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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงกา /กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุ ประสงค์แ ละเป้ าหมายที่ ต้อ งการในแต่ล ะยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา ซึ่ง จะมีผ ลต่ อวัต ถุป ระสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไปจัด ท างบประมาณเพื่ อ ให้ ก ระบวนการจั ด ท างบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบ และผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อกาหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอแผนพัฒนาของชุมชน
3. เพื่อรวบรวมข้อมูลของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา 3 ปี เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีรวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่น

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกาหนดประเด็นหลักการพั ฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา รวมทั้ง สอดคล้องกับปัญ หา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น รวบรวมประเด็ น หลัก การพั ฒ นาปั ญ หา
ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
1. เป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
2. เป็นแนวทางกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่จะจัดทาเพื่อพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี
พ.ศ. 2560 – 2562
3. เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
4. แผนพัฒนาสามารถนาไปปฏิบัติและวัดผลสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. เป็นกรอบในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของท้องถิ่น
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ได้ใช้แผนพัฒนาตาบลเป็นกรอบใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งแผนพัฒนาตาบลดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มาจากการ
จัดทาประชาคม (Civil Society) ของประชาชน ทั้ง ในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล ซึ่งเป็น
ความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกับงบประมาณที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีอยู่อย่าง
จากัดสามารถดาเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาไปสู่การแก้ไ ขปัญ หาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลและมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒ นาจัง หวัด กรอบยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ในเขตจัง หวั ด นโยบายของผู้ บ ริห าร และปั ญ หาความต้อ งการของ
ประชาชน ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นการดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis )
จุดแข็ง ( Strengths : S )
1. ที่ตั้งของ อบต.รอบเวียง อยู่ใกล้ตัวอาเภอเมืองเชียงราย และตัวจังหวัดเชียงราย อีกทั้งใกล้สถานที่ตั้ง
หน่วยงานราชการต่างๆ จึงช่วยให้เกิดความคล่องตัว สะดวกในการติดต่อประสานงานและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
2. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของ อบต. ชัดเจน
3. คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกส่วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
4. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บุคลากรท้องที่ และท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนได้สะดวก
6. มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่านและอยู่ใกล้พื้นที่ชลประทาน จึงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดี
7. มี แ หล่ง ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ ( หาดเชียงราย) สามารถพัฒนาเพื่อ สร้ างรายได้ ด้ านการ
ท่ องเที่ ยว
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จุดอ่อน ( Weakness : W )
1. มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายข้าราชการผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบ่อยทาให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง
2. อบต.รอบเวียงมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วนทาให้การติดต่อประสานงานลาบากเกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินการ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่คนละพื้นที่
3. การมีประชากรแฝงทาให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นนามาพัฒนาพื้นที่ไม่สมดุลกับจานวน
ประชากรที่มีอยู่จริง
4. การมีประชากรแฝงอาศัยอยู่และการโยกย้ายของประชากร ยากต่อการควบคุมดูแล มีผลต่อความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. อบต.รอบเวียงมีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลนครเชียงราย ทาให้เกิดการเปรียบเทียบในการได้รับบริการ
สาธารณะระหว่าง อปท.
6. การรวมกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง
7. ความร่วมมือจากองค์กรบางองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อย
8. ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ( External Analysis )
โอกาส ( Opportunity : O )
1. อยู่ใกล้ตัวเมืองมีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายและเหมาะสม สามารถขนส่งสินค้าการเกษตรและ
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก
2. การขยายตัวของเขตเมืองเข้ามาในพื้นที่ทาให้เกิดการพัฒนาภายในตาบล
3. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
มาตร 66 มาตร 67 และมาตรา 68 กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนา
ตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาและอาจ
จัดทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินกิจการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในตาบล ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างแท้จริง
4. พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ก าหนดให้ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นมี อานาจและหน้ าที่ในการจัด ระบบบริก าร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น ตนเอง โดยที่ห น่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภู มิภ าค ส่ง เสริม และสนั บ สนุ น การถ่ ายโอนภารกิจ ให้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ตามแผนการ
กระจายอานาจ 6 ด้าน ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การ
ฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โอกาส ( Opportunity : O ) (ต่อ)
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สร้างความ
ตื่นตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยกาหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นโอกาสให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชนและบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ
6. นโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตร ตามแนว
ทฤษฏีใหม่ แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้น
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
7. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส
เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง บริหารงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและตามนโยบายภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
เกิดองค์กรที่โปร่งใส และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน
8. นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมาตรการเร่งรัดดาเนินการและเด็ดขาดต่อการลักลอบ
ตัดไม้ทาลายป่า กวดขันห้ามเล่นการพนัน ส่งมอบคืนอาวุธสงคราม ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมทั้ง การดาเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปทุกระดับ ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข้อจากัด ( Threat : T )
1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมเนื่องจากอยู่ใกล้สังคมเมือง ทาให้ความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี
ทาให้เกิดสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมที่เป็นอันตรายต่อเยาวชน
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังทาความเข้าใจได้ไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ คลุมเครือไม่ชัดเจน
4. งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรรมีอยู่อย่างจากัด ทาให้การบริหารงานในหน้าที่รับผิดชอบไม่ สามารถ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
5. เป็นพื้นที่ปลายน้า ทาให้ในช่วงฤดูฝนทาให้เกิดน้าท่วม ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย
6. การดาเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ
เกินศักยภาพของ อบต.รอบเวียง ผลจากความไม่มั่นคงทางการเมือง
7. ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว เป็นต้น และ
ทาให้เกิดโรคระบาดตามมาหลายโรค รวมทั้ง โรคไม่ระบาดที่มีผลต่อภาวะอากาศร้อน ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงต่อภาวะสุขภาพที่ดีจากภัยที่เกิดขึ้น
8. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งทาให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.2.1 การดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1.การขจัดความยากจน
2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ
3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคมและการเมือง
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
5.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ.2558
จานวน
โครงการ
5

งบประมาณ

ปีที่ 2 พ.ศ.2559
งบประมาณ

270,000

จานวน
โครงการ
3

16

5,870,000

42

ปีที่ 3 พ.ศ.2560
งบประมาณ

170,000

จานวน
โครงการ
3

14

5,500,000

3,626,000

38

6

900,000

6

รวม
งบประมาณ

170,000

จานวน
โครงการ
11

8

2,460,000

38

13

3,240,000

37

5,090,000

117

11,956,000

6

1,380,000

5

880,000

17

3,160,000

970,000

6

970,000

6

970,000

18

2,910,000

21

11,240,000

18

11,105,000

16

10,925,000

55

33,270,000

14

2,780,000

11

550,000

10

450,000

35

3,780,000

110

25,656,000

96

22,915,000

85

20,945,000

291

69,516,000

610,000

2.2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิ ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์
1. การขจัดความยากจน
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบตั ิ
(ปี 2558)
5
16
6
37.5
42
27
64.29
6
3
50
6
4
66.67
21
19
90.48
14
9
64.29
110
69
62.73

** สรุปการประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ประจาปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 62.73
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2.2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2558 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)
งบปกติ
จานวนเงิน ร้อยละ

ยุทธศาสตร์
1. การขจัดความยากจน
2,449,533
2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1,305,596.49
สังคมและการเมือง
73,037
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
40,525
5. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
9,965,780.97
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2,404,708
7. การส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ
16,239,180.46
รวม

-

เงินสะสม
จานวนเงิน ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ

-

-

15.08

-

-

8.04

-

-

1,305,596.49 8.04

0.45
0.25

-

-

73,037 0.45
40,525 0.25

61.37

-

-

9,965,780.97 61.37

14.81

-

-

2,404,708 14.81

100

-

-
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-

-

2,449,533 15.08

16,239,180.46

100

2.2.4 รายละเอียดการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แต่ละโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน
ลาดับ
-

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

ผลการ
ดาเนินงาน

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล. บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1
ตาบลรอบเวียง
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหัวฝาย-ไร่แม่ฟ้าหลวง
บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1 ตาบลรอบเวียง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านป่าบง หมู่ที่ 3
ตาบลรอบเวียง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล. บ้านป่ายางมน ซอย 13
หมู่ที่ 2 ตาบลรอบเวียง
โครงการก่อสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าบง หมู่ที่ 3
โครงการวางท่อคสล. บ้านป่ายางมน ซอย12 หมู่ที่ 2
ตาบลรอบเวียง
โครงการวางท่อคสล. บ้านหนองด่าน ซอย 3 หมู่ที่ 1
ตาบลรอบเวียง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง
หมู่ 2
รวม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

146,700

ผลการ
ดาเนินงาน
แล้วเสร็จ

310,000

แล้วเสร็จ

388,000

แล้วเสร็จ

43,333

แล้วเสร็จ

งบประมาณ(บาท)
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258,000
80,000
798,000

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

200,000

แล้วเสร็จ

45,500
180,000

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

2,449,533

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการป้องกันแก้ไขและกาจัดโรคระบาด โรคติดต่อ
โครงการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
โครงการมอบอุ่นคนไร้ที่พงึ่
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ
โครงการสร้างรอยยิ้มฟื้นฟูจิตใจผู้ดูแลและคนพิการ
โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ
รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน ฯลฯ)
โครงการเข้าค่ายจริยธรรมแก้เด็กและเยาวชน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อาเภอเมืองเชียงราย
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเดือนยี่เป็ง
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
โครงการชุมชนปลอดลูกน้ายุงลาย
โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด
โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย
โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพิ่ม IQ และ EQ
โครงการไหว้ครู
โครงการทาบุญวันพระ
โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านป่ายางมน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมน (ค่าอาหารกลางวัน)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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งบประมาณ
(บาท)
4,052
7,000
4,100
1,050
450
10,760
450
450
15,450

ผลการ
ดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

11,000
4,950
1,450
27,045
20,020
3,500
450
1,350
6,000
9,150
2,700
9,279
12,080
450
450
450
9,900
185,200
78,985.10
177,918.53
370,600

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ลาดับ
31
32
33
34
35
36

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบ สปสช.)
โครงการอบรมให้ความรู้การกาจัดน้าเสียในชุมชน
อุดหนุน อ.เมือง โครงการดาเนินการและสนับสนุนการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการฯ ประจาปี 2558
รวม

งบประมาณ
(บาท)
199,000
3,132
37,500
65,682
450

ผลการ
ดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

23,142.86
1,305,596.49

แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตามแนวพระราชดาริ
โครงการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านช่างพื้นฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดเชียงราย
โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร
โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้าหมักชีวภาพ
โครงการส่งเสริมอาชีพการทาขนมไทย
รวม

งบประมาณ
ผลการ
(บาท)
ดาเนินงาน
7,950 แล้วเสร็จ
7,050 แล้วเสร็จ
6,150 แล้วเสร็จ
11,254 แล้วเสร็จ
11,800 แล้วเสร็จ
13,290 แล้วเสร็จ
15,543 แล้วเสร็จ
73,037

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ลาดับ
1
2
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.รอบเวียง
โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
รวม
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งบประมาณ
ผลการ
(บาท)
ดาเนินงาน
1,575 แล้วเสร็จ
38,500 แล้วเสร็จ
450 แล้วเสร็จ
40,525

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ 5 ส
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต
โครงการ อบต.เคลื่อนที่
โครงการอบรมทบทวนพลังมวลชน ลูกเสือชาวบ้าน
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชมภู
โครงการจัดทาตู้โชว์ภายในอาคารศูนย์บูรณาการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องดูดฝุ่น)
จัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาว-ดา (สานักงานปลัด)
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้าสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาว-ดา (กองการศึกษา)
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองการศึกษา)
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชั่งน้าหนักแบบดิจิตอล (กองการศึกษา)
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวหาดเชียงราย
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
รายจ่ายงบกลาง
รวม
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งบประมาณ
(บาท)
59,999
43,525
11,580

ผลการ
ดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

7,000
450
41,900
5,000
45,000
11,000
12,500
17,000
8,560
9,500
5,450
30,000
5,450
8,450
8,350
15,000
1,620,720
4,108,930
864,742
830,187.61
1,348,855.50
345,121.06
52,168
449,342.80
9,965,780.97

แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและรักษาความมั่นคงของรัฐ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โครงการ/กิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญ
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยสาหรับประชาชน
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร
โครงการฝึกอบรมป้องกันและซักซ้อมแผนการป้องกันแผ่นดินไหว
โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติภัยทางน้า
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
จัดซื้อครุภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบ (ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์)
จัดซื้อครุภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบ (ใช้ระบบไฟฟ้า)
จัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ
อุดหนุน อ.เมืองเชียงราย(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)
รวม

2.2.5 ผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
โครงการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

1. เงินอุดหนุนสาหรับเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการสาธารณะตามอานาจหน้าที่
ของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ดังนี้

งบประมาณ
(บาท)
2,625
12,755
450
8,700
4,250
1,428
30,000
24,500
2,300,000
20,000

ผลการ
ดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ
แล้วเสร็จ

2,404,708
งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับ

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว

1,033,373

1,030,000

1,033,373

1,030,000

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5
จานวน 2 สาย เป็นเงิน 506,500 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1
(หัวฝาย) จานวน 2 สาย เป็นเงิน 523,500 บาท

รวม

2.2.6 ผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ยังไม่ได้
อยู่ในระหว่าง ดาเนินการ
งบประมาณที่
งบประมาณที่เบิกจ่าย
โครงการ
1. เบี้ยยังชีพสาหรับผู้พิการ
2. เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ
3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว)
4. เงินเดือน ครู ผดด.
5. ค่าจ้าง ผดด.
6. เงินเพิ่ม ผดด.
7. ค่าเล่าเรียนบุตร ครู ผดด.
8. เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.)
9. เงินบาเหน็จรายเดือน(ลูกจ้างประจา)
รวม

ดาเนินการ

ดาเนินการ

แล้วเสร็จ

-

-
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ได้รับ

484,800
2,843,400
64,600
215,230
103,400
16,500
40,000
5,995
309,890
4,083,815

แล้ว

482,400
2,791,200
64,600
215,230
98,129
11,000
30,000
5,006
309,880.20
4,007,445.20

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การประเมิน ผลแผนพัฒ นาในปี ที่ผ่านมา องค์การบริห ารส่วนตาบลรอบเวียงไม่ส ามารถด าเนินการ
โครงการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากจานวนโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนมีมาก
และจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการสูง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีรายได้น้อย
ทาให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจากัด การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แยกตาม
ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

1. การขจัดความยากจน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาการเกษตรสมัยใหม่ๆเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกรรม สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออม
ทรัพย์ในครัวเรือนเพื่อให้มีการออม และสนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อ
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีการจัดทาโครงการต่างๆ ทั้งให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตาม
ทฤษฎีใหม่ พัฒนาความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย
และตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถขจัด
ความยากจนในชุมชนได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ

มีการก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
ที่ชารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการก่อสร้างปรับปรุงใน
ส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้พัฒนาดีขึ้น เพื่อรองรับการคมนาคมภายในท้องถิ่น มีการ
วางระบบการระบายน้าในพืน้ ที่ให้เหมาะสม เพียงพอต่อการระบายน้า ลดปัญหาน้า
ท่วม และมีการก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่ออานวยความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน เช่น มีการก่อสร้าง
ห้องน้าสาธารณะ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
สังคมและการเมือง

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการ การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย นาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการบารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ เด็ก นักเรียน ประชาชน
ส่งเสริมสถาบันศาสนา โดยการเสริมสร้างธรรมะในจิตใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
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ยุทธศาสตร์

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพตาบล (สปสช.)
ตลอดจนการป้องกันโรคไข้เลือดออก สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.)
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนาให้มีจิตสานึก มีวินัยและคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้มี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น

4. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ จัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อาชีพ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ฝึกอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้และเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิ เพื่อให้ประชาชนได้
พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่
สะอาด สวยงามน่ามอง

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการพัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร มีการพัฒนา
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาเรื่องของน้าใช้เพื่อ
การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สร้างดาดคอนกรีต ฝายกั้นน้าเพื่อการเกษตร และขุดลอกลาเหมือง แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร เพื่อให้มีน้าเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ สิ่งปฏิกูล น้าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ มีการ
รณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือในการดาเนินการอนุรักษ์ การฟืน้ ฟู แหล่ง
น้าธรรมชาติ มีการปล่อยปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลา ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดผลสาเร็จอย่างยั่งยืน โดยสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และสร้าง
ความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

7. การส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บน
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน มีการประชาคมรับฟัง
ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนโดยตรง เพื่อนามาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านอืน่ ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้แก่ประชาชนในชุมชน และความรู้ ความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชน
ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากรเน้น
การทางานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( ธรรมาภิบาล) มีการส่ง
บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานอย่าง
ครอบคลุมทุกส่วนงาน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีและสถานที่
ปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทางาน มีการจัดสถานที่สาหรับผู้มา
ติดต่อราชการ ดาเนินโครงการ 5 ส. สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการมากขึ้น และมีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เช่น โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยใน
องค์กรและประชาชน โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการป้องกันแผ่นดินไหว
โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด ฯลฯ มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมการจัดระบบการ
ตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง

“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าการศึกษา การพัฒนาโปร่งใส”
3.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม
1.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์
1.4 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
2.2 ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริและส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ
4.3 ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน
6.5 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.3 ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การการขจัดความยากจน

