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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
   แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง   และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงกา /กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 
          นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. เพื่อก าหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อเสนอแผนพัฒนาของชุมชน 
 3. เพื่อรวบรวมข้อมูลของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา  3  ปี  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่น 

 
1.3  ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหา  
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา      
ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนา  3  ป ี
 1. เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

2. เป็นแนวทางก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีจะจัดท าเพื่อพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี          
พ.ศ. 2560 – 2562 
3. เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
4. แผนพัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติและวัดผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  
5. เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
  ในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้ใช้แผนพัฒนาต าบลเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแผนพัฒนาต าบลดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มาจากการ
จัดท าประชาคม (Civil Society) ของประชาชน ท้ังในรูปแบบของประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ซึ่งเป็น
ความต้องการของประชาชนท้ังส้ิน ประกอบกับงบประมาณท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีอยู่อย่าง
จ ากัดสามารถด าเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 

 2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร และปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis ) 
 

จุดแข็ง ( Strengths  : S ) 
 
1. ท่ีต้ังของ อบต.รอบเวียง อยู่ใกล้ตัวอ าเภอเมืองเชียงราย และตัวจังหวัดเชียงราย อีกท้ังใกล้สถานท่ีต้ัง
หน่วยงานราชการต่างๆ จึงช่วยให้เกิดความคล่องตัว สะดวกในการติดต่อประสานงานและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
2. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของ อบต. ชัดเจน 
3. คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกส่วนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
4. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. บุคลากรท้องท่ี และท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนได้สะดวก 
6. มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านและอยู่ใกล้พื้นท่ีชลประทาน จึงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ดี 
7. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ(หาดเชียงราย) สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการ
ท่องเท่ียว 
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จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
 
1. มีการเปล่ียนแปลงโยกย้ายข้าราชการผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบ่อยท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 
2. อบต.รอบเวียงมีพื้นท่ีแยกกันเป็น 2 ส่วนท าให้การติดต่อประสานงานล าบากเกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่คนละพื้นท่ี 
3. การมีประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นน ามาพัฒนาพื้นท่ีไม่สมดุลกับจ านวน
ประชากรท่ีมีอยู่จริง 
4. การมีประชากรแฝงอาศัยอยู่และการโยกย้ายของประชากร ยากต่อการควบคุมดูแล มีผลต่อความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. อบต.รอบเวียงมีพื้นท่ีติดต่อกับเทศบาลนครเชียงราย ท าให้เกิดการเปรียบเทียบในการได้รับบริการ
สาธารณะระหว่าง อปท. 
6. การรวมกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นท่ี ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหารจัดการกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง   
7. ความร่วมมือจากองค์กรบางองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อย 
8. ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี   
 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ( External  Analysis ) 
 

โอกาส ( Opportunity : O ) 
 
1. อยู่ใกล้ตัวเมืองมีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายและเหมาะสม สามารถขนส่งสินค้าการเกษตรและ
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ ง่ายต่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
2. การขยายตัวของเขตเมืองเข้ามาในพื้นท่ีท าให้เกิดการพัฒนาภายในต าบล 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
มาตร 66 มาตร 67 และมาตรา 68 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนา
ต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าและอาจ
จัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินกิจการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในต าบล ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 
4. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการ
กระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การ
ฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี และมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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โอกาส ( Opportunity : O ) (ต่อ) 
 
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ท่ีสร้างความ
ต่ืนตัว และสร้างแรงขับเคล่ือนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชนและบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
6. นโยบายรัฐ ท่ีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตร ตามแนว
ทฤษฏีใหม่ แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้น
ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
7. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส       เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ เป็นโอกาสให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง บริหารงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและตามนโยบายภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
เกิดองค์กรท่ีโปร่งใส และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน 
8. นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมาตรการเร่งรัดด าเนินการและเด็ดขาดต่อการลักลอบ
ตัดไม้ท าลายป่า กวดขันห้ามเล่นการพนัน ส่งมอบคืนอาวุธสงคราม ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมท้ัง การด าเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูปทุกระดับ ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
ข้อจ ากัด ( Threat : T ) 
 
1. เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมเนื่องจากอยู่ใกล้สังคมเมือง ท าให้ความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี
ท าให้เกิดสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมท่ีเป็นอันตรายต่อเยาวชน 
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังท าความเข้าใจได้ไม่ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง 
3. ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ คลุมเครือไม่ชัดเจน 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การบริหารงานในหน้าท่ีรับผิดชอบไม่สามารถ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
5. เป็นพื้นท่ีปลายน้ า ท าให้ในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วม ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย 
6. การด าเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง รวมท้ังขาดการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ
เกินศักยภาพของ อบต.รอบเวียง ผลจากความไม่มั่นคงทางการเมือง 
7. ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว เป็นต้น และ
ท าให้เกิดโรคระบาดตามมาหลายโรค รวมท้ัง โรคไม่ระบาดท่ีมีผลต่อภาวะอากาศร้อน ประชาชนในพื้นท่ี
เส่ียงต่อภาวะสุขภาพท่ีดีจากภัยท่ีเกิดขึ้น 
8. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
 

 
 

-5- 



2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  2.2.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560  ดังนี้ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1 พ.ศ.2558 ปีที่ 2  พ.ศ.2559 ปีที่ 3  พ.ศ.2560 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การขจัดความยากจน 5 270,000 3 170,000 3 170,000 11 610,000 

2. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

 
16 

 
5,870,000 

 
14 

 
5,500,000 

 
8 

 
2,460,000 

 
38 

 
13 

3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สังคมและการเมือง 

 
42 

 
3,626,000 

 
38 

 
3,240,000 

 
37 

 
5,090,000 

 
117 

 
11,956,000 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 900,000 6 1,380,000 5 880,000 17 3,160,000 

5.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
6 

 
970,000 

 
6 

 
970,000 

 
6 

 
970,000 

 
18 

 
2,910,000 

6. ส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
21 

 
11,240,000 

 
18 

 
11,105,000 

 
16 

 
10,925,000 

 
55 

 
33,270,000 

7. การส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

 
14 

 
2,780,000 

 
11 

 
550,000 

 
10 

 
450,000 

 
35 

 
3,780,000 

 
รวม 

 
110 

 
25,656,000 

 
96 

 
22,915,000 

 
85 

 
20,945,000 

 
291 

 
69,516,000 

 
 

2.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบติั ประจ าปี 2558  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน  

(ปี 2558) 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

1. การขจัดความยากจน 5 - - 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 16 6 37.5 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 42 27 64.29 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 6 3 50 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 6 4 66.67 
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 21 19 90.48 
7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 14 9 64.29 

รวม 110 69 62.73 
 

** สรุปการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ ประจ าปี 2558 คิดเป็นร้อยละ  62.73 
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2.2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2558 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. การขจัดความยากจน - - - - - - 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

