา  จ านวน  1  
คัน

 -           40,800  -  -  - ส านักปลัด

1 แผนงานบริหารทัว่ไป  ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ 
(SmartCard Reader)  - 2,100 21,000 3,500  - ส านักปลัด

3 แผนงานสาธารณสุข  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทกุขยะ ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี

 - 2,119,000   -   -  - ส านักปลัด

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ แผนงาน ประเภท
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ.03 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ แผนงาน ประเภท
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

4 แผนงานสาธารณสุข  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพน่หมอกควนั  
จ านวน  1  เคร่ือง

 - 59,000        59,000   -  - ส านักปลัด

5 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) EMS  
พร้อมอุปกรณ์
การแพทย์   จ านวน  

 -  -  -  - 1,350,000 ส านักปลัด

6 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

หวัฉีดน้ าดับเพลิง  
จ านวน 1  หวั 24,500  -  -  -  - ส านักปลัด

7 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถจักรยานยนต์  
จ านวน  1  คัน  -   -   - 50,000  - ส านักปลัด

8 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทกุน้ า
อเนกประสงค์  จ านวน
  1  คัน

 -   -   -   - 2,000,000 ส านักปลัด



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ แผนงาน ประเภท
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

9 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เล่ือนยนต์  จ านวน 1 
เคร่ือง

 - 12,000 12,000  -  - ส านักปลัด

10 แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟา้
อัติโนมัติ(โฟโต้
คอนโทรล) ขนาด 
60A จ านวน 10 ชุด

 -           36,000   -   -  - กองช่าง

11 แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทกุกระเช้า
ไฟฟา้แบบ
อเนกประสงค์  จ านวน
  1  คัน

 -   -   -   - 2,000,000 กองช่าง

12 แผนงานเคหะและชุมชน  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องส ารวจ แบบ
อิเล็คทรอนิกส์ ชนิดวดั
ระยะทาง จ านวน 1 
กล้อง

 -   -   -   - 350,000 กองช่าง

13 แผนงานการศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พดัลม  จ านวน  9  
เคร่ือง

 -  - 22,500  -  -
กอง

การศึกษา 
(ศพด)



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  2561-2565)

เทศบาลต าบลสริิเวียงชยั  อ าเภอเวียงชยั  จงัหวัดเชยีงราย

ที่ แผนงาน ประเภท
เปา้หมาย             
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
หมวด

งบประมาณ

แบบ ผ.03 

14 แผนงานการศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองท าน้ าเย็น  
จ านวน 2 เคร่ือง

 -  - 10,000  -  -
กอง

การศึกษา 
(ศพด)

15 แผนงานการศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองรับสัญญาณ
โทรทศัน์  จ านวน  2  
เคร่ือง

 -  - 3,000  -  -
กอง

การศึกษา
(ศพด)

16 แผนงานการศึกษา  ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองเล่น DVD   
จ านวน  2 เคร่ือง  -  - 10,000  -  -

กอง
การศึกษา

(ศพด)

24,500     3,082,900 137,500 53,500 5,700,000รวม



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน    
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง 

ส านักปลัด 

กองคลัง  

กองช่าง 

กองการศึกษา 

2 ด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด 

งบกลาง งบกลาง ส านักปลัด 

3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม แผนการศึกษา กองการศึกษา 

แผนการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

แผนการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ ส านักปลัด 
 

 



 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน    
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 ด้านการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด             ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 
กองการศึกษา 

6 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด            
กองคลัง  

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12 แผนงาน 4 หน่วยงาน  
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)                                  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

การติดตามและประเมนิผล 
 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12  ให้
ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่   15  พฤษภาคม  2562   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙   และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)                                  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

http://www.dla.go.th/