แบบ ยท. 03

พันธกิจ

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ อบต.
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
-ร้อยละของครัวเรือนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

-18-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
พันธกิจ

แบบ ยท. 03

-จัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร

 เป้าประสงค์ -มีการจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-ร้อยละของการจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และจัดการด้านการจราจร
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพื่อจัดให้มีการบารุงรักษาทางบก ทางระบายน้า และ -ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐาน
จัดการด้านการจราจร
-จานวนการติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร
ไฟสัญญาณจราจร
หน่วยงานรับผิดชอบ
- กองช่าง
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
พันธกิจ

แบบ ยท. 03

1.ส่งเสริมการศึกษา
2.บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3.ป้องกัน ระงับโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว

 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทุกด้าน และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้
ให้ทันต่อสถานการณ์โลกโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2.ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการ
บารุงรักษา
3.ประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคติดต่อลดลง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา,ร้อยละประชาชนที่มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้
2.จานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่มีการจัดเพื่อส่งเสริมบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3.ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปี โรคติดต่อ
ลดลง
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ -ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร
-ร้อยละประชาชนที่มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
2.เพื่อบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
จานวนของกิจกรรม/โครงการ ที่มีการจัด
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3.เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัย
-ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ครอบครัว
การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปีและโรคติดต่อในพื้นที่ลดลง
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ส่วนการศึกษา , สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
พันธกิจ

แบบ ยท. 03

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
2.บารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

 เป้าประสงค์ 1.แหล่งท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่ให้สวยงาม น่าอยู่
2.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สวยงาม น่าอยู่ อย่างสม่าเสมอ
2.มีการบารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนทุกๆด้าน
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
-ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
รับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจแก่
สถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
-ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชน
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ

แบบ ยท. 03

1.จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
2.การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย

 เป้าประสงค์ 1.มีการจัดน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึง เพียงพอ
2.มีการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการจัดน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ทั่วถึง
เพียงพอ
2.ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและ
มีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
การเกษตร
-ร้อยละของเกษตรกรที่มีน้าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ
2.เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการกาจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้าเสียได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานรับผิดชอบ
-กองช่าง
- สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจ

แบบ ยท. 03

1.ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
2.ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล

 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา
2.การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลมีการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.ร้อยของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา
2.ร้อยละของผู้ที่มาใช้บริการต่างๆที่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
และจานวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลัก -ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใน
ศาสนา
โอกาสต่างๆ
2.เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหาร
-จานวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในแต่ละปี
จัดการที่ดี
-ร้อยละของผู้มาใช้บริการที่มีความพึงพอใจ
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ

แบบ ยท. 03

พันธกิจ

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อ
การสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น -ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ สร้าง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ
หน่วยงานรับผิดชอบ
- สานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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3.2 นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน โดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสาคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมพอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาโดย
ตลอด
1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแผ่ประชาชนในที่สุด
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่ง ด่วน รัฐบาลได้ให้
ความสาคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไข
ปัญ หาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒ นามาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมที่ สอดคล้องกับ ความต้อ งการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็ นพหุ สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญ หาได้พัฒนาและเสริมสร้างของ
กองทั พและระบบป้องกันประเทศให้ทั นสมัย มี ความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ
ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็ น ส่ว นประกอบสาคั ญ ของนโยบายองค์รวมทั้ง หมดในการบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น ไม่ ว่าในด้ านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ สูง สุดแก่ประชาชนทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบ
มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญ หา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เ น้นบริการ
ทางเพศและเด็ ก และปั ญ หาคนขอทาน โดยการปรับ ปรุงกฎหมายข้อบั ง คับ ที่ จาเป็ นและเพิ่ ม ความเข้ม งวด
ในการระวังตรวจสอบ
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ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
การมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว รวมทั้ง
พั ฒ นาระบบการเงิน การคลั งส าหรั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เตรีย มความพร้ อ มเข้ า สู่สั ง คมที่ มี ค วามหลากหลาย
เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ไ ด้
ประกาศไว้แล้ ว แก้ ปัญ หาการไร้ที่ ดิ น ทากิ น ของเกษตรกรและการรุก ล้าเขตป่ าสงวน โดยการกระจายสิ ท ธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญ หาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้ างสัมมาชีพใน
พื้ น ที่ ลดความเหลื่ อ มล้ า และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เป็ น ที่ ต้ อ งการเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ ทั้ ง ในด้ า นการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขา
ชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้ อนประสิท ธิภาพการจั ดการเรียนการสอนและพั ฒ นาคุณ ภาพผู้เรีย นเป็น สาคั ญ ทะนุบ ารุง และอุป ถัม ภ์
พระพุ ท ธศาสนาและศาสนาอื่ น ๆ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รทางศาสนามี บ ทบาทส าคั ญ ในการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
5. นโยบายการยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน
โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี ความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดั บ เขตแทนการกระจุก ตั วอยู่ ที่ ส่ วนกลาง ปรับ ระบบการจ้ า งงาน การกระจายบุ ค ลากรและทรัพ ยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริก ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญ หา การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
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6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในสิ้นปี นี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ค ณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที ได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสาคัญ ใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็นและแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุ นด้ายการเร่งพิจารณา
โครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่ง เสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนา
โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดทาเป็น
โครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์
และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ
ไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
โอกาสแรกที่จะทาได้ เน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
ในระยะยาวต่ อ ไป ประสานนโยบายการเงิ น และการคลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนและ
ปัญ หาขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรง
ดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งดาเนินการสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะ
สามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดาเนินการให้มีการสารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ านในการพั ฒ นาพลังงานปรับปรุง วิธีก ารจัดเก็บ ภาษี ให้จั ดเก็ บ อย่างครบถ้ วน โดยปรับ ปรุ ง
โครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก
ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะ
การเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจานวนสูง
มากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทาให้เหลืองบประมาณเพื่อการ
ลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และ
ยืดระยะเวลาชาระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อมกทม.กับ
เมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาได้ทันที ด้านคมนาคม
ทางอากาศ โดยปรับ ปรุงท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมื อง และท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการคมนาคมทางน้า
โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลาน้าชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
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เริ่มจากการพัฒ นาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่ง อ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลาน้ า
เจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
การขุ ด ลอกร่อ งน้ าลึ ก ปรั บ โครงสร้า งการบริห ารจัด การในสาขาขนส่ ง ที่ มี ก ารแยกบทบาทและภารกิ จ ของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบ
ราง เพื่อทาหน้าที่กาหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การ
ลงทุน การบารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบบริห ารจัด การของรัฐ วิสาหกิจ ให้ มี ประสิท ธิภ าพ ก าหนดเป้ าหมายและ
มาตรการที่ จ ะแก้ ไขปั ญ หาและ ฟื้ น ฟู กิ จ การ ตลอดจนพิ จ ารณาความจ าเป็ น ในการคงบทบาทการเป็ น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ดาเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืช
แต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ
เช่ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้ง แต่ ต้ น น าจนถึ ง ปลายน้ า ส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมที่ ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ง เสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า
ไปได้ทัน โลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ ได้ ปรับปรุง บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่ รับ ผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดัน งานสาคัญ ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่ อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒ นาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
(ACMECS) แผนความร่ว มมื อ แห่ งอ่าวเบงกอลส าหรับ ความร่วมมื อหลากหลายสาขาวิช าการและเศรษฐกิ จ
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนและโครงข่ ายการคมนาคมขนส่ ง บริ เวณประตู ก ารค้ า หลั ก ของประเทศเพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุน ข้ามแดน พั ฒ นาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความสาคัญกับด่านชายแดนที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และ
บ้านคลองใหญ่
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน
สะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะ
ให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ ชัดเจน บริห ารจัดการทรัพ ยากรน้าของประเทศให้เป็ นเอกภาพในทุก มิติทั้ งเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้าของประเทศ
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เพื่อให้การจัดทาแผนงานไม่เกิด ความซ้าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เป็นพลัง งานก็จะสนับ สนุนให้ ดาเนิ นการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิ เศษ โดย
กาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
ขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบในภาครัฐ จั ด ระบบอั ต ราก าลั ง และปรับ ปรุง ค่ าตอบแทนบุ คลากรภาครัฐ ให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อ ให้ ส ามารถดาเนิ น การได้ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึง บริห าร
สาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทาธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่ งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญ เร่ง ด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทา
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มี
คาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ
ในการปฏิบัติราชการ
11. นโยบายการปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ในระยะเฉพาะหน้ า จะเร่ ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดาเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่
ให้ ค วามเห็ น ทางกฎหมาย และจั ด ท ากฎหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป
จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐนาเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็ นธรรมปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย
และรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
เยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมนามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการ
ฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทา
ผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ
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3.3 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561
วิสัยทัศน :
“ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย
ประชาชนรวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ”
พันธกิจ :
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน โลจิสติกส ดานการเกษตรและ
อุตสาหกรรม และดานการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได
2. ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส
เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้าโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน
กลยุทธ 1 การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ
กลยุทธ 2 สงเสริมการคา การลงทุน
กลยุทธ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
กลยุทธ 1 การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ 2 การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร องคกรเกษตรกรและ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร
กลยุทธ 3 สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
กลยุทธ 1 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม
และเชิงสุขภาพ
กลยุทธ 2 พัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เปนศูนยกลางการทองเที่ยว ทางบก
ทางน้า ทางอากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน GMS
กลยุทธ 3 พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ และบุคลากรทางการทองเที่ยวสูสากล
กลยุทธ 4 พัฒนาการประชาสัมพันธ และการตลาดทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตรที่

4. ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว
กลยุทธ 1 พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธ 2 รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ
กลยุทธ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใชเทคโนโลยี GIS, MIS
กลยุทธ 4 สรางภาคีและสงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย ว่า
เมืองแห่งการค้า การลงทุน
การเกษตร และการท่องเที่ยว
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2557–2560)
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดได้กาหนดเป้าประสงค์ทจี่ ะให้จังหวัดพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยแยกรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายปี (พ.ศ.2560 – 2562)
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย
“ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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3.7 ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์การพัฒนาอาเภอเมืองเชียงราย
คาขวัญอาเภอเมืองเชียงราย
“เมืองพญามังราย สายใยน้ากก พระหยกล้าค่า ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ น้าตกใสขุนกรณ์”
วิสัยทัศน์อาเภอเมืองเชียงราย
“เมืองมั่นคงของเศรษฐกิจ การเกษตรปลอดภัย มีความโดดเด่นทางด้านท่องเที่ยว สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นที่พึ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอเมืองเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม
การท่องเที่ยว และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล
3.8 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
- นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มี คุณภาพ ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนในพื้นที่และประชาชนโดยทั่วไป
1.2 จัดการศึกษาของเด็กวัยก่อน เรียนให้มีคุณภาพ
1.3 การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
1.4 ทานุบารุงศาสนา
- นโยบายด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ
2.1 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการ แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2.2 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเกษตรกร
2.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม นอกฤดูกาล ทานา เพื่อเพิ่มรายได้
- นโยบายด้านสังคม
3.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
3.2 การจัดสวัสดิการสังคม และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
3.3 การพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
3.4 ต่อต้านและลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ตาบล
- นโยบายด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
4.1 สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน
5.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน
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- นโยบายด้านการบริหารการจัดการ
6.1 ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการ ตลอดจนพัฒนาหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ประโยชน์สุขของชาวตาบลรอบเวียง
6.2 ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ตามที่กฎหมายกาหนด
6.3 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเล็กแต่มีประสิทธิภาพ

-33-

ผ.01

ส่วนที่ 5 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่ 2 , 4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่....2..,..6...
1. ยุทธศาสตร์ การขจัดความยากจน
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรม
2

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทาน้าหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรในตาบล
รอบเวียง
เพื่ออบรมให้ความรูด้ ้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ ให้เกษตรกร
ในตาบลรอบเวียง
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ฝึกทาน้าหมักอินทรีย์ชวี ภาพ เพื่อ
การนามาประยุกต์ใช้ได้จริง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรในเขตพืน้ ที่
อบต.รอบเวียง จานวน 5 หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

เกษตรกรมีอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึน้

สานักงานปลัด

เกษตรกรในเขตพืน้ ที่
อบต.รอบเวียง จานวน 5 หมู่บ้าน

-

15,000

15,000

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ

สานักงานปลัด

เกษตรกรในเขตพืน้ ที่
อบต.รอบเวียง จานวน 5 หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

เกษตรกรในพืน้ ที่มี
ทางเลือกในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคมี

สานักงานปลัด
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ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่ 2….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่....2..,6...
1. ยุทธศาสตร์ การขจัดความยากจน
1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้พื้นฐาน
ด้านช่างเสริมสวย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านช่างเสริมสวย สามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตดีขนึ้ ชุมชุนเกิดความเข้มแข็ง

ประชาชนในพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้พื้นฐาน
ด้านช่างยนต์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับด้านช่างยนต์ สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ และมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น ชุมชุนเกิดความเข้มแข็ง

ประชาชนในพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง

15,000

15,000

15,000

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพ
การทาอาหาร

เพื่อเพิ่มศักยภาพการทาอาหารให้
ประชาชนในพื้นที่ อบต.รอบ
ประชาชน สามารถนาไปประกอบอาชีพ เวียง
ได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแข็ง

30,000

30,000

30,000

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมพื้นบ้าน

เพื่อส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านให้ ประชาชนในพื้นที่ อบต.รอบ
ประชาชน สามารถนาไปประกอบอาชีพ เวียง
ได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแข็ง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

-35-

จัดโครงการ 1
ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ด้านช่างเสริมสวย สามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้และมี
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแข็ง
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ด้านช่างยนต์ สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ และมี
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแข็ง
ประชาชนสามารถนาเทคนิค
การทาอาหารไปประกอบ
อาชีพได้ และมีคุณภาพชีวติ ดี
ขึ้น ชุมชุนเกิดความเข้มแข็ง

สานักงานปลัด

อาชีพหัตกรรมพื้นบ้านได้รับ
การส่งเสริมประชาชน
สามารถนาไปประกอบอาชีพ
ได้ และมีคุณภาพชีวิตดีขนึ้
ชุมชุนเกิดความเข้มแข็ง

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่ 2….
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ผ.01

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
260,000 260,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
หน้าบ้านนายหลง แสนวงค์มา ถึง
บ้านนายพิสิษฐ์ บุตตะพล หมู่ 1
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเดิม หมู่ 1

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 120 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 30 เมตร
3 โครงการบูรณซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อบูรณซ่อมแซมถนนลูกรังให้
บูรณซ่อมแซมถนนลูกรัง
จากบ้านนายดวงทิพย์ วันดี ถึง
ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวก ระยะทางยาว 450 เมตร
บ้านนายเงิน กาวี หมู่ 1
อยู่ในสภาพดี
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึง
บ้านนายบุญมี สฤษรัตน์
(ซอย11) หมู่ 1
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 6 เชื่อมต่อถนนเดิม หมู่ 1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

-

66,000

66,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

-

150,000

150,000

บูรณซ่อมแซมถนน ประชาชนมีถนนสัญจรไป
ลูกรัง จานวน 1
มาอยู่ในสภาพดี สามารถใช้
เส้น
งานได้ตามปกติ ได้รับความ
สะดวก สบาย
มีถนนที่มี
มีถนนเพื่อใช้ในการ
มาตรฐานเพิ่มขึน้
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 65 เมตร

-

143,000

143,000

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 80 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 150 เมตร

-

220,000

220,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

-

176,000

176,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

-

330,000

330,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
หน้าบ้านนายนุช ศรีจักร ถึง บ้าน
นายอานัต ราชคม(หัวฝาย) หมู่ 1
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพือ่ ให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
พร้อมวางท่อ คสล. บ้านนายปิง
สะหัสสะ ถึง บ้านหงส์มงั กร
หมู่ 2
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กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายนพพร คาเครือ หมู่ 2

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รอบบ่อปลา (หนองแหย่ง) หมู่ 2

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางขันแก้ว แสงไทย ถึง
บ้านนายทวีศักดิ์ วงศ์สิทธิ์ หมู่ 2
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยสุขทั้งปี หมู่ 2

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนายคา สายนาคา หมู่ 2

เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุก
ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
สะดวก และอยู่ในสภาพดี
เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. ซอย 9 หมู่ 2

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอย 7 หมู่ 3

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 40 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 360 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาว 45 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 50 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 450 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง
3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาวรวม 187 เมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
88,000
88,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง
กองช่าง

750,000

750,000

750,000

บูรณะซ่อมแซม
ถนน จานวน 1
เส้น

-

99,000

99,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

ประชาชนมีถนนสัญจร
ไปมาอยู่ในสภาพดี ทา
ให้เกิดความ
สะดวกสบาย
มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

-

50,000

50,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

-

110,000

110,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

-

155,000

155,000

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ลดปัญหาน้าท่วมขังได้

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 3 หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 9 หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 10 หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 14 หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 15 หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

20 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ท่อระบายน้า ซอยมูลนิธชิ ุมชน
ชาวเขา หมู่ 4
21 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัล
ติคคอนกรีตหน้าบ้านนางกชกร
ไชยวงค์ ถึง หน้าโครงการ
คันทรีโฮม หมู่ 4
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ข้างสวนเยาวราช หมู่ 4