2,449,533 15.08 - - 2,449,533 15.08 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สังคมและการเมือง 

1,305,596.49 8.04 - - 1,305,596.49 8.04 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 73,037 0.45 - - 73,037 0.45 

5. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

40,525 0.25 - - 40,525 0.25 

6. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

9,965,780.97 61.37 - - 9,965,780.97 61.37 

7. การส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

2,404,708 14.81 - - 2,404,708 14.81 

รวม 16,239,180.46 100 - - 16,239,180.46 100 
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2.2.4 รายละเอียดการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
แต่ละโครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การขจัดความยากจน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
- 
 

- - - 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 146,700 แล้วเสร็จ 

2 
โครงการก่อสร้างขยายถนนคสล. บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 
ต าบลรอบเวียง 310,000 แล้วเสร็จ 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหัวฝาย-ไร่แมฟ่้าหลวง 
บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 ต าบลรอบเวียง 388,000 แล้วเสร็จ 

4 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านป่าบง หมู่ท่ี 3  
ต าบลรอบเวียง 43,333 แล้วเสร็จ 

5 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. บ้านป่ายางมน ซอย 13 
หมู่ท่ี 2 ต าบลรอบเวียง 

258,000 
แล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 80,000 แล้วเสร็จ 
7 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าบง หมู่ท่ี 3 798,000 แล้วเสร็จ 

8 
โครงการวางท่อคสล. บ้านป่ายางมน ซอย12 หมู่ท่ี 2  
ต าบลรอบเวียง 200,000 แล้วเสร็จ 

9 
โครงการวางท่อคสล. บ้านหนองด่าน ซอย 3 หมู่ท่ี 1  
ต าบลรอบเวียง 45,500 แล้วเสร็จ 

10 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.ชนิดช่องเดียว 1 แห่ง 
หมู่ 2 

180,000 
แล้วเสร็จ 

รวม 2,449,533   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการวันแม่แห่งชาติ 4,052 แล้วเสร็จ 
2 โครงการป้องกันแกไ้ขและก าจัดโรคระบาด โรคติดต่อ 7,000 แล้วเสร็จ 
3 โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 4,100 แล้วเสร็จ 
4 โครงการมอบอุ่นคนไร้ท่ีพึง่ 1,050 แล้วเสร็จ 
5 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการติดเตียง 450 แล้วเสร็จ 
6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในชุมชน 10,760 แล้วเสร็จ 
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 450 แล้วเสร็จ 
8 โครงการสร้างรอยยิ้มฟื้นฟูจิตใจผู้ดูแลและคนพิการ 450 แล้วเสร็จ 
9 โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ 15,450 แล้วเสร็จ 

10 
รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนท่ีปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา เอกชน ฯลฯ) 11,000 แล้วเสร็จ 

11 โครงการเข้าค่ายจริยธรรมแก้เด็กและเยาวชน 4,950 แล้วเสร็จ 
12 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 1,450 แล้วเสร็จ 
13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 27,045 แล้วเสร็จ 
14 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ าเภอเมืองเชียงราย 20,020 แล้วเสร็จ 
15 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,500 แล้วเสร็จ 
16 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 450 แล้วเสร็จ 
17 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนสวดมนต์ 1,350 แล้วเสร็จ 
18 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงเดือนยี่เป็ง 6,000 แล้วเสร็จ 
19 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 9,150 แล้วเสร็จ 
20 โครงการชุมชนปลอดลูกน้ ายุงลาย 2,700 แล้วเสร็จ 
21 โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด 9,279 แล้วเสร็จ 
22 โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย 12,080 แล้วเสร็จ 
23 โครงการกิน กอด เล่น เล่า เพิ่ม IQ และ EQ 450 แล้วเสร็จ 
24 โครงการไหว้คร ู 450 แล้วเสร็จ 
25 โครงการท าบุญวันพระ 450 แล้วเสร็จ 
26 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 9,900 แล้วเสร็จ 
27 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 185,200 แล้วเสร็จ 
28 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 78,985.10 แล้วเสร็จ 
29 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านป่ายางมน 177,918.53 แล้วเสร็จ 
30 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมน (ค่าอาหารกลางวัน) 370,600 แล้วเสร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
31 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 199,000 แล้วเสร็จ 
32 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 3,132 แล้วเสร็จ 
33 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท 37,500 แล้วเสร็จ 
34 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบ สปสช.) 65,682 แล้วเสร็จ 
35 โครงการอบรมให้ความรู้การก าจัดน้ าเสียในชุมชน 450 แล้วเสร็จ 

36 
อุดหนุน อ.เมือง โครงการด าเนินการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการฯ ประจ าปี 2558 23,142.86 แล้วเสร็จ 

รวม 1,305,596.49  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการตามแนวพระราชด าริ 7,950 แล้วเสร็จ 
2 โครงการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านช่างพื้นฐาน 7,050 แล้วเสร็จ 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาดเชียงราย 6,150 แล้วเสร็จ 
4 โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร 11,254 แล้วเสร็จ 
5 โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 11,800 แล้วเสร็จ 
6 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพ 13,290 แล้วเสร็จ 
7 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย 15,543 แล้วเสร็จ 

รวม 73,037   
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการงดเผาเพื่อลดหมอกควัน 1,575 แล้วเสร็จ 
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.รอบเวียง 38,500 แล้วเสร็จ 
3 โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ 450 แล้วเสร็จ 

รวม 40,525   
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการ 5 ส 59,999 แล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในองค์กร 43,525 แล้วเสร็จ 
3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 11,580 แล้วเสร็จ 

4 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต 7,000 แล้วเสร็จ 

5 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 450 แล้วเสร็จ 
6 โครงการอบรมทบทวนพลังมวลชน ลูกเสือชาวบ้าน 41,900 แล้วเสร็จ 
7 อุดหนุนโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 5,000 แล้วเสร็จ 
8 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู 45,000 แล้วเสร็จ 
9 โครงการจัดท าตู้โชว์ภายในอาคารศูนย์บูรณาการ 11,000 แล้วเสร็จ 
10 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) 12,500 แล้วเสร็จ 
11 จัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว 17,000 แล้วเสร็จ 
12 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8,560 แล้วเสร็จ 
13 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 9,500 แล้วเสร็จ 
14 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาว-ด า (ส านักงานปลัด) 5,450 แล้วเสร็จ 
15 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกรองน้ าสนิมเหล็กพร้อมติดต้ัง 30,000 แล้วเสร็จ 
16 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาว-ด า (กองการศึกษา) 5,450 แล้วเสร็จ 
17 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (กองการศึกษา) 8,450 แล้วเสร็จ 
18 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล (กองการศึกษา) 8,350 แล้วเสร็จ 
19 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวหาดเชียงราย 15,000 แล้วเสร็จ 
20 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 แล้วเสร็จ 
21 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  4,108,930 แล้วเสร็จ 
22 หมวดค่าตอบแทน 864,742 แล้วเสร็จ 
23 หมวดค่าวัสดุ 830,187.61 แล้วเสร็จ 
24 หมวดค่าใช้สอย  1,348,855.50 แล้วเสร็จ 
25 หมวดค่าสาธารณูปโภค 345,121.06 แล้วเสร็จ 
26 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 52,168 แล้วเสร็จ 
27 รายจ่ายงบกลาง 449,342.80 แล้วเสร็จ 

รวม 9,965,780.97  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7   การส่งเสริมและรักษาความม่ันคงของรัฐ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 2,625 แล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน 12,755 แล้วเสร็จ 
3 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร 450 แล้วเสร็จ 
4 โครงการฝึกอบรมป้องกันและซักซ้อมแผนการป้องกันแผ่นดินไหว 8,700 แล้วเสร็จ 
5 โครงการฝึกอบรมและป้องกันวาตภัย อุทกภัย และลดอุบัติภัยทางน้ า 4,250 แล้วเสร็จ 
6 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 1,428 แล้วเสร็จ 
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบ (ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์) 30,000 แล้วเสร็จ 
8 จัดซื้อครุภัณฑ์ สัญญาณไฟกระพริบ (ใช้ระบบไฟฟ้า) 24,500 แล้วเสร็จ 
9 จัดซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 2,300,000 แล้วเสร็จ 

10 อุดหนุน อ.เมืองเชียงราย(โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด) 20,000 แล้วเสร็จ 
รวม 2,404,708  

 

2.2.5 ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายแล้ว 

1. เงินอุดหนุนส าหรับเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ี
ของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ดังนี ้
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  
จ านวน 2 สาย  เป็นเงิน 506,500 บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 
(หัวฝาย) จ านวน 2 สาย เป็นเงิน 523,500 บาท 

- -  1,033,373 1,030,000 

รวม 1,033,373 1,030,000 
 

2.2.6 ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ีเบิกจ่าย
แล้ว 

1. เบ้ียยังชีพส าหรับผู้พิการ - -  484,800 482,400 
2. เบ้ียยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ - -  2,843,400 2,791,200 
3. ค่าวัสดุการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) - -  64,600 64,600 
4. เงินเดือน ครู ผดด. - -  215,230 215,230 
5. ค่าจ้าง ผดด. - -  103,400 98,129 
6. เงินเพิ่ม ผดด. - -  16,500 11,000 
7. ค่าเล่าเรียนบุตร ครู ผดด. - -  40,000 30,000 
8. เงินสมทบประกันสังคม (ผดด.) - -  5,995 5,006 
9. เงินบ าเหน็จรายเดือน(ลูกจ้างประจ า) - -  309,890 309,880.20 

รวม 4,083,815 4,007,445.20 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงไม่สามารถด าเนินการ

โครงการตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ได้ท้ังหมด  เนื่องจากจ านวนโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนมีมาก  
และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีรายได้น้อย 
ท าให้งบประมาณในการพัฒนามีอยู่อย่างจ ากัด การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  แยกตาม
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

1. การขจัดความยากจน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
วิทยาการเกษตรสมัยใหม่ๆเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกรรม สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออม
ทรัพย์ในครัวเรือนเพื่อให้มีการออม  และสนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อ
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีการจัดท าโครงการต่างๆ ท้ังให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตาม
ทฤษฎีใหม่ พัฒนาความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีความหลากหลาย
และตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถขจัด
ความยากจนในชุมชนได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 
 
 

มีการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า      
ท่ีช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการก่อสร้างปรับปรุงใน
ส่วนท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้พัฒนาดีขึ้น เพื่อรองรบัการคมนาคมภายในท้องถิ่น มีการ
วางระบบการระบายน้ าในพืน้ท่ีให้เหมาะสม เพียงพอต่อการระบายน้ า ลดปัญหาน้ า
ท่วม และมีการก่อสร้างอาคารสถานท่ีสาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน เช่น มีการก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
สังคมและการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการ  การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความ
หลากหลาย น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร  บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
วัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ เด็ก นักเรียน ประชาชน  
ส่งเสริมสถาบันศาสนา โดยการเสริมสร้างธรรมะในจิตใจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
สนับสนุนการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 



 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.)  
ตลอดจนการป้องกันโรคไข้เลือดออก สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.) 
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อ
พัฒนาให้มีจิตส านึก มีวินัยและคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน  ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้มี
สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 
 

4. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ จัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อาชีพ ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม  ฝึกอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้และเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิ เพื่อให้ประชาชนได้
พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว มีสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ี
สะอาด สวยงามน่ามอง 
 

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

มีการพัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า  เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร มีการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาเรื่องของน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
สร้างดาดคอนกรีต ฝายกั้นน้ าเพื่อการเกษตร และขุดลอกล าเหมือง แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการ
บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ ส่ิงปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ มีการ
รณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งเป็น
สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินการอนุรักษ์ การฟืน้ฟู แหล่ง
น้ าธรรมชาติ มีการปล่อยปลาเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ปลา ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน โดยสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และสร้าง
ความสมดุลให้กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

6. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บน
พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทกุขั้นตอน  มีการประชาคมรับฟัง
ปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนโดยตรง เพื่อน ามาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านอืน่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ให้แก่ประชาชนในชุมชน  และความรู้ ความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ประชาชน 
ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากรเน้น
การท างานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ( ธรรมาภิบาล)  มีการส่ง
บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานอย่าง
ครอบคลุมทุกส่วนงาน   พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย เพื่อการแก้ไขปัญหาและการ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีและสถานท่ี
ปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการท างาน มีการจัดสถานท่ีส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ  ด าเนินโครงการ 5 ส.  สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจและได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการมากข้ึน และมีการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7. การส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เช่น โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยใน
องค์กรและประชาชน โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการป้องกันแผ่นดินไหว 
โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด ฯลฯ มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมการจัดระบบการ
ตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
                                         “ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม  
      สืบสานวัฒนธรรม   ก้าวล้ าการศึกษา  การพัฒนาโปร่งใส”   
 

3.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
1.2  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ 
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ 
1.4  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้างอาคารสถานท่ีสาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า  เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ 
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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 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
แนวทางการพัฒนา 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.3 ส่งเสริมการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวัง โดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การการขจัดความยากจน 

 
พันธกิจ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการ

สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้าง 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
  -ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ 
  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ อบต. 
-ร้อยละของครัวเรือนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 

 
พันธกิจ -จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 
 เป้าประสงค์ -มีการจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  -ร้อยละของการจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพื่อจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และ
จัดการด้านการจราจร 

-ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐาน 
-จ านวนการติดต้ังเครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์จราจร 
ไฟสัญญาณจราจร 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
- กองช่าง 
 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยง
กับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย ์

 
 