เพื่อปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้าลด
ปัญหาน้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 120 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 102 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 60 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 60 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 119 เมตร
ปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้า
ระยะทางยาว 20 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

-

250,000

250,000

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

-

150,000

150,000

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

-

150,000

150,000

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

-

297,500

297,500

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

-

100,000

100,000

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลติคคอนกรีต ปรับปรุงถนนแอสฟัลติคคอนกรีต
ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวก ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร
อยู่ในสภาพดี
ระยะทางยาว 120 เมตร

-

250,000

250,000

-

100,000

100,000

ประชาชนมีถนนสัญจรไป
มาอยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้รบั
ความสะดวก สบาย
มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

กองช่าง

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงต่อเติม
ท่อระบายน้า
จานวน 1 แห่ง
ปรับปรุงถนน
แอสฟัลติค
คอนกรีต
จานวน 1 เส้น
มีถนนที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึน้

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร
ระยะทางยาว 50 เมตร
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กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
บ้านนายมิ่งขวัญ หมืน่ สันธิ ถึง
ลาเหมืองทุ่งสันรวม หมู่ 5
24 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เพือ่ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ซอย 2 หมู่ 5
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
25 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ซอย 4 หมู่ 5

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ทางเข้า อบต.รอบเวียง หน้าบ้าน
นายปัญญา เทพอาจ ถึง ลาเหมือง
หมู่ 5
27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ถนนสาย 2 หน้าบ้านนายหวิง
นันทะนะ เชื่อมทางเดิม หมู่ 5
28 โครงการซ่อมแซมฝาปิด
รางระบายน้า ซอย 10 หมู่ 5
ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 7 หมู่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ 2
30 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
สายทางดอยสะเก็น ในเขตพื้นที่
หมู่ 5

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทางยาวรวม 152 เมตร
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาดท่อ 1.50 x 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 5 เมตร
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ขนาดท่อ 1.50 x 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 5 เมตร
ก่อสร้างระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 50 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
334,400 334,400 334,400
-

200,000

200,000

-

200,000

200,000

-

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีถนนที่มีมาตรฐาน มีถนนเพื่อใช้ในการ
เพิ่มขึ้น
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

มีท่อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จานวน
1 แห่ง
มีท่อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จานวน
1 แห่ง
มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

น้าไหลผ่านได้สะดวกและ
ลดปัญหา
น้าท่วมขัง
น้าไหลผ่านได้สะดวกและ
ลดปัญหา
น้าท่วมขัง
มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้า
ระยะทางยาว 200 เมตร

-

500,000

500,000

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

กองช่าง

เพื่อซ่อมแซมฝาปิด
รางระบายน้า ให้ใช้งานได้
ตามปกติ ป้องกันแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
เพื่อปรับปรุงถนนหินคลุก
ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
สะดวก อยู่ในสภาพดี

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้า
ระยะทางยาว 50 เมตร

-

125,000

125,000

ซ่อมแซมฝาปิดราง มีการระบายน้าดีขนึ้
ระบายน้า จานวน ปัญหาน้าท่วมขังลดลง
1 แห่ง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้า
ระยะทางยาว 100 เมตร
ปรับปรุงถนนหินคลุก
ระยะทางยาว 800 เมตร
ว้าง 6 เมตร

-

250,000

250,000

กองช่าง

-

50,000

50,000

มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง
ปรับปรุงถนน
หินคลุก
จานวน 1 เส้น
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มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง
ประชาชนมีถนนสัญจรไป
มาอยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้รับ
ความสะดวก สบาย

กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้าน
หนองด่าน หมู่ 1

เพื่อใช้เป็นศาลาสาหรับประกอบ ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ
พิธีฌาปนกิจของหมูบ่ ้านหนองด่าน ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร
หมู่ 1
สูง 5.50 เมตร จานวน 1 หลัง

2

โครงการต่อเติมเวทีการแสดง
ในอาคารสนามกีฬาในร่ม
บ้านหนองด่าน หมู่ 1

3

โครงการก่อสร้างห้องน้าลาน
กีฬา บ้านหนองด่าน หมู่ 1

4

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1

เพื่อต่อเติมเวทีการแสดงในอาคาร ต่อเติมเวทีเวทีการแสดง ขนาด
สนามกีฬาในร่ม ให้ประชาชนได้ใช้ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง
ประโยชน์รว่ มกันในหมู่บ้าน
0.60 เมตร
จานวน 1 แห่ง
เพื่อก่อสร้างห้องน้าลานกีฬา ให้
ก่อสร้างห้องน้าขนาดกว้าง 2.5
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันใน เมตร ยาว 4.5 เมตร จานวน 1
หมู่บ้าน
แห่ง
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟกิ่ง) เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการ (ไฟกิ่ง) จานวน 10 จุด
เกิดอาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

5

โครงการขยายประปาชุมชน
บ้านป่ายางมน หมู่ 2

6

โครงการก่อสร้างรัว้ ฌาปน
สถาน บ้านป่าบง หมู่ 3
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่า ซอยพุดซ้อน หมู่ 4

7

เพื่อขยายประปาชุมชน ให้
ประชาชนมีน้าอุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ
เพื่อก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน ให้เห็น
แนวเขตชัดเจน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการเกิด
อาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

ขยายประปาชุมชน
บ้านป่ายางมน หมู่ 2
ก่อสร้างรั้ว ยาว 40 เมตร สูง 2.10
เมตร
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ระยะทาง 100 เมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
380,000
380,000
380,000

20,000

20,000

20,000

150,000

150,000

150,000

-

200,000

200,000

-

300,000

300,000

100,000

100,000

100,000

-

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ
จานวน 1 หลัง
ต่อเติมเวทีการแสดง
ในอาคารสนามกีฬา
ในร่ม จานวน 1 แห่ง

หมู่บ้านมีศาลา
สาหรับใช้ประกอบ
พิธีทางศาสนาใน
ฌาปนกิจสถาน
ประชาชนมีสถานที่
ใช้ประโยชน์รว่ มกัน
ในชุมชน

กองช่าง

ก่อสร้างห้องน้าลาน
กีฬา จานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีห้องน้า
เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันในชุมชน
ในพื้นที่มีไฟกิ่ง
ในพื้นที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
ขยายประปาชุมชน ประชาชนมีน้า
จานวน 1 แห่ง
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ก่อสร้างรั้วฌาปน
ฌาปนสถาน มีรวั้
สถาน จานวน 1 แห่ง แสดงแนวเขตชัดเจน
ในพื้นที่มีไฟฟ้าแรง ในพื้นที่มีแสงสว่าง
ต่าเพิ่มขึน้ 1 แห่ง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ต่อเติมอาคารห้อง
เก็บของแม่บ้าน
หมู่ 4 จานวน 1
แห่ง
ห้องน้าข้างอาคาร
อสม. หมู่ 4
มีหลังคาคลุม

ในพื้นที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
อาคารห้องเก็บของ
แม่บ้าน หมู่ 4 อยู่ใน
สภาพดีเพื่อใช้เก็บ
ของ ของหมู่บ้าน
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
ห้องน้า
หาดเชียงรายมี
ประปาใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ่ง) ซอยลีลาวดี
หมู่ 4

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟกิ่ง) เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟกิ่ง) ระยะทางประมาณ 300
เมตร

9 โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บ
ของแม่บ้าน หมู่ 4

เพื่อต่อเติมอาคารห้องเก็บของ
แม่บ้าน หมู่ 4 ให้อยู่ในสภาพดี
สาหรับใช้เก็บของของหมู่บ้าน

ต่อเติมอาคารห้องเก็บของแม่บ้าน
หมู่ 4 จานวน 1 แห่ง

-

100,000

100,000

10 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
บริเวณหน้าห้องน้า ข้างอาคาร
อสม. หมู่ 4

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณหน้า
ห้องน้าข้างอาคาร อสม. ให้
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้งาน
เพื่อเจาะน้าบาดาลพร้อมปรับปรุง
ระบบประปา หาดเชียงราย

ก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณหน้า
ห้องน้า ข้างอาคาร อสม. หมู่ 4
จานวน 1 แห่ง

-

150,000

150,000

300,000

300,000

300,000

มีบ่อน้าบาดาล
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

-

150,000

150,000

ในพื้นที่มีไฟกิ่ง
เพิ่มขึ้น

420,000

420,000

420,000

11 โครงการเจาะน้าบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปา
หาดเชียงราย
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟกิ่ง)บ้านทรัพย์
ธานี-หนองร่องแหย่ง
หมู่ 5
13 โครงการก่อสร้างรัว้ คอนกรีต
ล้อมที่สาธารณะ อาคารศูนย์
บูรณาการของหมู่บ้าน หมู่ 5

เจาะน้าบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบ
ประปาหาดเชียงราย จานวน 1 แห่ง

เพื่อให้มีไฟกิ่งเพิ่มแสงสว่าง ป้องกัน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
การเกิดอาชญากรรม ป้องกันการ (ไฟกิ่ง) จานวน 10 จุด
เกิดอุบัตเิ หตุ
เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตล้อมที่
สาธารณะ อาคารศูนย์บูรณาการ
ของหมู่บ้าน ให้แสดงแนวเขตที่
ชัดเจน

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต มีความยาว
โดยรอบ 214.50 เมตร
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ในพื้นที่มีไฟกิ่ง
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ในพื้นที่มีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ
ก่อสร้างรั้ว
เพื่อแสดงแนวเขต
คอนกรีตล้อมที่
ของที่สาธารณะ
สาธารณะ อาคาร อาคารศูนย์บูรณา
ศูนย์บูรณาการของ การของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน 1 แห่ง
ที่ชัดเจน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคาร สถานที่ สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ที่

โครงการ

14 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ บริเวณพืน้ ที่
ศูนย์บูรณาการหมู่บ้าน หมู่ 5

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
ขนาดอาคารกว้าง 5 เมตร
ฯลฯ บริเวณพืน้ ที่ศนู ย์บูรณาการ
ยาว 8 เมตร
หมู่บ้าน ใช้เก็บของวัสดุอุปกรณ์ของ
หมู่บ้าน

15 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด เพื่อก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถบรรทุก 6 ล้อ และ
รถบรรทุก 6 ล้อ และ
รถ อบต.รอบเวียง
รถ อบต.รอบเวียง ใช้สาหรับเก็บ
รถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.รอบ
เวียง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ขนาดอาคารกว้าง 12.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร

400,000
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400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างโรงเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
บริเวณพืน้ ที่ศนู ย์
บูรณาการหมู่บ้าน
1 แห่ง
ก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถบรรทุก 6
ล้อ และรถ อบต.
รอบเวียง 1 แห่ง

หมู่บ้านมีที่สาหรับ
เก็บของวัสดุอุปกรณ์
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

อบต.รอบเวียงมีที่
จอดรถบรรทุก 6 ล้อ
และรถ อบต.รอบ
เวียง เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กครบถ้วน

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
ยางมน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
460,000 460,000 460,000

1

อุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง
มน

2

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กโรงเรียนบ้านป่ายางมน สาหรับเด็กครบถ้วน

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
ยางมน

235,000

235,000

235,000

3

สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน

เพื่อให้มีอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กครบถ้วน

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน

250,000

250,000

250,000

4

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน

เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม)
สาหรับเด็กครบถ้วน

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน

95,000

95,000

95,000

5

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายกลางแจ้ง/ในร่ม พร้อมติดตั้ง
หมู่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
จัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
สาหรับใช้ออกกาลังกาย
กลางแจ้ง /ในร่ม
กลางแจ้ง/ในร่ม ที่มีคณ
ุ ภาพและ บ้านป่ายางมน หมู่ 2
ได้มาตรฐาน

-

60,000

60,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนได้รับ
เด็กได้รับประทาน
ประทานอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน
ครบตามจานวนที่จดั สรร ครบถ้วน มีสขุ ภาพดี
แข็งแรง เจริญ เติบโต
ตามวัย
เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เด็กได้รับอาหารเสริม
เสริม(นม) ครบตาม
(นม) ครบถ้วน
จานวนที่จัดสรร
มีสุขภาพดี แข็งแรง
เจริญ เติบโต ตามวัย
เด็กนักเรียนได้รับ
เด็กได้รับประทาน
ประทานอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน
ครบตามจานวนที่จดั สรร ครบถ้วน มีสขุ ภาพดี
แข็งแรง เจริญ เติบโต
ตามวัย
เด็กนักเรียนได้รับอาหาร เด็กได้รับอาหารเสริม
เสริม(นม) ครบตาม
(นม) ครบถ้วน มี
จานวนที่จัดสรร
สุขภาพดี แข็งแรง
เจริญ เติบโต ตามวัย
มีอุปกรณ์สาหรับใช้ออก ประชาชนมีสุขภาพ
กาลังกายกลางแจ้งที่มี
แข็งแรง มีอุปกรณ์
คุณภาพและได้มาตรฐาน สาหรับใช้ออกกาลัง
เพิ่มขึ้น
กายกลางแจ้งที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออก
เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์สาหรับ จัดซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กาลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ใช้ออกกาลังกายกลางแจ้ง/ในร่ม ที่ กายกลางแจ้ง บ้านป่าบง
หมุ่ 3
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
หมู่ 3
7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประจาตาบลรอบเวียงสัมพันธ์

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
9 โครงการปรับปรุง /ต่อเติม /
ซ่อมแซม สนามกีฬาประจา
ตาบลรอบเวียง
10 โครงการปรับปรุง /ต่อเติม /
ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ฯลฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมน

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีร่างกายที่แข็งแรง
-เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
ภายในชุมชน
-เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นแรงกระตุน้
ให้ทุกคนมีน้าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้
อภัย
-เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์
เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬา
ประจาตาบลรอบเวียงให้มีอาคาร
สถานที่สาหรับส่งเสริมการเล่นกีฬา
ให้กับประชาชน อยู่ในสภาพดี มี
มาตรฐานพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สถานที่ ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) บ้านป่ายางมน ให้มีสถานที่
ดูแลเด็กเล็กอยู่ในสภาพดี และได้
มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
มีอุปกรณ์สาหรับใช้ออก
กาลังกายกลางแจ้งที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

มีอาคาร สถานที่
สาหรับเล่นกีฬาอยู่ใน
สภาพดี และมี
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีสถานทีส่ าหรับ
เล่นกีฬาให้กับประชาชน อยู่
ในสภาพดี มีมาตรฐาน
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-กองช่าง

200,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่มีมาตรฐาน

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
และมีสถานที่ที่มีมาตรฐาน
สาหรับเด็ก

-กองช่าง
-กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

เด็ก เยาวชน ประชาชน
บุคลากรใน อบต.รอบเวียง
รวมทั้งส่วนราชการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

25,000

25,000

25,000

สนามกีฬาประจาตาบล
รอบเวียง

100,000

100,000

100,000

อาคาร สถานที่ ฯลฯ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน

200,000

-44-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีอุปกรณ์สาหรับใช้
ออกกาลังกาย
กลางแจ้งที่มีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน ประชาชน ใน
เขตพืน้ ที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่าง

เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้ กองการศึกษา
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และมีร่างกายแข็งแรง คน
ในชุมชนมีความรัก ความ
สามัคคี
จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี บุคลากร/ประชาชนใน
-กองการศึกษา
องค์กรและระหว่างองค์กร -อ.เมือง ชร.
มีความสามัคคี

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างห้องเรียนแหล่ง
การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) บ้านป่ายางมน
1 แห่ง

11 โครงการก่อสร้างห้องเรียนแหล่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่า
(ศพด.) บ้านป่ายางมน
ยางมน มีสถานที่สาหรับเรียนรู้
ร่วมกันและส่งเสริมผู้เรียน

ก่อสร้างห้องเรียนแหล่งการ
เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) บ้านป่ายางมน จานวน
1 แห่ง

12 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) บ้านป่ายางมน

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมน ให้มีสถานที่ดูแลเด็ก
เล็กอยู่ในสภาพดี มีหลังคาคลุม
ทางเดินกันแดด กันฝนได้

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมน จานวน 1 แห่ง

300,000

300,000

300,000

13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผดู้ ูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
เด็ก/ผูด้ ูแลเด็ก
ความรู้ครูผู้ดแู ลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็ก
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านป่ายาง
มน
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
และบุคลากรทางการศึกษา
ความรู้ ครูและบุคลากรทางการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ศึกษา
บ้านป่ายางมน
15 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
- เพื่อให้เด็กได้ศึกษาสิ่งต่างๆ
รอบตัวนอกห้องเรียน
-เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการที่ดแี ละ
ประสบการณ์ใหม่ๆ

ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผูด้ แู ลเด็ก ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านป่า
ยางมน

20,000

20,000

20,000

ฝึกอบรมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเด็กบ้านป่ายางมน

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน
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เด็กนักเรียนมีห้องเรียน
แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมนสาหรับ
เรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริม
ผู้เรียน
ก่อสร้างหลังคาคลุม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ทางเดินเข้า ศูนย์พัฒนา บ้านป่ายางมนมีหลังคา
เด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่า
คลุมทางเดินเพื่อเพิ่ม
ยางมน 1 แห่ง
ความสะดวกสบายให้แก่
เด็ก สามารถกันแดดกัน
ฝนได้
ร้อยละ 60 ของครูผู้ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี
เด็ก/ผูด้ ูแลเด็ก ได้รับการ ครูผดู้ ูแลเด็ก/ผูด้ แู ลเด็ก
พัฒนาความรู้
ที่มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
ร้อยละ 60 ของครูและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มคี รู
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการ
ได้รบั การพัฒนาความรู้ ศึกษาที่มีความรูแ้ ละมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
เด็กได้สัมผัสธรรมชาติจริง
มีประสบการณ์ใหม่ๆ และ
พัฒนาด้านการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองช่าง
-กองการศึกษา