พันธกิจ 1.ส่งเสริมการศึกษา 
  2.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่น 
  3.ป้องกัน ระงับโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัยครอบครัว 
 

 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกด้าน และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ 
  ให้ทันต่อสถานการณ์โลกโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  2.ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่นได้รับการ
บ ารุงรักษา 
  3.ประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคติดต่อลดลง 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการศึกษา,ร้อยละประชาชนท่ีมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ 
  2.จ านวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการจัดเพื่อส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  3.ร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปี โรคติดต่อ
ลดลง 
 

 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

-ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการศึกษา 
-ร้อยละประชาชนท่ีมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 

2.เพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

จ านวนของกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการจัด 

3.เพื่อป้องกัน ระงับโรคติดต่อการส่งเสริมอนามัย
ครอบครัว 

-ร้อยละของประชาชนท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
การเจ็บป่วยลดลงในแต่ละปีและโรคติดต่อในพื้นท่ีลดลง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส่วนการศึกษา , ส านักงานปลัด 
 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 

 
พันธกิจ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  2.บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
 เป้าประสงค์ 1.แหล่งท่องเท่ียวมีภูมิทัศน์ท่ีให้สวยงาม น่าอยู่ 
  2.ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีให้สวยงาม น่าอยู่ อย่างสม่ าเสมอ  
  2.มีการบ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนทุกๆด้าน 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี
รับผิดชอบให้สวยงาม สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเท่ียว 

-ร้อยละของนักท่องเท่ียวที่พึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

-ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีผ่านการฝึกอบรมอาชีพ
และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยง
กับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 
 

พันธกิจ 1.จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
  2.การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
 

 เป้าประสงค์ 1.มีการจัดน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ท่ัวถึง เพียงพอ 
  2.มีการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับการจัดน้ าเพื่อการอปุโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ท่ัวถึง
   เพียงพอ 
  2.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย ได้อย่างถูกวิธีและ 
  มีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1.จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 

-ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างท่ัวถึง 
-ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีน้ าเพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

2.เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย -ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูลและน้ าเสียได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
-กองช่าง 
- ส านักงานปลัด 
 

ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์เช่ือมโยง
กับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพือ่เพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
พันธกิจ 1.ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา 

  2.ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 เป้าประสงค์ 1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา 

  2.การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ร้อยของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา 

  2.ร้อยละของผู้ท่ีมาใช้บริการต่างๆท่ีมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  และจ านวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนตามหลัก
ศาสนา 

-ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใน
โอกาสต่างๆ 

2.เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการท่ีดี 

-จ านวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในแต่ละปี 
-ร้อยละของผู้มาใช้บริการท่ีมีความพึงพอใจ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา 
 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 
พันธกิจ -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการ
   สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าประสงค์ -ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้าง 
  ชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
  -ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่สร้างกระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อ 
   การสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 
 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

-ร้อยละของราษฎรมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่สร้าง
กระบวนการกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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3.2 นโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
   รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยความเข้าใจ 

เข้าถึง และพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งทรงเน้นความพอดี พอสมพอสมแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชนท่ีแสดงออกมาโดย
ตลอด  
              1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแผ่ประชาชนในท่ีสุด 
         2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ  เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตาม
แนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม  ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้พัฒนาและเสริมสร้างของ
กองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ 
ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปล่ียนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
            3. นโยบายการลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบ  
มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการ  
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวด       
ในการระวังตรวจสอบ 
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         ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์  
ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
การมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว  รวมท้ัง
พัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
         จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้
ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน  โดยการกระจายสิทธิ       
การถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปล่ียนมือไปอยู่ในครอบครองของ    
ผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและ   
แนวเขตพื้นท่ีป่าท่ีไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
         4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพใน
พื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้ เป็นท่ีต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขา
ชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น  
         พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมท้ังระบบการประเมินสมรรถนะท่ี
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน           
โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มี ความ
เหล่ือมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา การ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดย
จัดให้มีมาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม 
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         6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ  
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ีค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
         ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นก าหนด
ภายในส้ินปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท าไว้     
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย  
ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณา
โครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จส้ินโดยเร็ว  และน า
โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท าเป็น
โครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์
และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในประเทศ
ไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อการท่องเท่ียวใน
โอกาสแรกท่ีจะท าได้ เน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
         ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุน        
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและ
ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรง
ดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะ
สามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี
ภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน  โดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก 
ภาษีจากท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะ
การเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมาซึ่งจ านวนสูง
มากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการ
ลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และ
ยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานท่ีสุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเช่ือมกทม.กับ
เมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคม
ทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานใน
ภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการคมนาคมทางน้ า
โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝ่ังทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
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เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝ่ังอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ า
เจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเช่ือมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
การขุดลอกร่องน้ าลึกปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานก ากับดูแลระบบ
ราง เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม การ
ลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  ก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและ    ฟื้นฟูกิจการ  ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืช
แต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 
เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า  ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้า
ไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อ
ขับเคล่ือนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
               7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนาความเช่ือมโยง
ด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน  โดยเร่งขับเคล่ือนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ  
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้า
ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยง
กระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนท่ีส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และ
บ้านคลองใหญ่ 
         8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน
สะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ  ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะ
ให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย 
         9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นท่ีอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริท่ีให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 
เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ  
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เพื่อให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ ขยะ และน้ าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ  ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ  โดย
ก าหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบท้ิง
ขยะติดเช้ือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
         10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ   
ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการต้ังแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ี
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหาร
สาธารณะได้รวดเร็ว ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการ
ปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจาก
นักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการ
ปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตท้ังในด้านวินัยและคดี  รวมท้ังให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะท า
กรณีศึกษาท่ีเคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มี
ค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือ
ในการปฏิบัติราชการ  

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า  จะเร่ง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆท่ีล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมท่ีมีอยู่และระดม
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการท่ีจะจัดต้ังขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีเปิดกว้างขึ้นในระยะต่อไป  
จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย  แก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย
และรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
เยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการ
ฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท า
ผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส   การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
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3.3 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ 

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
          9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 
 
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 และดานการทองเท่ียว เพื่อเพิ่มรายได  
                  2. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1. พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส 

เช่ือมอนุภูมิภาคลุมน้ าโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ 1 การพัฒนา Logistics รองรับการเช่ือมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ 
กลยุทธ 2 สงเสริมการคา การลงทุน 
กลยุทธ 3 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2. การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
   การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ 

กลยุทธ 1 การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
กลยุทธ 2 การสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร องคกรเกษตรกรและ 

   ผูประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร  
กลยุทธ 3 สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3. พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพฒันาสังคม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม 
   และสุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 1 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  
  และเชิงสุขภาพ  

กลยุทธ 2 พัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เปนศูนยกลางการทองเท่ียว ทางบก 
  ทางน้ า ทางอากาศ เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน GMS  