-กองช่าง
-กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

16 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมน
17 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมน
18 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอสาหรับเสริมพัฒนาทั้ง
4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวัดเชียงราย ให้มี
ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับจังหวัด
ต่างๆทั่วประเทศ และเป็นการสร้าง
บุคลากรของจังหวัดให้เป็นคนดีมี
คุณภาพ สร้างชื่อเสียงในด้านการ
กีฬาให้กับจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศชาติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ายางมน
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000
70,000 สื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) บ้านป่ายางมน
เพิ่มขึ้นและเพียงพอ
100,000

100,000

100,000 เครื่องเล่นสนาม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
บ้านป่ายางมน เพิ่มขึ้น
และเพียงพอ

7,000

7,000

7,000 ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนากีฬาของจังหวัด
เชียงราย ประจาปี
งบประมาณ 2560
จานวน 1 ครั้ง/ปี

อปท.มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แห่งชาติ และการจัดกิจกรรม
กีฬาต่างๆในจังหวัดเชียงราย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอ
และมีคณ
ุ ภาพ

กองการศึกษา

เด็กนักเรียนมีเครื่องเล่น
กองการศึกษา
สนามสาหรับส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
ร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญา
กีฬาของจังหวัดเชียงราย -กองการศึกษา
ให้มีความก้าวหน้าเป็นไป -หน่วยงานอืน่ ๆที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
ทัดเทียมกับจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ และเป็นการ
สร้างบุคลากรของจังหวัด
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
สร้างชื่อเสียงในด้านการ
กีฬาให้กับจังหวัด
เชียงรายและ
ประเทศชาติ

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6..
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

1 โครงการวันพ่อแห่งชาติ

2 โครงการวันแม่แห่งชาติ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
-เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
-เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาติ
-เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบรมสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ
-เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาติ
-เพื่อสร้างพัฒนาการทีด่ ีให้กับเด็ก เยาวชน
ได้รจู้ ักหน้าทีข่ องตนเอง
-เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักและให้
ความสาคัญต่อเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน ประชาชน
และบุคลากรในส่วน
ราชการต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน ประชาชน
บุคลากรในองค์กร และ
ส่วนราชการต่างๆ

10,000

10,000

10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน ในพืน้ ที่

40,000

40,000

40,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

อบต.รอบเวียง

4 โครงการยิ้มใส ไหว้สวย

-เพื่อให้เด็กรูจ้ ักวัฒนธรรม ประเพณีของไทย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
-เพื่อให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน
อันดีงาม

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

5 โครงการประเพณี
วันออกพรรษา

-เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์ และร่วมกันทานุบารุงศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน ประชาชน
และบุคลากร อบต.รอบ
เวียง
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในส่วนราชการต่างๆ
เห็นความสาคัญเกี่ยวกับงาน
วันสาคัญต่างๆของชาติและ
งานรัฐพิธีต่างๆ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในส่วนราชการต่างๆ
เห็นความสาคัญเกี่ยวกับงาน
วันสาคัญต่างๆของชาติและ
งานรัฐพิธีต่างๆ
-เด็ก เยาวชน มีพัฒนาการที่
ดีรู้จักหน้าที่ของตนเอง
-ผู้ปกครองตระหนักและให้
ความสาคัญต่อเด็กและ
เยาวชน
-เด็กรู้จักวัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย
-เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม
ประชาชนในพื้นทีแ่ ละ
บุคลากรในองค์กรเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6..
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

6

โครงการประเพณีลอยกระทง

7

โครงการตานก๋วยสลาก

8

โครงการประเพณีเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์
-เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ในท้องถิน่
-เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการ
อนุรักษ์ และร่วมกันทานุบารุงศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน ประชาชน
บุคลากรในองค์กร และส่วน
ราชการต่างๆ

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการ เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
อนุรักษ์ และร่วมกันทานุบารุงศาสนา บุคลากรในองค์กร
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่

30,000

30,000

30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
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ประชาชนในพื้นทีแ่ ละ
บุคลากรในองค์กรเห็น
ความสาคัญของการ
อนุรักษ์ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

กองการศึกษา

-ประชาชนในพืน้ ที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็น
ความสาคัญของการ
อนุรักษ์ ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ
-ประชาชนในพืน้ ที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็น
ความสาคัญของการ
อนุรักษ์ ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6..
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการทาบุญวันพระ

-เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการ เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
อนุรักษ์ และร่วมกันทานุบารุงศาสนา บุคลากรในองค์กร
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่

10 โครงการประเพณีสรงน้า
พระ

-เพื่อตระหนักถึงความสาคัญของการ เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
อนุรักษ์ และร่วมกันทานุบารุงศาสนา บุคลากรในองค์กร
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่

11 โครงการประเพณี
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ความสาคัญกับผูส้ ูงอายุ
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีระหว่าง
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
12 โครงการดนตรีพื้นบ้าน
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุรักษ์ศิลปะ
แสนสนุก
พื้นบ้านของไทย
-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทางด้าน
EQ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง

70,000

70,000

70,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
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-ประชาชนในพืน้ ที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์
ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง
ๆ
-ประชาชนในพืน้ ที่และ
บุคลากรในองค์กรเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์
ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง
ๆ
เด็ก เยาวชน ประชาชน เห็น
คุณค่าและให้ความสาคัญแก่
ผู้สูงอายุ ทาให้มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
เด็กรู้จักอนุรักษ์ศิลปะพืน้ บ้าน
ของไทยและเด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีทางด้าน EQ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6..
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

13 โครงการไหว้ครู

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงความ
เคารพนบน้อมต่อครู อาจารย์
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ครู อาจารย์ กับลูกศิษย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน

14 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และ
และบาเพ็ญประโยชน์
บาเพ็ญประโยชน์ ศาสนสถานตาบล
ศาสนสถานตาบลรอบเวียง รอบเวียง

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง

15 โครงการถ่ายทอด และ
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชน รู้จักวิถีชุมชน ส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

16 โครงการภูมิปัญญามีค่าพา
เพียงพอ
17 โครงการนาฏล้านนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-เพื่อให้เด็กอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
-เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิ
-เพื่อส่งเสริมคน 2 วัย คือ เด็กและ
ผู้สูงอายุได้ใกล้ชดิ กัน

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และผู้สูงอายุในชุมชน

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
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เด็ก เยาวชน ได้แสดงความ
เคารพนบน้อมต่อครู อาจารย์
และความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างครู อาจารย์ กับลูก
ศิษย์
เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร รูจ้ ัก
อนุรักษ์ และบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
ศาสนสถานตาบลรอบเวียง
เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อไป
เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ ให้
ดารงอยู่ต่อไป
-เด็กรู้จักการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
-เด็กมีสมาธิมากขึ้น
-ทาให้คน 2 วัย คือ เด็กและ
ผู้สูงอายุได้ใกล้ชดิ กันเข้าใจ
กันมากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6..
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

18 อุดหนุนอาเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ดาเนินการและสนับสนุน
การดาเนินงานจัดกิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กร จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการ
จัดงาน/กิจกรรมที่อาเภอจัดขึน้ หรือ
สนับสนุนส่วนราชการหรือองค์กร
จังหวัดเชียงรายจัดขึน้ มา ในกิจกรรม
ที่ส่งเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนอาเภอเมืองเชียงราย
ตามโครงการดาเนินการและ
สนับสนุนการดาเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ 2560

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36,000
36,000
36,000 อุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการทีข่ อรับ
การสนับสนุน
จานวน 1 ครั้ง/ปี
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาเภอเมืองเชียงราย สามารถ -สานักงานปลัด
ดาเนินการตามโครงการที่
-อ.เมือง ชร.
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…..4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4.....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
สุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพื้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ สปสช.
ที อบต.รอบเวียง (สปสช.)
ที่กาหนดไว้

สนับสนุนการดาเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลรอบเวียงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
สปสช.ที่กาหนดไว้

2

โครงการป้องกันแก้ไขและ
กาจัดโรคระบาด โรคติดต่อ

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด
โรคติดต่อในชุมชน

ประชาชนพืน้ ที่รับผิดชอบ
อบต.รอบเวียง

3

โครงการชุมชนปลอดลูกน้า
ยุงลาย

ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ อบต.
รอบเวียง

4

โครงการนวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาฆ่าลูกน้ายุงลาย

-เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
และควบคุมกรณีหากเกิดโรคขึ้น
-เพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ
ทาลายวงจรชีวติ ของยุงลาย
-เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก
-เพื่อให้ความรู้ในการนาสมุนไพรใน
ครัวเรือนมากาจัดยุงลาย
-เพื่อลดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในตาบลรอบเวียง

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.รอบเวียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
2560
2561
2562
(KPI)
ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000 สนับสนุนกองทุน
การดาเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ สปสช มีประสิทธิภาพ
ระดับท้องถิน่ หรือพืน้
ที อบต.รอบเวียง
(สปสช.) ร้อยละ 60
ของโครงการทีข่ อ
100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี สามารถป้องกันแก้ไขและ
กาจัดโรคระบาดและ
โรคติดต่อในชุมชนให้ลดลงได้
5,000
5,000
5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -สามารถป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพืน้ ที่ได้
-แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดลง
ชุมชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก
20,000
20,000
20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ลดจานวนการเกิดลูกน้า
ยุงลายได้
-อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง
-ลดการใช้สารเคมีกาจัด
ลูกน้ายุงลายหรือ
ทรายอะเบทในการป้องกัน
การวางไข่ของยุงลาย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…..4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4.....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

5

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-เพื่อให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า
-เพื่อสร้างความตืน่ ตัวให้
ประชาชนเห็นความสาคัญในการ
นาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอุดหนุนในการ
เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ฐานหมู่บ้าน (อสม.) ให้การ
ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
ชุมชน ประจาหมู่บ้าน (อสม.)

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) ในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.รอบ
เวียง 5 หมู่บ้าน

75,000

75,000

75,000 อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน จานวน 5
หมู่บ้าน

7

จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ด้านสาธารณสุข

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขที่มคี ุณภาพ และได้
มาตรฐาน

วัสดุ ครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุข

100,000

100,000

8

โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกัน
โรคอุบัติซ้า

-เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรค ประชาชนในเขตพื้นที่
อุบัติซ้า
อบต.รอบเวียง
-เพื่อป้องกันโรคอุบตั ิซ้าระบาดใน
พื้นที่ตาบลรอบเวียง

10,000

10,000

100,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ และได้
มาตรฐานเพียงพอ
10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

6
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับความรู้เรื่องพิษ
-สานักงานปลัด
สุนัขบ้าเพิ่มขึ้น และมีความตื่นตัว -หน่วยงานอื่นๆที่
ในการนาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีน
เกี่ยวข้อง
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การดาเนินกิจการของอาสาสมัคร -สานักงานปลัด
สาธารณสุข(อสม.)มีประสิทธิภาพ -หน่วยงานอื่นๆที่
มากขึ้น
เกี่ยวข้อง
สามารถจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขที่มคี ุณภาพ และได้
มาตรฐาน
-ประชาชนได้รับความรู้ในการ
ป้องกันโรคอุบตั ิซ้า
-ป้องกันโรคอุบัตซิ ้าระบาดใน
พื้นที่ตาบลรอบเวียง

สานักงานปลัด

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…..4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4.....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน -เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรค
โรคอุบัติใหม่
อุบัตใิ หม่
-เพื่อป้องกันโรคอุบตั ิใหม่ระบาดใน
พื้นที่ตาบลรอบเวียง
10 โครงการบริหารร่างกายเพื่อ
-เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการดู
ป้องกันโรค
สุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ด้วยตนเอง
-เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนใน
พื้นที่
11 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ
ตลาด
อาหารและตลาด สร้างมาตรฐาน
อาหารให้ปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการ
12 โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค -เพื่อให้เด็กรูจ้ ักอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายทั้ง 5 หมู่
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคได้
13 โครงการคนเก่งปราบลูกน้า
-เพื่อให้เด็กได้ทราบถึงอันตรายจาก
ยุงลาย
ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรค
ไข้เลือดออก และรู้จักวิธีกาจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รู้วธิ ีการ
ป้องกันยุงลายด้วยตัวเองเบื้องต้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.รอบเวียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้ประกอบการร้านอาหาร/
ตลาด ในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
อบต.รอบเวียง

30,000

30,000

30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน

5,000

5,000

5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-54-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันโรคอุบตั ิใหม่
-ป้องกันโรคอุบัติใหม่ระบาด
ในพื้นที่ตาบลรอบเวียง
-ประชาชนมีความรู้ในการดู
สุขภาพและแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพด้วยตนเอง
-สามารถป้องกันโรคทีเ่ กิด
จากการประกอบอาชีพแก่
ประชาชนในพื้นทีไ่ ด้
ผู้ประกอบการมีความรูด้ ้าน
โภชนาการอาหารและตลาด
อาหารมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย
เด็กรู้จักอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายทั้ง 5 หมู่ และมี
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
สามารถป้องกันโรคได้
เด็กได้ทราบถึงอันตรายจาก
ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรค
ไข้เลือดออก และรู้จักวิธี
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
รู้วิธีการป้องกันยุงลายด้วย
ตัวเองเบื้องต้น

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

1

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โครงการครอบครัวคุณธรรมนา
สังคมไทยเข้มแข็ง

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย เด็ก เยาวชน ในเขตพืน้ ที่
อันควรของเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองทากิจกรรมร่วมกันเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
-เพื่อเด็กได้รู้จักสมุนไพรในท้องถิน่
-เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงประโยชน์ของ
สมุนไพรในท้องถิน่
เพื่อปลูกจิตสานึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ใน
พื้นที่

3

โครงการน้าสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ

4

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน

5

โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

เพื่อปลูกจิตสานึกเรื่องจริยธรรม
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่

6

โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถ
รับรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชน และนา
ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน และเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตสานึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน
ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ อบต.
รอบเวียง
การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตสานึกเรื่องจริยธรรม
ให้กับเด็ก เยาวชนเขต และ
ประชาชน ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เด็ก เยาวชน ในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

30,000

30,000

30,000

15,000

15,000

15,000

-55-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สามารถลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของ
เด็กและเยาวชนในพื้นทีไ่ ด้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด
กองการศึกษา

เด็กได้รู้จักสมุนไพรและรู้ถงึ
ประโยชน์ของสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมากขึน้
เด็ก เยาวชน ในพืน้ ที.่ ให้มี
จิตสานึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษา

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ มีจิตสานึกเรื่อง
จริยธรรม

กองการศึกษา

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็กและเยาวชน สามารถรับรู้
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชน และ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่สู่สงั คมได้

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการเยาวชนจิตอาสา

8

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกาะ
ป้องกันให้ครอบครัว
โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่ มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่ มกัน
ผู้สูงอายุในชุมชน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกาลังใจในการ
ดารงชีวติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล และเป็น
สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ
ขวัญกาลังใจให้แก่ผสู้ ูงอายุ
ในการดารงชีวิตต่อไป
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สงู อายุป่วย เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผสู้ ูงอายุ
ติดเตียง
ป่วยติดเตียง

9
10
11
12
13

-เพื่อสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนา
สังคม มีการเรียนรูร้ ่วมกันในสังคม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน
-เพื่อให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่า
และเข้าใจผู้อื่น สามารถพัฒนา
ตนเองสู่การมีส่วนร่วมต่อสังคม
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

กองการศึกษา

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง

10,000

10,000

10,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

50,000

50,000

50,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
เขตพืน้ ที่ อบต.รอบเวียง

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

เด็ก เยาวชน มีจติ สานึกใน
การช่วยเหลือสังคม มีการ
เรียนรู้รว่ มกันในสังคมมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
คนในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันแน่น
แฟ้นยิ่งขึน้
ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่ มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่ มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ผู้สูงอายุมีกาลังใจในการ
ดารงชีวติ
ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ
ดูแล และมีขวัญกาลังใจใน
การดารงชีวติ ต่อไป
ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีขวัญ
กาลังใจในการดารงชีวิตต่อไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน ในเขตพืน้ ที่
ตาบลรอบเวียง
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สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้สูงอายุ ในชุมชนมีสขุ ภาพ
ดีแข็งแรงปราศจากโรคภัย

สานักงานปลัด

คนไร้ที่พึ่ง สามารถสร้าง
โอกาสให้กับตนเองในสังคม
ได้
ได้ข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง ของ
อบต.รอบเวียง ที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั
คนไร้ที่พึ่งได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

สานักงานปลัด

คนไร้ที่พึ่ง มีขวัญกาลังใจใน
การดารงชีวติ ต่อไป
ผู้พิการ ในชุมชนมีสขุ ภาพดี
แข็งแรงปราศจากโรคภัย

สานักงานปลัด

ผู้พิการและผูด้ ูแลคนพิการ
ได้รบั การช่วยเหลือดูแล
และมีขวัญกาลังใจในการ
ดารงชีวติ ต่อไป