กลยุทธ 3 พัฒนามาตรฐานสินคาและบริการ และบุคลากรทางการทองเท่ียวสูสากล  
กลยุทธ 4 พัฒนาการประชาสัมพันธ และการตลาดทองเท่ียว  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและ 
พลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
กลยุทธ 1 พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  
กลยุทธ 2 รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ   
กลยุทธ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

    โดยใชเทคโนโลยี GIS, MIS  
กลยุทธ 4 สรางภาคีและสงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย ว่า  

เมืองแห่งการค้า การลงทุน   การเกษตร และการท่องเท่ียว                
รุ่งเรืองด้วยวฒันธรรมล้านนา    ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2557–2560)  
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดได้ก าหนดเป้าประสงค์ทีจ่ะให้จังหวัดพัฒนาไปสู่
วิสัยทศันท์ี่ต้ังไว้ โดยแยกรายละเอียดดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
3.6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงรายปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

  “ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น 
เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเช่ือมโยง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6   การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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3.7 ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอเมืองเชียงราย 
ค าขวัญอ าเภอเมืองเชียงราย 

“เมืองพญามงัราย  สายใยน้ ากก  พระหยกล้ าค่า  ไร่แม่ฟ้าหลวงรวมใจ  น้ าตกใสขุนกรณ์” 
วิสัยทัศน์อ าเภอเมืองเชียงราย 

“เมืองมั่นคงของเศรษฐกิจ  การเกษตรปลอดภัย  มีความโดดเด่นทางด้านท่องเท่ียว  สืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา  มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  และเป็นท่ีพึ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเมืองเชียงราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม 

การท่องเท่ียว และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการ 
   ภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล 
 
3.8 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 - นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มี คุณภาพ ครอบคลุม  และตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนในพื้นท่ีและประชาชนโดยท่ัวไป 
1.2  จัดการศึกษาของเด็กวัยก่อน เรียนให้มีคุณภาพ 
1.3  การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
1.4  ท านุบ ารุงศาสนา 

- นโยบายด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 
2.1  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการ แปรรูป  เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
2.2  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้

 ของเกษตรกร 
2.3  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม นอกฤดูกาล  ท านา  เพื่อเพิ่มรายได้ 

- นโยบายด้านสังคม 
3.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
3.2  การจัดสวัสดิการสังคม  และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
3.3  การพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง

 และเป็นธรรม   
3.4  ต่อต้านและลดปัญหาการแพร่  ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต าบล 

- นโยบายด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อม 
4.1  สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร  สาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.) 
4.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน 
5.1  ปรบัปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ    ให้ได้มาตรฐาน 
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- นโยบายด้านการบริหารการจัดการ 
6.1 ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการ  ตลอดจนพัฒนาหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

 ต าบล  ต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูงให้เกิดวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทันสมัย  โดยมุ่งเน้นเพื่อ
 ประโยชน์สุขของชาวต าบลรอบเวียง 

6.2 ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของ
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6.3 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมี
 ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเล็กแต่มีประสิทธิภาพ 
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                                                                                                                                                            ผ.01 
ส่วนที่ 5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ารปฏบิัติ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560- 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่2 , 4…. 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่....2..,..6... 
1.  ยุทธศาสตร์  การขจัดความยากจน  
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรในต าบล
รอบเวียง 

เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

เกษตรกรมีอาชีพ  
มีรายได้เพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลดั 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ 

เพื่ออบรมให้ความรูด้้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ ให้เกษตรกร
ในต าบลรอบเวียง 

เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

- 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ 

ส านักงานปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การท าน้ าหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ฝึกท าน้ าหมักอินทรีย์ชวีภาพ เพื่อ
การน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 

เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

เกษตรกรในพ้ืนท่ีมี
ทางเลือกในการเพ่ิม
ผลผลติทางการเกษตร
โดยไม่ใช้สารเคม ี

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่2….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่....2..,6... 
1.  ยุทธศาสตร์  การขจัดความยากจน  
1.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านช่างเสริมสวย 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับด้านช่างเสริมสวย สามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึน้ ชุมชนุเกดิความเข้มแข็ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ด้านช่างเสริมสวย สามารถ
น าไปประกอบอาชีพไดแ้ละมี
คุณภาพชีวติดีขึน้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแขง็ 

ส านักงานปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านช่างยนต ์

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับด้านช่างยนต ์สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้และมีคุณภาพชวีิตดี
ขึ้น ชุมชนุเกดิความเข้มแข็ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ด้านช่างยนต์ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้และมี
คุณภาพชีวติดีขึน้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแขง็ 

ส านักงานปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพ 
การท าอาหาร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการท าอาหารให้
ประชาชน สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได ้และมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ ชุมชนุเกดิ
ความเข้มแขง็ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนสามารถน าเทคนคิ
การท าอาหารไปประกอบ
อาชีพได้ และมีคุณภาพชีวติดี
ขึ้น ชุมชนุเกดิความเข้มแข็ง 

ส านักงานปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพ
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพหตัถกรรมพ้ืนบ้านให้
ประชาชน สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได ้และมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ ชุมชนุเกดิ
ความเข้มแขง็ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

อาชีพหัตกรรมพ้ืนบ้านได้รับ
การส่งเสริมประชาชน
สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได ้และมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ 
ชุมชุนเกิดความเข้มแข็ง 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่2….                  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1..... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนายหลง แสนวงค์มา ถึง 
บ้านนายพิสิษฐ์  บุตตะพล  หมู่ 1 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว  120 เมตร 

- 260,000 260,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเดิม  หมู่ 1 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว  30 เมตร 

- 66,000 66,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการบูรณซ่อมแซมถนนลูกรงั
จากบ้านนายดวงทิพย์ วันดี ถึง
บ้านนายเงนิ กาวี  หมู่ 1 
 

เพื่อบูรณซ่อมแซมถนนลูกรังให้
ประชาชนมเีสน้ทางสัญจรสะดวก 
อยู่ในสภาพดี  

บูรณซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ระยะทางยาว  450 เมตร 

- 150,000 150,000 บูรณซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชนมถีนนสัญจรไป
มาอยู่ในสภาพดี สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ได้รับความ
สะดวก สบาย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนางทิภาพร ทวีพร ถึง 
บ้านนายบุญมี สฤษรตัน ์  
(ซอย11) หมู่ 1 

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

- 143,000 143,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 6 เชื่อมต่อถนนเดิม หมู่ 1 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร 

- 220,000 220,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หน้าบ้านนายนุช ศรีจักร ถงึ บ้าน
นายอานัต ราชคม(หวัฝาย) หมู่ 1 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว  80 เมตร 

- 176,000 176,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ คสล. บ้านนายปิง 
สะหัสสะ ถึง บ้านหงส์มงักร  
หมู่ 2 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว  150 เมตร  

- 330,000 330,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 

-36- 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1….                   ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1..... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายนพพร ค าเครือ หมู่ 2 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว  40 เมตร 

- 88,000 88,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
รอบบ่อปลา (หนองแหย่ง)  หมู่ 2 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว  360  เมตร 

750,000 750,000 750,000 บูรณะซ่อมแซม
ถนน จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชนมถีนนสัญจร
ไปมาอยู่ในสภาพดี ท า
ให้เกิดความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนางขนัแก้ว แสงไทย ถึง
บ้านนายทวีศักดิ์ วงศส์ิทธิ ์ หมู่ 2 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร  หนา  0.15 เมตร  
ระยะทางยาว  45 เมตร 

- 99,000 
 

99,000 
 

มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  
ซอยสุขท้ังปี หมู่ 2 
 

เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุก  
ใหป้ระชาชนมีเส้นทางสัญจร
สะดวก และอยู่ในสภาพด ี

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ระยะทางยาว 100 เมตร 

- 50,000 50,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายค า สายนาค า  หมู่ 2 
 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว  50 เมตร 

- 110,000 110,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.  ซอย 9  หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 450 เมตร   

- 155,000 155,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ลดปัญหาน้ าท่วมขังได ้ กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 7 หมู่ 3 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
3-4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวรวม  187 เมตร 

300,000 300,000 300,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1….                   ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 3 หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 120 เมตร   

- 300,000 300,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 9 หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 102 เมตร   

- 250,000 250,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 10  หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 60 เมตร   

- 150,000 150,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 14  หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 60 เมตร   

- 150,000 150,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 15  หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว  119  เมตร   

- 297,500 297,500 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ท่อระบายน้ า ซอยมูลนิธชิุมชน
ชาวเขา หมู่ 4 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ าลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ า 
ระยะทางยาว  20 เมตร 
 

- 100,000 100,000 ปรับปรุงต่อเติม
ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัล
ติคคอนกรตีหน้าบ้านนางกชกร 
ไชยวงค์ ถงึ หน้าโครงการ 
คันทรีโฮม  หมู่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลตคิคอนกรตี 
ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรสะดวก 
อยู่ในสภาพด ี

ปรับปรุงถนนแอสฟัลตคิคอนกรตี 
ขนาดถนนกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว  120 เมตร 

- 250,000 250,000 ปรับปรุงถนน
แอสฟัลตคิ
คอนกรตี 
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนมถีนนสัญจรไป
มาอยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้รบั
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ข้างสวนเยาวราช หมู่ 4 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง  4 เมตร 
ระยะทางยาว  50 เมตร 

- 100,000 100,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 
บ้านนายมิ่งขวัญ หม่ืนสนัธ ิ ถึง 
ล าเหมืองทุ่งสนัรวม  หมู่ 5 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาวรวม  152  เมตร 

334,400 334,400 334,400 มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ซอย 2  หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
ขนาดท่อ 1.50 x 1.50 เมตร  
ระยะทางยาว  5  เมตร 

- 200,000 200,000 มีท่อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จ านวน  
1 แห่ง 

น้ าไหลผ่านได้สะดวกและ
ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ซอย 4  หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  
ขนาดท่อ 1.50 x 1.50 เมตร  
ระยะทางยาว  5  เมตร 

- 200,000 200,000 มีท่อลอดเหลี่ยม
เพิ่มขึ้น จ านวน  
1 แห่ง 

น้ าไหลผ่านได้สะดวกและ
ลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ทางเข้า อบต.รอบเวียง หน้าบ้าน
นายปัญญา  เทพอาจ ถงึ ล าเหมือง 
หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างระบายน้ า  
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว  50 เมตร 
 

- 100,000 100,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
ถนนสาย 2 หน้าบ้านนายหวิง  
นันทะนะ เชื่อมทางเดิม  หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ระยะทางยาว  200 เมตร 

- 500,000 500,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมแซมฝาปิด 
รางระบายน้ า ซอย 10  หมู่ 5  
ถึงเขตติดต่อ หมู่ 2 

เพื่อซ่อมแซมฝาปิด 
รางระบายน้ า ให้ใช้งานได้
ตามปกติ ป้องกันแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ า 
ระยะทางยาว 50 เมตร 

- 125,000 125,000 ซ่อมแซมฝาปิดราง
ระบายน้ า จ านวน 
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 7 หมู่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ระยะทางยาว  100 เมตร 

- 250,000 250,000 มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก   
สายทางดอยสะเก็น ในเขตพ้ืนท่ี 
หมู่ 5 

เพื่อปรับปรุงถนนหนิคลุก   
ให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
สะดวก อยู่ในสภาพด ี

ปรับปรุงถนนหนิคลุก   
ระยะทางยาว  800 เมตร  
ว้าง 6 เมตร 

- 50,000 50,000 ปรับปรุงถนน 
หินคลุก   
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนมีถนนสัญจรไป
มาอยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้รับ
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

-39- 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.2   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ บ้าน
หนองด่าน หมู่ 1 

เพื่อใช้เป็นศาลาส าหรับประกอบ
พิธีฌาปนกิจของหมู่บ้านหนองด่าน 
หมู่ 1 

ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ 
ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร  
สูง 5.50 เมตร  จ านวน 1 หลัง 

380,000 380,000 380,000 ก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ  
จ านวน 1 หลัง 

หมู่บ้านมีศาลา 
ส าหรับใช้ประกอบ
พิธีทางศาสนาใน
ฌาปนกิจสถาน 

กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมเวทีการแสดง
ในอาคารสนามกีฬาในร่ม 
บ้านหนองด่าน หมู่ 1 

เพื่อต่อเติมเวทีการแสดงในอาคาร
สนามกีฬาในร่ม ให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์รว่มกันในหมู่บ้าน 

ต่อเติมเวทีเวทีการแสดง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 
0.60 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

20,000 20,000 20,000 ต่อเติมเวทีการแสดง
ในอาคารสนามกีฬา
ในร่ม จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมสีถานท่ี
ใช้ประโยชน์รว่มกัน
ในชุมชน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าลาน
กีฬา บ้านหนองด่าน หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างห้องน้ าลานกีฬา ให้
ประชาชนได้ใชป้ระโยชนร์่วมกันใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างห้องน้ าขนาดกว้าง 2.5 
เมตร ยาว 4.5 เมตร จ านวน 1 
แห่ง 

150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างห้องน้ าลาน
กีฬา จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีห้องน้ า
เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันในชุมชน 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง)  
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
(ไฟก่ิง) เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟก่ิง) จ านวน  10   จดุ 

- 200,000 200,000 ในพ้ืนท่ีมีไฟก่ิง
เพิ่มขึ้น  

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 โครงการขยายประปาชุมชน 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อขยายประปาชุมชน ให้
ประชาชนมนี้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายประปาชุมชน 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

- 300,000 300,000 ขยายประปาชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมนี้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรัว้ฌาปน
สถาน บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรั้วฌาปนสถาน ให้เหน็
แนวเขตชดัเจน 