สานักงานปลัด

14 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้เฒ่าใส่ใจสุขภาพ

เพื่ออบรมให้ความรูด้ ้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อบต.รอบ
ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนให้สามารถ เวียง
ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

15 โครงการสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง

เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสใน
สังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง

คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

16 โครงการสารวจ จัดเก็บข้อมูล
คนไร้ที่พึ่ง อบต.รอบเวียง

เพื่อให้ข้อมูลคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่
เป็นปัจจุบัน

คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ อบต.
รอบเวียง

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

17 โครงการมอบไออุน่ ต้านภัย
หนาว ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง

เพื่อให้การช่วยเหลือและดูแล
คนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ อบต.รอบ
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เวียง

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

18 โครงการตรวจเยี่ยมคนไร้ที่พึ่ง

เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่คนไร้ที่ คนไร้ที่พึ่ง เขตพื้นที่
พึ่งในชุมชน
อบต.รอบเวียง
เพื่ออบรมให้ความรู้การส่งเสริม ผู้พิการ ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง
สุขภาพพิการ ในชุมชนให้มี
สุขภาพดีแข็งแรงปราศจาก
โรคภัย

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

15,000

15,000

15,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

15,000

15,000

15,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

19 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพพิการ

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
สร้างรอยยิ้มฟื้นฟูจิตใจคน
พิการและผู้ดแู ล

เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล และ
เป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผู้พิการ
และผูด้ ูแลคนพิการในการ
ดารงชีวติ ต่อไป

ผู้พิการและผูด้ ูแลคนพิการ
ในพื้นที่ อบต.รอบเวียง
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สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

21 โครงการปรับปรุงสิ่งอานวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

เพื่อให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้
พิการให้เข้าถึงและประโยชน์ในการ
ใช้บริการโดยให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกาหนดสิง่ อานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา

อาคาร สถานทีต่ ่างๆ ที่มสี ิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้
พิการ ในขตพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง

22 โครงการสารวจสิ่งอานวยความ เพื่อให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้
สะดวกแก่ผู้พิการเพื่อการใช้
พิการให้เข้าถึงและประโยชน์ในการ
งานที่เป็นปกติ
ใช้บริการโดยให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกาหนดสิง่ อานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา
23 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผู้พิการ

อาคาร สถานทีต่ ่างๆ ที่มสี ิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับผู้
พิการ ในขตพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง

20,000

20,000

20,000

ผู้พิการ ในขตพื้นที่ อบต.รอบ
เวียง

5,000

5,000

24 โครงการเพื่อนใจ ผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบเอดส์

ผู้ได้รับผลกระทบเอดส์ ในขต
พื้นที่ อบต.รอบเวียง

5,000

5,000

เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่ผไู้ ด้รับ
ผลกระทบเอดส์สามารถดารงชีวิต
ต่อไป และอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

สิ่งอานวยความ
สะดวกผู้พิการในเขต
พื้นที่ อบต.รอบเวียง
ได้รบั การปรับปรุง
ปีละ 1 ครัง้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่
ผู้พิการในการเข้าถึงและ
ประโยชน์ในการใช้บริการ
เป็นไปตามกฎกระทรวง
กาหนดสิ่งอานวยความ
สะดวกในอาคารสาหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่
ได้รบั ความสะดวกใน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
การรับบริการเพิ่มขึน้

สานักงานปลัด

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

สานักงานปลัด

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้พิการในชุมชนมีขวัญ
กาลังใจในการดารงชีวิต
ต่อไป
ผู้ได้รับผลกระทบเอดส์ ที่
ยอมรับตัวเองในสังคมมี
ขวัญกาลังใจในการ
ดารงชีวติ ต่อไป และอยู่
ร่วมกับผู้อนื่ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการอบรมให้ความรู้
บทบาทหน้าที่ของสตรี
26 โครงการกิจกรรมเชิดชูสตรีเก่ง
ตาบลรอบเวียง

เพื่อให้สตรีได้รถู้ ึงบทบาทที่ของสตรี กลุ่มสตรีในเขตพืน้ ที่ อบต.
รอบเวียง
เพื่อเป็นการจัดกิจกกรมเชิดชูสตรี กลุ่มสตรีในเขตพืน้ ที่ อบต.
เก่ง และเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ รอบเวียง
ให้กับสตรีในตาบลรอบเวียง
27 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
เกี่ยวกับกฎหมายความรุนแรง เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความ
รอบเวียง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว
ครอบครัวที่ถูกต้อง
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการรู้ เพื่อให้มีความรู้ และส่งเสริมความ ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
เขา รู้เรา ไปพร้อมกับประชาคม เข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
รอบเวียง
อาเซียน
อาเซียน
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่องอาหารอาเซียน
30 โครงการอบรมให้ความรู้สตรียุค
ใหม่ ใส่ใจประชาคมอาเซียน

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
อาเซียน
เพื่อให้มีความรู้ และสามารถเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน

กลุ่มสตรีในเขตพืน้ ที่ อบต.
รอบเวียง
กลุ่มสตรีในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

สานักงานปลัด

5,000

5,000

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

50,000

50,000

50,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

สตรีในตาบลรอบเวียง ได้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่สตรี
สตรีในตาบลได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญ
กาลังในการทางาน
ประชาชนมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัวที่ถูกต้อง
ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศสามชิก
อาเซียน

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

สานักงานปลัด

15,000

15,000

15,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
อาหารอาเซียน
กลุ่มสตรีมคี วามรู้ และ
สามารถเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-59-

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.3..,.4.,.6...
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผู้ปกครอง/ผูด้ ูแลเด็ก และ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน มี
พัฒนาการความฉลาดทาง
เชาว์ปัญญาผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลเด็ก และเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน(IQ) และมีความ
ฉลาดทางอารามณ์
(EQ)เพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการร้านค้า มี
ความรู้ด้านโภชนาการและ
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รบั
บริการที่มีมาตรฐาน
การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะใน
ครอบครัว

-เพื่อให้ผู้ปกครอง/ผูด้ แู ลเด็ก ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้
ของเด็กในทุกๆด้าน

ผู้ปกครอง/ผูด้ ูแลเด็ก และเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ายางมน

2

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า มี
ความรู้ด้านโภชนาการและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ร้านค้า ร้านอาหาร
ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง

30,000

30,000

30,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

3

โครงการให้ความรูด้ ้านภาษี
สาหรับประชาชน

เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ

ประชาชน ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
อบต.รอบเวียง

10,000

10,000

10,000

ร้อยละของภาษีที่
จัดเก็บได้เพิ่มขึน้

4

งานสงเคราะห์ผตู้ ิดเชื้อเอดส์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยผู้ตดิ เชื้อเอดส์
ที่แพทย์ได้รบั รองและทาการ
วินิจฉัยแล้ว

ผู้ตดิ เชื้อเอดส์ทแี่ พทย์ได้รับรอง
และทาการวินจิ ฉัยแล้ว
จานวน 20 รายๆละ 500 บาท

120,000

120,000

120,000

ผู้ตดิ เชื้อเอดส์ ได้รับ
เบี้ยครบจานวน
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ผู้ตดิ เชื้อเอดส์ได้รบั การ
ช่วยเหลือ ทาให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตทีด่ ีขนึ้

สานักงานปลัด

กองคลัง
สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1.,.2..,3..,4..
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2..,4..,6..
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้
ที่
1
2
3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชน ในเขตพืน้ ที่ อบต.รอบ
เวียง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
สานักงานปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแปรรูป
อาหาร
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพ
งานคหกรรม

เพื่อให้ประชาชนสร้างอาชีพมี
รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว
เพื่อส่งเสริมการทาหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพงานคหกรรมให้
ประชาชน สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้ รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว

ประชาชน ในเขตพืน้ ที่ อบต.รอบ
เวียง

ประชาชนในพื้นที่ อบต.รอบเวียง

30,000

30,000

30,000

โครงการส่งเสริม และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
/ เศรษฐกิจชุมชน

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจ ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ อบต.รอบ
ชุมชน / เศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่ให้ เวียง
มีประสิทธิภาพ

20,000

20,000

20,000
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ประชาชนสามารถนา
เทคนิคงานคหกรรมไป
ประกอบอาชีพได้ และมี
รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวได้
ร้อยละของ กิจกรรม วิสาหกิจชุมชน / เศรษฐกิจ -สานักงานปลัด
วิสาหกิจชุมชน /
ชุมชน ในพื้นที่ได้รับการ
-หน่วยงานอื่นๆที่
เศรษฐกิจชุมชนที่
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
ได้รบั การส่งเสริม
มากขึ้น
และพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…3.,.4….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...2..,4....
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ และส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้
ประชาชนในเขตพื้นที่
25,000
25,000
25,000
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองและ อบต.รอบเวียง
พระราชดาริ
สร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวให้ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการดารงชีวิต
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้
ประชาชนในเขตพื้นที่
20,000
20,000
20,000
ส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ
ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองและ อบต.รอบเวียง
พอเพียง
สร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวให้ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการดารงชีวิต
3 โครงการต้นข้าวจ๋ามาจาก
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีการ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก 5,000
5,000
5,000
ไหน
ปลูกข้าว
เล็กบ้านป่ายางมน
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมซึม
ซับวิถีการทานา ปลูกฝังให้เด็ก
ดารงชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4 โครงการให้ความรูแ้ ละทัศน เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับเด็ก
เด็ก เยาวชน และ
200,000 200,000 200,000
ศึกษาดูงานตามแนว
เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับ ประชาชน ตาบลรอบดวียง
พระราชดาริเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พอเพียง
พระราชดาริ
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ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
สามารถพึ่งตัวเองและสร้าง
คุณภาพชีวติ ครอบครัวให้ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการดารงชีวติ
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
สามารถพึ่งตัวเองและสร้าง
คุณภาพชีวติ ครอบครัวให้ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการดารงชีวติ
เด็กมีค่านิยมที่จะดารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

เด็ก เยาวชน และประชาชน
จิตสานึกทีด่ ีเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ สามารถนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการดารงชีวติ ได้

กองการศึกษา

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา

-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…3….

ผ.01

-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...2..,4..,5...
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวหาดเชียงราย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพการหาด
เชียงราย ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าอยู่
สาหรับรองรับนักท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
พัฒนาปรับปรุงสถานที่ รวมทัง้
ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆบริเวณหาด
เชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)
พัฒนาปรับปรุงสถานที่
รวมทั้งปรับปรุงสิ่ง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ
บริเวณหาดเชียงราย
ปีละ 1-2 ครัง้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หาดเชียงรายของตาบลรอบ
เวียง เป็นสถานทีแ่ หล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าอยู่
สาหรับรองรับนักท่องเที่ยว
ทั่วไป

-สานักงานปลัด
-กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5....
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
ที่

โครงการ

1

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้าน จานวน 4 บ่อ
บ้านป่างิ้ว หมู่ 4
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต
ลาเหมืองเสียทุ่งวังธาร
ถึงลาน้าลาว บ้านป่าบง หมู่ 3

2

3

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ลาน้าเหมืองเสีย ซอยเกษตร
สมบูรณ์ หมู่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกักเก็บน้า และให้มนี ้าสาหรับ ขุดลอกสระน้าสาธารณะ
เลี้ยงปลา และเพียงพอสาหรับใช้ ประโยชน์ของหมู่บ้าน ขนาด
ประโยชน์
สระกว้าง 50 เมตร
ยาว 40 เมตร จานวน 4 บ่อ
เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรีต
ก่อสร้างดาดคอนกรีตลาเหมือง
ป้องกันตลิ่งพัง และให้น้าระบาย เสียทุ่งวังธาร ถึงลาน้าลาว
ได้ดีแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ระยะทางยาว 820 เมตร
กว้าง 1-1.50 เมตร
เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ท่อเหลี่ยม คสล.
ลาน้าเหมืองเสีย ให้มีทางน้าไหล ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร
สะดวกระบายน้าได้ดี แก้ไข
ยาว 6 เมตร
ปัญหาน้าท่วม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000

410,000

410,000

410,000

-

200,000

200,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ขุดลอกสระน้า
สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน จานวน 4
บ่อ
ก่อสร้างดาดคอนกรีต
จานวน 1 แห่ง

สามารถกักเก็บน้า และให้มี
กองช่าง
น้าสาหรับเลี้ยงปลา และ
เพียงพอสาหรับใช้
ประโยชน์
ป้องกันตลิ่งพัง ทางน้า
-กองช่าง
ระบายน้าได้ดี แก้ไขปัญหา -หน่วยงานอื่นที่
น้าท่วม
เกี่ยวข้อง

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คสล. ลาน้าเหมืองเสีย
ซอยเกษตรสมบูรณ์
1 แห่ง

มีทางน้าไหลสะดวก
สามารถระบายน้าได้ดี
แก้ไขปัญหาน้าท่วม

-กองช่าง
-ขอสนับสนุน
หน่วยงานอืน่ ที่
เกี่ยวข้อง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....5....
5. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดการและกาจัด
ขยะมูลฝอย

-เพื่อสร้างจิตสานึกในการรักษา
ความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมน
-เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะในชุมชน

ประชาชนในพื้นทีต่ าบลรอบเวียง

2

โครงการคัดแยกขยะ

-เพื่อลดปริมาณขยะในพืน้ ที่ตาบล ประชาชนในพื้นทีต่ าบลรอบเวียง
รอบเวียง
-เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
ในชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

5,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

-ประชาชนมีจติ สานึกใน
การรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน
-ไม่เกิดโรคติดต่อทีเ่ กิดจาก
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู ใน
ชุมชน
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะในชุมชน
และเกิดโครงการที่ยั่งยืน
สามารถลดปริมาณขยะใน
พื้นที่ตาบลรอบเวียง และ
ประชาชนได้รับความรู้ใน
การคัดแยกขยะในชุมชน
สามารถนาไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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5,000

5,000

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1.,.3.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....5....
5. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์

3

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ช่วย
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
ที่ทาการ อบต.รอบเวียง และใน ที่ทาการ อบต.รอบเวียง และใน
พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ ให้สวยงามและ
น่าอยู่

ในพื้นที่สาธารณะตาบลรอบ
เวียง
ปรับปรุงภูมิทศั น์ บริเวณ
ที่ทาการ อบต.และพืน้ ที่ใน
เขตพืน้ ที่รับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง

150,000

150,000

150,000

โครงการปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.รอบเวียง

10,000

10,000

10,000

ธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

มีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึน้ ช่วยฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่
ภูมิทัศน์บริเวณที่ทาการ
อบต.รอบเวียง และในพื้นที่
รับผิดชอบ สวยงามและน่า
อยู่

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ประชาชนมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงภูมิทศั น์
บริเวณที่ทาการ อบต.
รอบเวียง และในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
ปีละ 1-2 ครัง้
จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

กองช่าง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....5....
5. ยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการงดเผาเพื่อลดหมอก
ควัน

2

โครงการฝึกอบรมการสลาย
ตอซังข้าว

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญของปัญหาหมอกควันที่
ทาให้เกิดมลพิษจากการเผา และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการ
สลายตอซังข้าวโดยใช้ จุลนิ ทรีย์
ย่อยสลายตอซังแทนการเผา
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน
ไถพรวนดินได้ง่ายขึ้น ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีช่วยประหยัดต้นทุนและมีผล
กาไรเพิ่มสูงขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ
อบต.รอบเวียง

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
รอบเวียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

การเผาและปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่ลดลง

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ -สานักงานปลัด
สลายตอซังข้าวโดยใช้จุลนิ ทรีย์ -หน่วยงานอื่นๆที่
ย่อยสลายตอซังแทนการเผา
เกี่ยวข้อง
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ไถ
พรวนดินได้ง่ายขึ้น ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ช่วยประหยัดต้นทุน
และมีผลกาไรเพิ่มสูงขึ้น
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20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…4.,.6….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน่

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน.ในการทาประชาคม
ประชาวิจารณ์ ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในพืน้ ที่ในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน่ เช่น แผน
ชุมชน แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี ฯลฯ

2

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชา
พิจารณ์/เวทีประชาคมในโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ในพื้นที่
- การจัดทาประชาคมระดับชุมชน/
หมู่บ้าน ระดับตาบล การจัดประชาคม/
บูรณาการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน่ ฯลฯ
-การจัดประชุมต่างๆทีเ่ กี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบต.รอบเวียง
- เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออก - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ถึงการปกครองในระบอบ
เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา ใน
ประชาธิปไตย
กรณีตาย ลาออก หรือหมดวาะ
- เพื่อเป็นการพัฒนาระบอบ
- ส่งเสริม/สนับสนุน/เผยแพร่/
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างมี
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งอื่น ๆเช่น
ถูกต้องตามกฎหมายและมี
ลงประชามติรัฐธรรมนูญ, เลือกตัง้ สส.,
ประสิทธิภาพ
เลือกตั้ง สว.,เลือกตัง้ อบจ., เลือกตั้ง
ฝ่ายปกครอง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

100,000
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100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนประชาชนที่เข้า ประชาชนมีส่วนร่วม
-สานักงานปลัด
มามีส่วนร่วม ในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการ -หน่วยงานอื่นๆ
จัดทาแผนพัฒนา
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในพืน้ ที่

การดาเนินเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 100 %

- ราษฎรได้แสดงออกถึง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
- เป็นการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยมีการ
จัดการเลือกตั้งให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ

สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…4.,.6….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน และดูแลรักษาบ้านเรือน
ของตนเองให้สะอาดน่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการหมู่บ้านน่าอยู่

หมู่บ้านในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
อบต.รอบเวียง หมู่ 1- 5

4

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานด้าน เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เช่น
กลุ่มพลังมวลชน
ของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตาม กลุม่ อาสาปกป้องสถาบัน
ระบอบประชาธิปไตย
ลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ หรือ
ตามที่ได้รับหนังสือสั่งการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

50,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
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50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสามารถดูแลรักษา
สานักงานปลัด
สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน และ
ดูแลรักษาบ้านเรือนของตนเอง
ให้สะอาดน่าอยู่อย่าง
สม่าเสมอ
ประชาชนมีการรวมกลุ่มทา สานักงานปลัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ตาม
ระบอบประชาธิปไตย

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6...
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและ
บุคลากรในตาบลรอบเวียง

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความชานาญพร้อมทั้งนาเอา
วิธีการพัฒนาท้องถิน่ อืน่ มา
ประยุกต์ใช้
- เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และทัศนคติทดี่ ีใน
การทางาน มีความกระตือรือร้นที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร
- เพื่อให้การบริหารและการบริการมี
มาตรฐาน
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความชานาญในการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
- เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดให้มีการอบรม ทัศนศึกษาดู
งานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสมาชิกสภา ผู้บริหาร
พนักงาน หัวหน้าส่วนราชการใน
พื้นที่ ผู้นา/คณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือแกนนาในหมู่บ้านผู้อุทิศตน
และทาคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ในตาบล
-จัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนา
บุคลากรเพื่อให้ความรู้ในงาน
ภารกิจและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนาในหน่วยงานอืน่ ที่จดั ขึน้ ใน
ด้านต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
- อบรมและพัฒนาให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์แก่ผบู้ ริหาร พนักงาน
ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.
โครงการให้ความรูแ้ ก่
เพื่อเพิ่มให้ความรู้แก่พนักงานในการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.รอบเวียง
พนักงานในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านการคลังในระบบ
ด้านการคลังในระบบ E-Laas E-Laas

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000
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10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี - คณะผู้บริหารและ
สานักงานปลัด
พนักงานสามารถนาเอา
ความรู้ ประสบการณ์มา
พัฒนาและประยุกต์ใช้กับ
องค์กรให้ก้าวหน้า
- ผู้เข้าอบรมมีวสิ ัยทัศน์
กว้างไกล รอบรู้และ
ทันสมัย
-บุคลากรได้รับ
ประสบการณ์แนวคิด
หลักการ และวิธีการเพื่อ
นามาปรับปรุงและพัฒนา
- ทาให้การปฏิบัตงิ านมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
รวดเร็วและถูกต้อง

จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี พนักงาน ลูกจ้าง อบต.
รอเวียง มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง
ในระบบ E-Laas

กองคลัง

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6...
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการสารวจและจัดทาแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ของหน่วยงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้และเกิดความ
ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม
กับผู้ชาระภาษี

4

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
แผนปฏิบตั ิการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต

เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต

5

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและประชาธิปไตย
สาหรับประชาชน

เพื่อเพิ่มความรูด้ ้านกฎหมาย
และประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สารวจข้อมูลแผนที่ภาษี, จ้าง
เหมาบุคคลฯ
- จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- สารวจจัดทาแนวเขตให้ชดั เจน
เพื่อให้สะดวกต่อการบริหาร
จัดการ
- ทาการสารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อนามาปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
ให้เป็นปัจจุบันทุกปี
- ค่าดาเนินการคัดลอกแปลงทีด่ ิน
หรือถ่ายเอกสารต่าง ๆจาก
สานักงานทีด่ ินเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้
เรียบร้อย ทันสมัยเป็นปัจจุบนั
องค์การบริการส่วนตาบลรอบ
เวียง

ประชาชนในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบ
อบต.รอบเวียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละของรายได้ที่
จากการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น

การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ดาเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตั ิการ อปท.
ต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริตได้ไม่
น้อยกว่า 50%
จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

สามารถเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
รอบเวียงมีความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ประชาธิปไตยเพิ่มขึน้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-กองคลัง
-กองช่าง

อบต.
รอบเวียง

สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6...
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
รอบเวียง และบุคลากร
ในองค์กรมีความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับพ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540เพิ่มขึ้น
บุคลากรของ อบต.รอบ
เวียง ได้เพิ่มพูนความรู้
และเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให้ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อบต.รอบเวียง
มีมาตรฐานตามหลัก 5 ส

สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัตติ าม พ.ร.บ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

เพื่อเพิ่มความรูด้ ้าน พ.ร.บ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ อบต.รอบเวียง และ
เจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์กร

7

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่ม
บุคลากรของ อบต.รอบเวียง
ศักยภาพของบุคลากรให้ทางาน (ข้าราชการประจา ผู้บริหาร และ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส.อบต.)

80,000

80,000

80,000

ร้อยละ 60 ของ
ข้าราชการประจา
ผู้บริหาร และ
ส.อบต.

8

โครงการ 5 ส.

เพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
กิจกรรม 5 ส

100,000

100,000

100,000

การดาเนินงานกิจกรรม
5 ส ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน

300,000

300,000

300,000

50,000

50,000

50,000

มีผังเมืองตามกฎหมายผัง มีผังเมืองตามกฎหมายผัง -กองช่าง
เมืองกาหนด
เมือง
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
อุดหนุนตามโครงการ
อุดหนุนตามโครงการ
-สานักงานปลัด
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปก
จัดจ้างขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่นระดับ ครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ ปีละ 1 ครั้ง
อาเภอ

9

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผังชุมชน
10 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอาเภอ

-ประชาชนในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
อบต.รอบเวียง
-เจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์กร

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้าง ลูกจ้างประจา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯใน
อบต.รอบเวียง
เพื่อดาเนินงานตามกฎหมายผัง การผังเมือง ในเขตพื้นที่
เมือง
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
เพื่ออุดหนุนตามโครงการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท. ระดับอาเภอ (เทศบาล
ตาบลสันทราย)
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จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6...
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร
(ฝ่ายการเมือง ,ฝ่ายประจา)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเพิ่มต่างๆ เงินประจา
ตาแหน่ง เงินอืน่ ๆ ฯลฯ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง ฯลฯ ของ
อบต.รอบเวียง

6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่ายให้
บุคลากรในองค์กรได้
100%

12 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ฯลฯ

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ฯลฯ

350,000

350,000

350,000

มีครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

13 จัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าสาธารณูปโภค

เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว

จัดซื้อจัดซื้อวัสดุสานักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดค่า
สาธารณูปโภค การปฏิบัติงานมี สาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
ประสิทธิภาพ
น้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม ฯลฯ

820,000

820,000

350,000

350,000

ที่

โครงการ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา

820,000

มีวัสดุใช้เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงาน

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่ายให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
ลูกจ้างประจา ฯลฯ
มีครุภัณฑ์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน และเพียงพอ
สาหรับให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีวัสดุใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เพียงพอ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

350,000

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย สาหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค เกีย่ วกับค่าสาธารณูปโภค
การปฏิบัติงานงานมี
ประสิทธิภาพ

-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา

-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา
-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6...
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
870,000 870,000 870,000

15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าตอบแทน

16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าใช้สอย

650,000

650,000

650,000

17 ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน /ค่าซ่อมแซม
บารุงรักษาครุภัณฑ์ /
ค่าปรับปรุงทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความปลอดภัยและเพิ่มพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

1. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
2. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
3. ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ทดี่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

500,000

500,000

500,000

18 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งบกลาง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
กลาง ให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

หมวดรายจ่ายงบกลาง

600,000

600,000

19 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
หมวดรายจ่ายอื่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
หมวดรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น ให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

40,000

40,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน
มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้
สอย
มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

600,000

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
กลาง

40,000

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
สาหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายหมวด
รายจ่ายอื่น

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสาหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งบกลาง การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพประชาชน
ได้รบั ประโยชน์สูงสุด
มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสาหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหมวด
รายจ่ายอื่น การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพประชาชน
ได้รบั ประโยชน์สูงสุด

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
-มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วย
ความปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา
-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา
-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา

-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา
-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4.,.6….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
6. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน
ที่
1

โครงการ
โครงการ อบต.เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการลดขัน้ การปฏิบตั ิราชกร ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ อบต.
ให้บริการนอกสถานที่ ประชาชน
รอบเวียง จานวน 5 หมู่บ้าน
ได้รบั ความสะดวกสบาย เช่น
ให้บริการการรับชาระภาษี/ชาระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่
การต่อใบอนุญาตต่างๆ การขอ
อนุญาตก่อสร้าง การรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.
รอบเวียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย ในการ
ให้บริการต่างๆนอกสถานที่
และได้เสนอความคิดเห็น
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารงานของ
อบต.รอบเวียงให้บริการ
อบต.เคลื่อนที่

สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.,.6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
7. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนในเขตพื้นที่
10,000
10,000
10,000 จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย
โครงการฝึ
ก
อบรมและซั
ก
ซ้
อ
ม
2
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนในเขตพื้นที่
10,000
10,000
10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
แผนเตรียมการรับมือการเกิด
การเกิดแผ่นดินไหว และปฏิบตั ิ
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
แผ่นดินไหว
ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย
และบุคลากรในองค์กร
3 โครงการฝึกอบรมและป้องกัน

วาตภัย อุทกภัย และลดอุบัตภิ ัย
ทางน้า

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนในเขตพื้นที่
การป้องกัน วาตภัย อุทกภัย และลด รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง
อุบัติภยั ทางน้า และปฏิบตั ติ นได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย

4 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
สาหรับประชาชน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และ
ปฏิบัตติ นได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิด
ภัย
5 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มี
ในองค์กร
ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและระงับ
อัคคีภยั และปฏิบตั ติ นได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
6 โครงการป้องกันและลด
เพื่อลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วง
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญต่าง ๆ
เทศกาลสาคัญ

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ผ.01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง และปฏิบตั ิตนได้อย่าง

ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดแผ่นดินไหว และ
ปฏิบัตติ นได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

การป้องกัน วาตภัย อุทกภัย
และลดอุบตั ิภยั ทางน้า และ

ประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

บุคลากรใน อบต.รอบเวียง
ทุกคน

10,000

10,000

10,000

จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

20,000

20,000

20,000

จัดโครงการ 2 ครั้ง/ปี

-76-

ปฏิบัตติ นได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และ
ปฏิบัตติ นได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย
บุคลากรในองค์กร มีความรู้
เกี่ยวกับป้องกันและระงับ
อัคคีภยั และปฏิบตั ติ นได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วง
เทศกาลสาคัญต่าง ๆ

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.,.6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
7. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการรณรงค์และส่งเสริม เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์
10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี
การสวมหมวกนิรภัย 100 % และผู้โดยสารได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ มีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางท้อง
ถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
8 อุดหนุนอาเภอเมือง
เพื่ออุดหนุนอาเภอเมืองเชียงราย
อุดหนุนอาเภอเมือง
30,000 30,000 30,000 อุดหนุนอาเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย ตามโครงการ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
เชียงราย ตามโครงการ
ตามโครงการฯ ปีละ 1 ครั้ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา ปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่เป้าหมาย ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2560
เสพติดในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2560
ประจาปีงบประมาณ 2560
9 อุดหนุนโครงการป้องกัน
เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รู้ถงึ โทษและ โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ อบต. 10,000 10,000 10,000 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
และแก้ไขปัญหายาเสพติด พิษภัยของยาเสพติด สร้างความ
รอบเวียง
อบต.รอบเวียง ตามโครงการ
ในโรงเรียน
เข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชนและ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
สังคม
เสพติดในโรงเรียน
10 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย
เพื่ออุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตาม อุดหนุนจังหวัดเชียงราย
30,000 30,000 30,000 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย ตาม
ตามโครงการป้องกันและ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา ตามโครงการป้องกันและ
โครงการป้องกันและแก้ไข
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เสพติดจังหวัดเชียงราย
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
11 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบตั ิการ
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ในเขตพื้นที่รบั ผิดชอบ
50,000 50,000 50,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสาหรับ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ดาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายา อบต.รอบเวียง
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ต.รอบเวียง
เสพติดของศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู้เพื่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอาชนะยาเสพติด ต.รอบเวียง
ยาเสพติด
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ผ.01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทงั้ ผู้ขับขี่และ สานักงานปลัด
ผู้โดยสารได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ มีสว่ นร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางท้อง
ถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์
อาเภอเมืองเชียงราย ดาเนินการ -สานักงานปลัด
ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
-อ.เมือง ชร.
ปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่เป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ 2560
เด็ก เยาวชน ได้รถู้ ึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด ครอบครัว
ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง
จังหวัดเชียงราย ดาเนินการตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

-สานักงานปลัด
-โรงเรียนในเขต
พื้นที่ อบต.รอบ
เวียง
สานักงานปลัด

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสาหรับ
สานักงานปลัด
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การบริหารงานมีระสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการมารับบริการ

ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….5.,.6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
7. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
7.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2

โครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อม เพื่อจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อม
ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด
ติดตั้ง บ้านป่างิ้ว หมู่ 4
ติดตั้ง บริเวณทางร่วม ทางแยก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.06
ซอย ป้องกันอุบัตเิ หตุในพื้นที่ เมตร จานวน 2 จุด คือ
1.ซอยลีลาวดี
2.ซอยป่างิ้ว
โครงการจัดซื้อป้ายเตือน
เพื่อจัดซื้อป้ายเตือนอันตราย
ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย พร้อม
อันตรายพร้อมติดตั้ง
พร้อมติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยง ติดตั้งจานวน 2 จุด คือ
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5
ต่างๆป้องกันอุบตั ิเหตุในพืน้ ที่ 1.บริเวณทางแยก อบต.รอบเวียง
2.บริเวณแยก (ศพด.) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อม เพื่อจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อม
ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด
ติดตั้ง บ้านหนองด่าน หมู่ 1
ติดตั้ง บริเวณทางร่วม ทางแยก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.06
ซอย ป้องกันอุบัตเิ หตุในพื้นที่ เมตร จานวน 2 จุด คือ
1.สามแยกซอย 11
2.โค้งหน้าบ้าน รต.สุนทร ซาวคา

3

4

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีวัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ใช้ในการ
บริหารงานอย่าง
เพียงพอ
มีกระจกโค้ง
จานวน 2 จุด

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ใช้ในการ
บริหารงานอย่างเพียงพอ

สานักงานปลัด

มีกระจกโค้ง บริเวณทาง
ร่วม ทางแยก ซอย
สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุได้

สานักงานปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

มีป้ายเตือนอันตราย
จานวน 2 จุด

ป้ายเตือนอันตรายบริเวณ
จุดเสี่ยงต่างๆ สามารถ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุได้

สานักงานปลัด

10,000

10,000

10,000

มีกระจกโค้ง
จานวน 2 จุด

มีกระจกโค้ง บริเวณทาง
ร่วม ทางแยก ซอย
สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุได้

สานักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….4..,5.,.6.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6....
7. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวังโดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2560
2561
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย - ฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวน
130,000 130,000 130,000
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ สมาชิกอาสาสมัคร อปพร.เดิม
เรือน (อปพร.)
มีความพร้อมและมี
- การพัฒนาศักยภาพของศูนย์
ประสิทธิภาพที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ อปพร.
ในการช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ - สนันสนุน/จัดหาสวัสดิการ/
- เพื่อเพิ่มจานวน อปพร. ใน
ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่ อปพร.
การสนับสนุน อบต. /
- ฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่
ช่วยเหลือสังคม
เพื่อเป็นสมาชิก อปพร. ใหม่
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที เกิดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ น้อยที่สดุ
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ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดฝึกอบรมทบทวนอป - สมาชิก อปพร.มีความรู้
พร.จัดส่งอปพร.ไปอบรม และมีความพร้อมในการ
หน่วยงานอืน่ ปีละ 1 ครัง้ ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน

-สานักงานปลัด
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

ผ.02
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัดกาหนด
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเวียง เชื่อมต่อ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เทศบาลนครเชียงราย
บริเวณไร่แม่ฟ้าหลวง

-เพื่อเป็นการพัฒนาทาง
คมนาคมให้มคี วามสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน
-เพื่อเป็นการลดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มไี หล่ทาง ขนาดกว้าง
6 เมตร ระยะทาง 565 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 3,390
ตารางเมตร

1,900,000

1,900,000

1,900,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิด บ้านนายเจริญ
โพธิวงศ์ ถึงบ้านนายสุย วงศ์ลา
หมู่ 2

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิด ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.
ระยะทางยาว
234 เมตร

590,000

590,000

590,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย 8 หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ขัง

ก่อสร้างรางระบายน้าพร้อม
ฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 218 เมตร

545,000

545,000

545,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

ที่

โครงการ

1

2

3
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ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนเส้นทาง
ถนนที่เพิ่มขึน้

-ทางคมนาคมมีการ
พัฒนาประชาชนในเขต
อบต.รอบเวียง เทศบาล
นครเชียงราย และพื้นที่
ใกล้เคียง ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร
-ลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ก่อสร้างรางระบาย มีการระบายน้าดีขนึ้
น้าพร้อมฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง
จานวน 1 แห่ง
มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

มีการระบายน้าดีขนึ้
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า

ที่

โครงการ

4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ถนนสายหลักของหมู่บ้าน
หมู่ 4

5

6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
หน้าโรงเรียนบ้านป่ายางมน ถึง
บ้านนายจันทร์แก้ว สิทธิแก้ว
เชื่อมถึงบ้านนางสายสวาท
สร้างไร่ หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 5 (ชุมชนดอยสะเก็น)
เชื่อมถนนเขตเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วมขัง และเป็น
การเสริมไหล่ทางให้ถนน
กว้างขึ้น ทางคมนาคมสะดวก
ขึ้น
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

ก่อสร้างระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาว 250 เมตร

650,000

650,000

650,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

ก่อสร้างระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ระยะทางยาวรวม 310 เมตร

785,000

785,000

785,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทางยาว 400
เมตร

1,100,000

1,100,000

1,100,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้างสะพานลาน้า เพื่อก่อสร้างสะพานลาน้า
เหมืองเสีย (หัวนานายอินสอน เหมืองเสีย
อินต๊ะวงค์ เขตเทศบาลเชื่อมต่อ
หมู่ 5 ต.รอบเวียง)

กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายลาน้าลาว
ถึงบ้านด้าย อาเภอเวียงชัย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดถนนกว้าง 6
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,500 เมตร

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย
-เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุภายใน
หมู่บ้าน
-เพื่อเป็นการบารุงรักษาทาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

4,950,000

4,950,000

4,950,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

-81-

ตัวชี้วัด (KPI)
มีรางระบายน้า
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย และถนน
กว้างขึ้น

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
มีรางระบายน้า
มีการระบายน้าดีขนึ้
-อ.เมืองเชียงราย
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง
ปัญหาน้าท่วมขังลดลง
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
มีถนนที่มีมาตรฐาน มีถนนเพื่อใช้ในการ
-อ.เมืองเชียงราย
เพิ่มขึ้น
คมนาคมที่มีมาตรฐาน
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ก่อสร้างสะพานลา ประชาชนมีสะพานสัญจร -อ.เมืองเชียงราย
น้าเหมืองเสีย
ไปมาสะดวก สบาย
-อบจ.เชียงราย
1 แห่ง
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
มีถนนที่มีมาตรฐาน มีถนนเพื่อใช้ในการ
-อ.เมืองเชียงราย
เพิ่มขึ้น
คมนาคมที่มีมาตรฐาน
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า

ที่

โครงการ

9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายหนองด่าน
– คลองชลประทาน บ้านหนอง
ด่าน หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมถนนเดิม บ้านฮ่องอ้อ ต.
ดอยฮาง ถึง บ้านเลขที่ 368
บ้านหนองด่าน หมู่ 1ต.รอบ
เวียง
11 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้า ถนนป่าบง หมู่ 3

12 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านป่าบง หมู่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย
-เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุภายใน
หมู่บ้าน
-เพื่อเป็นการบารุงรักษาทาง
-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย
-เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุภายใน
หมู่บ้าน
-เพื่อเป็นการบารุงรักษาทาง
เพื่อขยายไหล่ทาง ให้ถนน
กว้างขึ้น ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดถนนกว้าง 6
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,000 เมตร

3,300,000

3,300,000

3,300,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ถนนกว้าง 5 เมตร หนา 0.15
เมตร ระยะทางยาวประมาณ
500 เมตร

1,375,000

1,375,000

1,375,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า
ระยะทางยาวประมาณ 600
เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างระบบประปา ตาม
แบบมาตรฐาน อบจ.เชียงราย
จานวน 1 แห่ง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

วัตถุประสงค์
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ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน

มีถนนที่มีมาตรฐาน มีถนนเพื่อใช้ในการ
เพิ่มขึ้น
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

มีถนนที่มีมาตรฐาน มีถนนเพื่อใช้ในการ
เพิ่มขึ้น
คมนาคมที่มีมาตรฐาน

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ขยายไหล่ทางได้
กว้างขึ้น

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

-การสัญจรไปมาของ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น
-ลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ในหมู่บ้าน
ขยายประปาชุมชน ประชาชนมีน้าอุปโภค
จานวน 1 แห่ง
บริโภคอย่างเพียงพอ

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.....
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่ายางน้อย
หมู่ที่ 10 ตาบลเวียงเหนือ
อาเภอเวียงชัย เชื่อม บ้านป่าบง
หมู่ที่ 3 ตาบลรอเวียง อาเภอ
เมืองเชียงราย

-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน
-เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกมากยิ่งขึน้
-เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
-เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม ซอย
10 ตาบลเวียงชัย เชื่อมระหว่าง
บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ตาบล
รอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

-เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
สินค้าการเกษตรออกสู่ตัว
เมือง
-เพื่อการเดินทางออกสู่ตวั
เมืองมีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
จานวน 1 สาย

4,570,000

4,570,000

(โครงการ
ประสานแผนฯ)

(โครงการ
ประสานแผนฯ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีถนนที่มีมาตรฐาน -ประชาชนในพืน้ ที่ตาบล
เพิ่มขึ้น 1 สาย
เวียงเหนือ อาเภอเวียง
ชัย และพืน้ ที่ตาบลรอบ
เวียง อาเภอเมือง
เชียงราย ได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
คมนาคมสัญจรไป-มา
-ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการใช้เส้นทาง
คมนาคม
-มีเส้นทางคมนาคมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
11,100,000 11,100,000 11,100,000 มีถนนที่มีมาตรฐาน -ราษฎรได้ใช้ประโยชน์
(โครงการ
(โครงการ
(โครงการ
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว
เพิ่มขึ้น 1 สาย
จากกรก่อสร้างถนน
ประสานแผนฯ)
ประสานแผนฯ)
ประสานแผนฯ)
3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
คอนกรีตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-ราษฎรประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งสินค้าออกสู่ตัว
เมือง

-83-

-

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน
-เทศบาลตาบลเวียง
เหนือ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

-เทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัย
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6....
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ที่

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา
ตาบลรอบเวียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างศูนย์กีฬาตาบล
ก่อสร้างศูนย์กีฬา
รอบเวียง ให้เป็นศูนย์กีฬาที่
ตาบลรอบเวียง 1 แห่ง
ครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬา ทาให้สุขภาพ
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
450,000,000

450,000,000

450,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก่อสร้างศูนย์กีฬาที่
ครบวงจร 1 แห่ง

ประชาชนมีศูนย์กีฬาที่
ครบวงจร ประชาชนได้เล่น
กีฬา ทาให้สุขภาพแข็งแรง
ทั้งร่างกายและจิตใจ

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...2..,4..,5...
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร
4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

16 โครงการขยายเขตระบบ
จาหน่ายประปาภูมิภาค
(หาดเชียงราย)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตระบบจาหน่าย
บริเวณหาดเชียงราย
ประปาภูมิภาค (หาดเชียงราย)
นักท่องเที่ยวและประชาชนมีน้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
800,000

800,000

800,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)
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ขยายเขตระบบ
จาหน่ายประปา
ภูมิภาค
(หาดเชียงราย)
จานวน 1 แห่ง

เขตระบบจาหน่าย
ประปาภูมิภาค (หาด
เชียงราย) เพิ่มขึ้น
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนมีน้าใช้อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5....
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ที่

โครงการ

17 ขุดลอกหนองน้ากกน้อย

18 ก่อสร้างฝายกั้นน้าคลอง
ชลประทาน หมู่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขุดลอกหนองน้าสาธารณะ พื้นที่ขดุ ลอกประมาณ
ไม่ให้ตนื้ เขิน สามารถกักเก็บน้า 4 ไร่
ไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอทั้งด้าน
อุปโภค บริโภคและการเกษตร
เพื่อก่อสร้างก่อสร้างฝายกั้นน้า
คลองชลประทาน ใช้สาหรับ
กักเก็บน้าให้เพียงพอสาหรับ
การเกษตร และใช้ประโยชน์
อื่นๆ
เพื่อขุดลอกลาน้าสาธารณะ
ไม่ให้ตนื้ เขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก

ก่อสร้างฝายกั้นน้าคลอง
ชลประทาน หมู่ 1
จานวน 1 แห่ง

20 ขุดลอกลาน้าเหมืองเสีย –
ลาน้ากก หมู่ 2

เพื่อขุดลอกลาน้าเหมืองเสีย
ไม่ให้ตนื้ เขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก

ระยะทาง 500 เมตร กว้าง
30 เมตร

21 ก่อสร้างดาดคอนกรีตป้องกัน
ตลิ่งพังซอยประปาหมู่บ้านถึง
ลาน้าเหมืองเสีย หมู่ 2

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรีต
ป้องกันตลิ่งพัง และให้น้า
ระบายได้ดแี ก้ไขปัญหาน้าท่วม

ระยะทางประมาณ 400
เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก 1.5
เมตร

19 ขุดลอกลาน้ากก หมู่ 2 ถึง
หมู่ 5

ระยะทางประมาณ 1,500
เมตร

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
500,000

500,000

500,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

2,000,000
(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

2,000,000
(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

1,000,000

2,000,000
(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

2,000,000
(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

1,000,000

2,000,000
(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

2,000,000
(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

1,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

500,000

500,000

500,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)
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ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขุดลอกหนองน้ากก หนองน้าสาธารณะไม่ตนื้
น้อย จานวน 1
เขิน สามารถกักเก็บน้าไว้
แห่ง
ใช้ได้อย่างเพียงพอทั้ง
ด้านอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
ก่อสร้างฝายกั้นน้า มีฝายกั้นน้าคลอง
คลองชลประทาน ชลประทาน ใช้สาหรับกัก
1 แห่ง
เก็บน้าให้เพียงพอสาหรับ
การเกษตร และใช้
ประโยชน์อื่นๆ
ขุดลอกลาน้ากก
ลาน้าสาธารณะไม่ตนื้ เขิน
1 แห่ง
ทาให้น้าไหลได้สะดวก

ขุดลอกลาน้า
ลาน้าเหมืองเสียไม่ตนื้
เหมืองเสีย 1 แห่ง เขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก
ก่อสร้างดาด
ป้องกันตลิ่งพัง ทางน้า
คอนกรีต จานวน 1 ระบายน้าได้ดี แก้ไข
แห่ง
ปัญหาน้าท่วม

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5....
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ที่

โครงการ

22 ขุดลอกลาเหมืองแม่ห่าง หมู่ 3

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เพื่อขุดลอกลาน้าเหมือง
ไม่ให้ตนื้ เขิน น้าไหลได้
สะดวก

ระยะทางประมาณ 500
เมตร กว้าง 50 เมตร

500,000

500,000

500,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

23 ก่อสร้างฝายลาน้าลาว
(ฝายปากคลอง บ้านป่ายางมน
น้อย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย
เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ 3
ต.รอบเวียง อ.เมือง)
24 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพัง
ลาน้าลาวตลอดสาย (ท่ามะโม้
ถึงฝายเชียงราย) หมู่ 2 , หมู่ 3

เพื่อก่อสร้างก่อสร้างฝาย
ลาน้าลาว ใช้สาหรับกักเก็บ
น้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอทั้ง
ด้านอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
เพื่อป้องกันตลิ่งทรุดตัว หรือ
พังทลาย

ก่อสร้างฝายลาน้าลาว
จานวน 1 แห่ง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพัง
ลาน้าลาวตลอดสาย
ตามแนวเดิม

50,000,000

50,000,000

50,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

25 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังลาน้ากก
(ฝายเชียงราย ถึง ปากลาน้าแม่
ห่าง)

เพื่อป้องกันตลิ่งทรุดตัว หรือ
พังทลาย

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังลาน้า
กก
ตามแนวเดิม

50,000,000

50,000,000

50,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

26 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลา
น้ากก (หาดเชียงราย) หมู่ 4

เพื่อป้องกันตลิ่งทรุดตัว หรือ
พังทลาย

ระยะทางประมาณ 200
เมตร

15,000,000

15,000,000

15,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)
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ตัวชี้วัด (KPI)
ขุดลอกลาเหมือง
แม่ห่าง 1 แห่ง

ก่อสร้างฝายลาน้า
ลาว 1 แห่ง

ก่อสร้างป้องกัน
ตลิ่งพัง
ลาน้าลาวตลอด
สาย
ก่อสร้างป้องกัน
ตลิ่งพังลาน้ากก 1
แห่ง
ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังลา
น้ากก (หาด
เชียงราย) 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน

ลาน้าเหมืองไม่ตนื้ เขิน
-อ.เมืองเชียงราย
มีทางน้าน้าไหลได้สะดวก -อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
มีฝายลาน้าลาว ใช้
-อ.เมืองเชียงราย
สาหรับกักเก็บน้าไว้ใช้ได้ -อบจ.เชียงราย
อย่างเพียงพอทั้งด้าน
-หน่วยงานอื่นๆที่
อุปโภค บริโภคและ
เกี่ยวข้องที่ให้การ
การเกษตร
สนับสนุนงบฯ
ลดการทรุดตัวหรือการ -อ.เมืองเชียงราย
พังทลายของตลิ่งแม่น้า -อบจ.เชียงราย
ลาว
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลดการทรุดตัวหรือการ -อ.เมืองเชียงราย
พังทลายของตลิ่งลาน้า
-อบจ.เชียงราย
กก
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลดการทรุดตัวหรือการ -อ.เมืองเชียงราย
พังทลายของตลิ่งลาน้า
-อบจ.เชียงราย
กก
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5....
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เพื่อขุดลอกลาน้า ไม่ให้ตนื้
เขิน น้าไหลได้สะดวก

ระยะทางประมาณ 1,500
เมตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

เพื่อขุดลอกลาเหมืองไม่ให้
ตื้นเขิน น้าไหลได้สะดวก

ระยะทางประมาณ 1,000
เมตร

1,500,000

1,500,000

1,500,000

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

(โครงการเกิน
ศักยภาพ)

29 ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ เพื่อขุดลอกลาเหมือง
ประโยชน์ (สวนแม่ระมิง- สาธารณะประโยชน์ไม่ให้
คลองชลประทาน) หมู่ 1
ตื้นเขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก

ขุดลอกลาเหมืองกว้างเฉลี่ย
2.5 -3.00 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร

90,000

90,000

90,000

ขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะประโยชน์
จานวน 1 แห่ง

30 ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (บ่อปลาทอง
เสงี่ยมฟาร์ม-คลอง
ชลประทาน) หมู่ 1

เพื่อขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะประโยชน์ไม่ให้
ตื้นเขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก

ขุดลอกลาเหมืองกว้างเฉลี่ย
2.5 -3.00 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร

90,000

90,000

90,000

ขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะประโยชน์
จานวน 1 แห่ง

31 ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ เพื่อขุดลอกลาเหมือง
ประโยชน์ (หนองก๊อบแก๊บ สาธารณะประโยชน์ไม่ให้
-คลองชลประทาน) หมู่ 1 ตื้นเขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก

ขุดลอกลาเหมืองกว้างเฉลี่ย
1.5 เมตร ระยะทาง 1,500
เมตร

50,000

50,000

50,000

ขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะประโยชน์
1แห่ง

ที่

โครงการ

27 ขุดลอกลาน้ากรณ์ หมู่ 5

28 ขุดลอกลาเหมืองใหญ่ หมู่
5

วัตถุประสงค์
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ตัวชี้วัด (KPI)
ขุดลอกลาน้ากรณ์
1 แห่ง

ขุดลอกลาเหมืองใหญ่1
แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลาน้าไม่ตนื้ เขิน น้าไหลได้
สะดวก

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลาเหมืองไม่ตื้นเขิน น้าไหล -อ.เมืองเชียงราย
ได้สะดวก
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลาเหมืองสาธารณะ
-อ.เมืองเชียงราย
ประโยชน์ไม่ตนื้ เขิน มีทาง -อบจ.เชียงราย
น้าไหลได้สะดวก
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลาเหมืองสาธารณะ
-อ.เมืองเชียงราย
ประโยชน์ไม่ตนื้ เขิน มีทาง -อบจ.เชียงราย
น้าไหลได้สะดวก
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลาเหมืองสาธารณะ
-อ.เมืองเชียงราย
ประโยชน์ไม่ตนื้ เขิน มีทาง -อบจ.เชียงราย
น้าไหลได้สะดวก
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5....
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (หลังบ้านนายสวัสดิ์
ภิระบรรณ-คลองชลประทาน)
หมู่ 1

เพื่อขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะประโยชน์ไม่ให้ตนื้
เขิน ทาให้น้าไหลได้สะดวก

ขุดลอกลาเหมืองกว้างเฉลี่ย
1.5 เมตร ระยะทาง 1,500
เมตร

30,000

30,000

30,000

ขุดลอกลาเหมือง
สาธารณะประโยชน์
1 แห่ง

ลาเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ไม่ตนื้ เขิน มีทาง
น้าไหลได้สะดวก