ก่อสร้างรั้ว ยาว 40 เมตร สูง 2.10 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างรั้วฌาปน
สถาน จ านวน 1 แห่ง 

ฌาปนสถาน มีรัว้
แสดงแนวเขตชดัเจน 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ซอยพุดซ้อน หมู่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการเกิด
อาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 100 เมตร 

- 150,000 150,000 ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้าแรง
ต่ าเพิ่มขึน้ 1 แห่ง 

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.2   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง) ซอยลีลาวดี 
หมู่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
(ไฟก่ิง) เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟก่ิง) ระยะทางประมาณ 300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 ในพ้ืนท่ีมีไฟก่ิง
เพิ่มขึ้น  1 แห่ง 

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

9 โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บ
ของแม่บ้าน หมู่ 4 

เพื่อต่อเติมอาคารห้องเก็บของ
แม่บ้าน หมู่ 4 ให้อยู่ในสภาพดี
ส าหรับใช้เก็บของของหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคารห้องเก็บของแม่บ้าน 
หมู่ 4 จ านวน 1 แห่ง 

- 100,000 100,000 ต่อเติมอาคารห้อง
เก็บของแมบ่้าน 
หมู่ 4 จ านวน 1 
แห่ง 

อาคารห้องเก็บของ
แม่บ้าน หมู่ 4 อยู่ใน
สภาพดีเพื่อใช้เก็บ
ของ ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างหลงัคาคลุม
บริเวณหน้าห้องน้ า ข้างอาคาร 
อสม. หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณหน้า
ห้องน้ าข้างอาคาร อสม. ให้
ประชาชนไดร้ับความสะดวก 
ในการใช้งาน 

ก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณหน้า
ห้องน้ า ข้างอาคาร อสม. หมู ่4
จ านวน 1 แห่ง 

- 150,000 150,000 ห้องน้ าข้างอาคาร 
อสม. หมู่ 4  
มีหลังคาคลุม 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการใช้
ห้องน้ า 

กองช่าง 

11 โครงการเจาะน้ าบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปา  
หาดเชียงราย 

เพื่อเจาะน้ าบาดาลพร้อมปรับปรุง
ระบบประปา หาดเชียงราย 

เจาะน้ าบาดาลพร้อมปรับปรุงระบบ
ประปาหาดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 มีบ่อน้ าบาดาล
เพิ่มขึ้น 1 แหง่ 

หาดเชียงรายมี
ประปาใช้อย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง)บ้านทรัพย์
ธาน-ีหนองร่องแหย่ง 
หมู่ 5  

เพื่อให้มีไฟก่ิงเพ่ิมแสงสว่าง ป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม ป้องกันการ
เกิดอุบัตเิหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟก่ิง) จ านวน  10  จุด 

- 150,000 150,000 ในพ้ืนท่ีมีไฟก่ิง
เพิ่มขึ้น  

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

 

13 โครงการก่อสร้างรัว้คอนกรีต
ล้อมท่ีสาธารณะ อาคารศูนย์
บูรณาการของหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรตีล้อมท่ี
สาธารณะ อาคารศนูย์บูรณาการ
ของหมู่บ้าน ให้แสดงแนวเขตท่ี
ชัดเจน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตี มคีวามยาว
โดยรอบ 214.50 เมตร 

420,000 420,000 420,000 ก่อสร้างรั้ว
คอนกรตีล้อมท่ี
สาธารณะ อาคาร
ศูนย์บูรณาการของ
หมู่บ้าน 1 แห่ง 

เพื่อแสดงแนวเขต
ของท่ีสาธารณะ 
อาคารศูนย์บูรณา
การของหมู่บ้าน  
ท่ีชัดเจน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1.... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.2   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างอาคาร สถานที ่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ บรเิวณพ้ืนท่ี 
ศูนย์บูรณาการหมู่บ้าน หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างโรงเก็บวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ บรเิวณพ้ืนท่ีศนูย์บูรณาการ
หมู่บ้าน ใช้เก็บของวสัดุอุปกรณ์ของ
หมู่บ้าน 

ขนาดอาคารกว้าง 5 เมตร  
ยาว 8 เมตร 

150,000 150,000 150,000 ก่อสร้างโรงเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
บริเวณพ้ืนท่ีศนูย์
บูรณาการหมู่บ้าน 
1 แห่ง 

หมู่บ้านมีท่ีส าหรับ
เก็บของวสัดุอุปกรณ์
เพื่อความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถบรรทุก 6 ล้อ และ 
รถ อบต.รอบเวียง 

เพื่อก่อสร้างอาคารโรงจอด
รถบรรทุก 6 ล้อ และ 
รถ อบต.รอบเวียง ใช้ส าหรบัเก็บ
รถบรรทุก 6 ล้อ และรถ อบต.รอบ
เวียง ให้เปน็ระเบียบเรียบร้อย 

ขนาดอาคารกว้าง 12.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร 

400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถบรรทุก 6 
ล้อ และรถ อบต.
รอบเวียง 1 แห่ง 

อบต.รอบเวียงมีท่ี
จอดรถบรรทุก 6 ล้อ 
และรถ อบต.รอบ
เวียง เพื่อความเปน็
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 อุดหนนุอาหารกลางวนัส าหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง
มน 

เพื่อให้มีอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กครบถว้น 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
ยางมน 

460,000 460,000 460,000 เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารกลางวัน
ครบตามจ านวนท่ีจดัสรร 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถว้น มีสขุภาพดี 
แข็งแรง เจริญ เติบโต 
ตามวัย 

กองการศึกษา 

2 สนับสนนุอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับเด็กโรงเรียนบ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กครบถ้วน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า
ยางมน 

235,000 235,000 235,000 เด็กนักเรียนไดร้ับอาหาร
เสริม(นม) ครบตาม
จ านวนท่ีจัดสรร 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบถ้วน  
มีสุขภาพด ีแข็งแรง 
เจริญ เติบโต ตามวัย 

กองการศึกษา 

3 สนับสนนุอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กครบถว้น 

เด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่ายางมน  

250,000 250,000 250,000 เด็กนักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารกลางวัน
ครบตามจ านวนท่ีจดัสรร 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถว้น มีสขุภาพดี 
แข็งแรง เจริญ เติบโต 
ตามวัย 

กองการศึกษา 

4 สนับสนนุอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กครบถ้วน 

เด็กเล็กศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่ายางมน  

95,000 95,000 95,000 เด็กนักเรียนไดร้ับอาหาร
เสริม(นม) ครบตาม
จ านวนท่ีจัดสรร 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบถ้วน มี
สุขภาพด ีแข็งแรง 
เจริญ เติบโต ตามวัย 

กองการศึกษา 

5 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง/ในร่ม พร้อมติดตั้ง 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ส าหรับใช้ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง/ในร่ม ท่ีมีคณุภาพและ
ได้มาตรฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง /ในร่ม  
บ้านป่ายางมน หมู่  2  