33 ขุดลอกลาเหมืองกลาง หมู่ 2

เพื่อขุดลอกลาน้าเหมือง
ไม่ให้ตนื้ เขิน น้าไหลได้
สะดวก

ระยะทางประมาณ 800
เมตร กว้าง 2 เมตร

90,000

90,000

90,000

ขุดลอกลาเหมืองกลาง
1 แห่ง

ลาน้าเหมือง ไม่ตนื้ เขิน
น้าไหลได้สะดวก

34 ขุดลอกลาเหมืองทุ่งมน
หมู่ 2

เพื่อขุดลอกลาน้าเหมือง
ไม่ให้ตนื้ เขิน ทาให้น้าไหลได้
สะดวก

ระยะทางประมาณ 1,500
เมตร กว้าง 1.5 เมตร

90,000

90,000

90,000

ขุดลอกลาเหมืองทุ่งมน
1 แห่ง

ลาน้าเหมือง ไม่ตนื้ เขิน
น้าไหลได้สะดวก

35 ก่อสร้างดาดคอนกรีตลาน้า
เหมืองเสีย (หลังตลาดเช้า)
หมู่ 2

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรีต
ป้องกันตลิ่งพัง และให้น้า
ระบายได้ดแี ก้ไขปัญหาน้า
ท่วม

ระยะทางประมาณ 200
เมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1
เมตร

200,000

200,000

200,000

ก่อสร้างดาดคอนกรีต
จานวน 1 แห่ง

ป้องกันตลิ่งพัง ทางน้า
ระบายน้าได้ดี แก้ไขปัญหา
น้าท่วม

36 ขุดลอกลาน้ากกน้อยเชื่อมต่อ
หมู่ 4 และ หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว
เขตเทศบาลนครเชียงราย

เพื่อขุดลอกลาน้า ไม่ให้ตนื้
เขิน น้าไหลได้สะดวก

ขุดลอกลาน้ากกน้อยเชื่อมต่อ
หมู่ 4 และ หมู่ 7 จานวน 1
แห่ง

300,000

300,000

300,000

ขุดลอกลาน้ากกน้อย
เชื่อมต่อ หมู่ 4 และ หมู่
7 จานวน 1 แห่ง

ลาน้ากกน้อยไม่ตื้นเขิน
มีทางน้าน้าไหลได้สะดวก

ที่

โครงการ
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ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสานแผน
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5....
5. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ (บาท)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

37 ขุดลอกลาเหมืองทุ่งมน
หมู่ 5

เพื่อขุดลอกลาน้าเหมือง
ไม่ให้ตนื้ เขิน ทาให้น้าไหล
ได้สะดวก

ระยะทางประมาณ 1,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

ขุดลอกลาเหมืองทุ่งมน ลาน้าเหมือง ไม่ตนื้ เขิน
1 แห่ง
น้าไหลได้สะดวก

38 ขุดลอกลาเหมืองทุ่งป่ายาง
หมู่ 5

เพื่อขุดลอกลาเหมืองไม่ให้
ตื้นเขิน น้าไหลได้สะดวก

ระยะทางประมาณ 1,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

ขุดลอกลาเหมือง
ทุ่งป่ายาง 1 แห่ง

39 ขุดลอกลาเหมืองทุ่งสันรวม
หมู่ 5

เพื่อขุดลอกลาเหมืองไม่ให้
ตื้นเขิน น้าไหลได้สะดวก

ระยะทางประมาณ 1,000
เมตร

100,000

100,000

100,000

ขุดลอกลาเหมือง
ทุ่งสันรวม 1 แห่ง

621,905,000

621,905,000

617,335,000

รวมทั้งสิ้น จานวน 39 โครงการ
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หน่วยงานที่
ขอประสานแผน

-อ.เมืองเชียงราย
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลาเหมืองไม่ตื้นเขิน น้าไหล -อ.เมืองเชียงราย
ได้สะดวก
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ
ลาเหมืองไม่ตื้นเขิน น้าไหล -อ.เมืองเชียงราย
ได้สะดวก
-อบจ.เชียงราย
-หน่วยงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุนงบฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,861,145,000 บาท

ผ.03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ปี 2560
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

1

30,000

3

65,000

3

65,000

7

160,000

1.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อ
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4

80,000

4

80,000

4

80,000

12

240,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1

5

110,000

7

145,000

7

145,000

19

400,000

3

1,384,400

30

6,253,900

30

6,253,900

63

13,892,200

9

2,020,000

15

3,070,000

15

3,070,000

39

8,160,000

12

3,404,400

45

9,323,900

45

9,323,900

102

22,052,200

1) ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตรกรรม

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ
2.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้า
2.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณ
ประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2
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ผ.03
ปี 2560
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

16

2,277,000

18

2,347,700

18

2,347,700

52

6,972,400

3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม

18

381,000

18

381,000

18

381,000

54

1,143,000

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

13

445,000

13

445,000

13

445,000

39

1,335,000

3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

30

455,000

30

455,000

30

455,000

90

1,365,000

3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน

4

165,000

4

165,000

4

165,000

12

495,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3
4) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่ม
รายได้

81

3,723,000

83

3,793,700

83

3,793,700

247

11,310,400

4

90,000

4

90,000

4

90,000

12

270,000

4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ

4

250,000

4

250,000

4

250,000

12

750,000

4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยว

1

200,000

1

200,000

1

200,000

3

600,000

9

540,000

9

540,000

9

540,000

27

1,620,000

3) การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 4
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ผ.03
ปี 2560
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

2

610,000

3

810,000

3

810,000

8

2,230,000

5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกาจัด
ขยะมูลฝอย

2

30,000

2

30,000

2

30,000

6

90,000

5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

170,000

3

170,000

3

170,000

9

510,000

5.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

2

30,000

2

30,000

2

30,000

6

90,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5
6) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

9

840,000

10

1,040,000

10

1,040,000

29

2,920,000

4

195,000

4

195,000

4

195,000

12

585,000

6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่น
และพัฒนาบุคลากร

19

11,200,000

19

11,200,000

19

11,200,000

57

33,600,000

6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและ
การบริการประชาชน

1

10,000

1

10,000

1

10,000

3

30,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 6

24

11,405,000

24

11,405,000

24

11,405,000

72

34,215,000

5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า ทางน้า เพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร
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ผ.03
ปี 2560
ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

11

220,000

11

220,000

7.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4

130,000

4

7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการตรวจ
ตราเฝ้าระวัง โดย อปพร.และสายตรวจอาสา

1

130,000

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 7

16

รวมทั้งสิ้น

156

7) การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

11

220,000

33

660,000

130,000

4

130,000

12

390,000

1

130,000

1

130,000

3

390,000

480,000

16

480,000

16

480,000

48

1,440,000

20,502,400

194

26,727,600

194

26,727,600

544

73,957,600
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จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลรอบเวีย ง เป็ น การ
ติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตามแผนการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเวี ย ง
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นผู้ดาเนิน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลรอบเวียง ที่ไ ด้รับ การ
แต่ง ตั้งตามระเบียบฯ ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุม
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง และใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทา
แผนพั ฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้ นที่และ
สถานการณ์ภ ายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลรอบเวียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เพื่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติ ดตามและประเมิ นผลเป็ นการประเมินผลงานการปฏิ บัติง านของปีที่ ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลรอบเวีย งในฐานะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ภ าระหน้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งให้ ก ารบริก ารแก่
ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลรอบ
เวียง

กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ
ดำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำก
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ต่อนำยก อบต.รอบเวียง
นำยก อบต.รอบเวียง เสนอต่อ
สภำ อบต.รอบเวียง
คณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.รอบเวียง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

-95-

4.1.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมู ลป้อ นกลับ เกี่ย วกับ การดาเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ปั ญ หาที่ กาลั งเผชิญ อยู่ ประสิ ทธิภ าพของวิธีก าร
ดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิ จ กรรมไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ น้ อ ยกว่า ที่ ค วรจะเป็ น เกิ ด ปั ญ หาในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการ
ดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ในระหว่างที่ กาลังดาเนิ นการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้น ไปแล้ว ซึ่งการประเมิน ผล เป็ น
สิ่ง จาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่ง ชี้ว่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิ บั ติ ห รือ ไม่ อย่ างไร อั น เป็ น ตั วชี้ วั ด ว่า แผนงานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ วนั้ น ให้ ผ ลเป็ น อย่ างไร น าไปสู่
ความส าเร็จ ตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลถื อ ว่ าเป็ น ข้ อมู ล
ย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
4.2. ระเบียบ และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
4.2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6
ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก
สภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน
สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทา
หน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
ทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
4.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็ นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนิ น
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงาน
ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
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การติ ดตามโครงการ/กิ จกรรมที่ ได้ รับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ อีก
ทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ได้ใช้วิธีดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการดาเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้
แบบที่ 1 :
แบบที่ 2 :
แบบที่ 3/1 :

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดาเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอานาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตาบล เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลรอบ
เวียง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 336 หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ตาบลรอบ
เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี จานวนหมู่ บ้านรวม 5 หมู่ บ้าน รวมพื้ นที่ รับผิ ดชอบประมาณ 21
ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่แยกกันเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน, หมู่ 3 บ้านป่าบง
และ หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตตาบลเวียงเหนือ อาเภอเวียงชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
2. พื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านหนองด่าน,หมู่ 4 บ้านป่างิ้ว
มีพื้นที่ประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นที่ส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
เขตตาบลแม่ยาวอาเภอเมืองเชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ
เขตตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตตาบลดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียงมีพื้นที่ 2 ส่วนคือ พื้นที่ฝั่งทางด้านทิศ
ตะวันออก เป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ากกผ่านทางทิศเหนือ 3 หมู่บ้าน และยังมีแม่น้ากรณ์ไหลผ่านหมู่ที่ 5 บ้าน
ป่ายางมนใหม่ และแม่น้าลาว ไหลผ่านหมู่ที่ 3 บ้านป่าบง
ส่วนพื้นที่ฝั่งด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ดอนลาดเชิงเขาคือบ้านหนองด่านหมู่ ที่ 1 และ มีแม่น้ากก ไหล
ผ่านพื้นที่ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย
32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย
28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 161 มม. ตกมากที่สุดเดือนสิงหาคม 483 มม.
- ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย
20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส
1

ประชากร
จานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
หมู่บ้าน/หมู่ที่
ครัวเรือน
ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

บ้านหนองด่าน หมู่ที่ 1

551

560

588

1148

บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2

350

377

434

811

บ้านป่าบง หมู่ที่ 3

341

275

327

602

บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4

125

60

65

125

บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5

253

261

310

571

1,620

1,533

1,724

3,257

รวม

(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อาเภอเมืองเชียงราย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/ขนส่ง
การคมนาคมระหว่างอาเภอเมื องเชียงรายถึง องค์ก ารบริหารส่วนตาบลรอบเวีย ง ใช้เส้นทางการ
คมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้
-ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกระยะทางประมาณ 6 กิ โ ลเมตร ใช้ ท างหลวงจั ง หวั ด หมายเลข 1232
ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 1 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ผ่าน
หมู่ที่ 5 บ้ านป่ายางมนใหม่ หมู่ 2 บ้านป่ายางมน และหมู่ 3 บ้านป่าบง และตรงไปอาเภอเวียงชั ย
สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย
-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จากที่ว่าการอาเภอเมืองเชียงราย ใช้ถนนธนาลัย
เข้าถนนราชโยธาถึงสี่แยกเด่นห้า และจากบริเวณสี่แยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณ
บ้านฮ่องลี่ เข้าถนน รพช.สาย ชร 11010 ผ่าน หมู่ 4 บ้ านป่างิ้ว และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน และตรงไป
ตาบลดอยฮาง สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากสี่แยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้วประมาณ
2 กิโลเมตร
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์ ข่ายวิทยุสื่อสารของ
ปกครองอาเภอ วิทยุองค์การบริหารส่วนตาบล ทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ตตาบลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียง
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะอาศัยกันอยู่ตามถนนสายต่างๆ ทั้งถนนสาย
หลักและสายรอง การตั้งถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ที่ดินประเภท ที่อ ยู่อาศัย
ส่วนบริเวณพาณิชยกรรม จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจาพวก โรงสี จะอยู่
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ ที่พักอาศัย

2

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ถนน ซอย
ห้วย หนอง บึง
รวม

จานวน
ไร่
1,411
24
23
8,128
1,764
35
35
705
588
412
13,125

ร้อยละ
10.75
0.18
0.17
61.93
13.44
0.27
0.27
5.37
4.48
3.14
100

ด้านเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง แบ่งการประกอบอาชีพหลักได้ 3 ประเภท คือ
พาณิชยกรรม
สภาพการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะมีร้านค้าย่อยตั้งอยู่สองฟากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1232 และถนนตามซอยหมู่บ้าน ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นและอาคารไม้
ลาดับที่
ประเภท
จานวน/ร้าน/แห่ง
1
ร้านค้าของชาต่างๆ
16
2
ร้านอาหารเครื่องดื่ม
40
3
ร้านบริการเสริมสวย
4
4
บ้านพักอาศัยให้เช่า
29
5
ตลาดสด
2 (เอกชน)
6
สถานบริการน้ามัน
2
7
ร้านเขียนป้าย
1
8
ร้านซ่อมรถยนต์
1
9
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
1
10
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
1
11
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
1
12
อื่นๆ (คาร์แคร์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,รับซื้อของเก่า ฯลฯ)
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อุตสาหกรรม
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ส่วนมากจะเป็นร้านหรือ
โรงงานขนาดเล็ก อยู่ตามหมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป ดังนี้
ลาดับที่
ประเภท
จานวน
1
โรงสีข้าว
3
2
โรงงานผลิตน้าดื่ม
4
3
โรงงานน้าปลา
1
4
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
2
5
โรงงานทาขนมจีน
5
6
โรงผลิตแหนม , แคบหมู
2
7
ท่าทราย
1
8
ร้านรับทาอลูมิเนียม
2
9
ร้านอ๊อก-เชื่อมเหล็ก
2
10
อื่นๆ (โรงเก็บธูป,โรงพักสุกร ฯลฯ)
2
เกษตรกรรม
บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 61.93 ส่วนใหญ่จะ
เป็นการปลูกข้าว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดสัตว์ ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์จาพวกโค สุกร และไก่ ฯลฯ อีกร้อยละ 38.07
เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ
ด้านสังคม
ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตองค์ การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง นั บถือศาสนาพุท ธ โดยมีการนับถื อ
ศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จานวน 2 แห่ง คือ
1. วัดหนองป่าอั้น
หมู่ 1 บ้านหนองด่าน
2. วัดป่ายางมน
หมู่ 5 บ้านป่ายางมนใหม่
ประเพณี
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจะยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ
คนไทย เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณี การบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ และที่แตกต่างจาก
ประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ) ประเพณีส่งเคราะห์ ประเพณีสืบ
ชะตา ส่วนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด ประเพณี ตานก๋วยสลาก แห่เทียน
พรรษาประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) และประเพณีสาคัญอื่นๆ ในส่วนของ
ประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ
ศิลปะ
จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยทั่วไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ปี่
ก้อย แน ส่วนศิลปะการฟ้อนรา มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้
อาทิ บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน
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วัฒนธรรม
ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทาน
อาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อของชาวเชียงราย คือ ผ้าฝ้ายทอมือและวัฒนธรรม
การซอ การจ๊อย การเล่าค่าว
ข้อมูลทางด้านการศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน
5. ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน
การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลรอบเวียง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน
3. สถานพยาบาลเอกชน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้า ได้แก่
1. แม่น้าแม่กรณ์
2. แม่น้ากก
3. แม่น้าลาว
4. หนองน้าต่างๆ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
ด้านการเมือง – การบริหาร
การเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง มีการจัดองค์กรออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเวียงที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 5 หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 2 คน รวม 10 คน) อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทน
ปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริห ารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ ความเห็ นชอบร่างข้อ บัญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติ ม และ ควบคุมการปฏิ บัติงานของนายกองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลให้ เป็น ไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญ ญั ติ ระเบียบ และข้อบัง คับของทางราชการและสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้นายอาเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุ รการและ
จัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
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การบริหาร
2. คณะผู้บ ริห าร ประกอบด้วย นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบล จ านวน 2 คน และเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จ านวน 1 คน
ทาหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ให้มีพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจาทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง จานวน 22 คน แยกเป็น
ส่วนราชการ
1.
2.
3.
4.

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
รวม

พนักงานส่วนตาบล
(คน)
5
5
1
2
13

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(คน)
4
2
2
8

พนักงานจ้างทั่วไป
(คน)
1
1
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ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน
แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
คะแนนที่ได้
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

25

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์

(5)

3.2 พันธกิจ

(5)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์

(10)

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(5)

3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(15)

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(12)

3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

(13)

รวม

100

ประเด็นการ
พิจารณา
1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ อปท.

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานสถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
- มี ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด)
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อชีใ้ ห้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลัง
แรงงานการศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของ อปท.และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท.
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้องมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง

10
(3)
(3)
(2)
(2)
25

4
(2)
(2)
5
(3)

(2)
5
(2)
(3)
5
(3)
(2)

คะแนนที่
ได้

ประเด็นการพิจารณา
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์


-

3.ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์



-

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ
มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา
มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล
มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์



-

3.4 เป้าประสงค์



-

แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี

คะแนน
เต็ม
6
(2)

(2)
(2)
65
5

(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)

5
(3)
(2)

คะแนนที่
ได้

ประเด็นการพิจารณา
3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน
เต็ม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ทาได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
มีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
 โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ของโครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการ/กิจกรรม
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และ นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)

15
9

รวมคะแนนที่ได้

คะแนนที่
ได้

(5)
(4)
6
(3)
(3)
12

(6)
(6)
13
8
(3)
(3)
(2)
(5)
(3)
(2)
100

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจาปีได้