- 60,000 
 

60,000 
 

มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ออก
ก าลังกายกลางแจ้งท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีอุปกรณ์
ส าหรับใช้ออกก าลัง
กายกลางแจ้งท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมตดิตั้ง 
หมุ่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ออกก าลังกายกลางแจ้ง/ในร่ม ท่ี
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง
กายกลางแจ้ง บ้านป่าบง 
หมู่ 3 
 

- 60,000 
 

60,000 
 

มีอุปกรณ์ส าหรับใช้
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งท่ีมีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมสีุขภาพแข็งแรง 
มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ออก
ก าลังกายกลางแจ้งท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
ประจ าต าบลรอบเวียงสัมพันธ ์

-เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใชเ้วลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ มรี่างกายท่ีแข็งแรง 
-เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
ภายในชุมชน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน ใช้
เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 
และมีร่างกายแข็งแรง คน
ในชุมชนมีความรัก ความ
สามัคค ี

กองการศึกษา 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขนั
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

-เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นแรงกระตุน้
ให้ทุกคนมนี้ าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้
อภัย  
-เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ ์

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
บุคลากรใน อบต.รอบเวียง 
รวมท้ังส่วนราชการต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

25,000 25,000 25,000 จัดโครงการ 1ครั้ง/ปี บุคลากร/ประชาชนใน
องค์กรและระหว่างองค์กร
มีความสามัคค ี

-กองการศึกษา 
-อ.เมือง ชร. 

9 โครงการปรับปรุง /ต่อเติม / 
ซ่อมแซม สนามกีฬาประจ า
ต าบลรอบเวียง 

เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม สนามกีฬา
ประจ าต าบลรอบเวียงให้มีอาคาร 
สถานท่ีส าหรับส่งเสริมการเล่นกีฬา
ให้กับประชาชน อยู่ในสภาพดี มี
มาตรฐานพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

สนามกีฬาประจ าต าบล
รอบเวียง 

100,000 100,000 100,000 มีอาคาร สถานท่ี
ส าหรับเล่นกีฬาอยู่ใน
สภาพดี และมี
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น  

ประชาชนมสีถานท่ีส าหรับ
เล่นกีฬาให้กับประชาชน อยู่
ในสภาพดี มีมาตรฐาน
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

-กองช่าง 
 

10 โครงการปรับปรุง /ต่อเติม /
ซ่อมแซม อาคาร สถานท่ี ฯลฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
บ้านป่ายางมน 

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร 
สถานท่ี ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) บ้านป่ายางมน ให้มีสถานท่ี
ดูแลเด็กเล็กอยู่ในสภาพด ี และได้
มาตรฐาน 

อาคาร สถานท่ี ฯลฯ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

200,000 200,000 200,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีมีมาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
และมีสถานท่ีท่ีมีมาตรฐาน
ส าหรับเด็ก 

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างห้องเรียนแหล่ง
การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) บ้านป่ายางมน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่า
ยางมน มีสถานท่ีส าหรับเรียนรู้
ร่วมกันและส่งเสริมผู้เรียน 

ก่อสร้างห้องเรียนแหล่งการ
เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) บ้านป่ายางมน จ านวน 
1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างห้องเรียนแหล่ง
การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) บ้านป่ายางมน 
1 แห่ง 

เด็กนักเรียนมหี้องเรียน
แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
บ้านป่ายางมนส าหรับ
เรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริม
ผู้เรียน 

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

12 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) บ้านป่ายางมน 

เพื่อใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
บ้านป่ายางมน ให้มีสถานท่ีดูแลเด็ก
เล็กอยู่ในสภาพด ี มีหลงัคาคลุม
ทางเดินกันแดด กันฝนได ้

ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน
เข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
บ้านป่ายางมน จ านวน 1 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเดินเข้า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่า
ยางมน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
บ้านป่ายางมนมีหลังคา
คลุมทางเดนิเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้แก่
เด็ก สามารถกันแดดกัน
ฝนได ้

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผูดู้แล
เด็ก/ผูดู้แลเด็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ความรู้ครูผู้ดแูลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก  
ของ ศนูย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านป่ายาง
มน 

ครูผูดู้แลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านป่า
ยางมน 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60 ของครูผู้ดูแล
เด็ก/ผูดู้แลเด็ก ได้รับการ
พัฒนาความรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีม ี
ครูผูดู้แลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก  
ท่ีมีความรู้และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

กองการศึกษา 

14 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
บ้านป่ายางมน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ความรู้ ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ฝึกอบรมสัมมนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเด็กบ้านป่ายางมน 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รบัการพัฒนาความรู ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมคีรู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความรูแ้ละมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

กองการศึกษา 

15 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง - เพื่อให้เด็กได้ศึกษาสิ่งต่างๆ
รอบตัวนอกห้องเรียน 
-เพื่อให้เด็กเกดิจนิตนาการที่ดแีละ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ  1 ครั้ง/ปี เด็กได้สัมผัสธรรมชาติจริง 
มีประสบการณ์ใหม่ๆ และ
พัฒนาด้านการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัว 

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

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

16 โครงการจดัซื้อสื่อการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
บ้านป่ายางมน 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  
ให้เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอส าหรับเสริมพัฒนาท้ัง 
4 ด้าน คือ ร่างกาย จติใจ สงัคม 
และสติปัญญา 

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ายางมน 

70,000 70,000 70,000 สื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) บ้านป่ายางมน 
เพ่ิมขึ้นและเพียงพอ 

เด็กนักเรียนมสีื่อการ
เรียนการสอนเพียงพอ
และมีคณุภาพ 

กองการศึกษา 

17 โครงการจดัซื้อเครื่องเลน่สนาม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  
บ้านป่ายางมน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน่สนาม ส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย 
จิตใจ สงัคม และสติปัญญาของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน 

จัดซื้อเครื่องเลน่สนาม ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางม  

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

เด็กนักเรียนมเีครื่องเลน่
สนามส าหรับสง่เสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
ร่างกาย จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

กองการศึกษา 

18 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวดัเชียงราย ประจ าป ี
งบประมาณ 2560 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวดัเชียงราย ให้มี
ความก้าวหน้าเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับจังหวดั
ต่างๆท่ัวประเทศ และเปน็การสร้าง
บุคลากรของจงัหวดัให้เปน็คนดีมี
คุณภาพ สร้างชื่อเสียงในด้านการ
กีฬาให้กับจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศชาต ิ

อปท.มีส่วนร่วมในการ
ด าเนนิการส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าท่ีเข้ารว่มการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬา
แห่งชาติ และการจัดกิจกรรม
กีฬาต่างๆในจังหวัดเชียงราย 

7,000 7,000 7,000 ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนากีฬาของจังหวัด
เชียงราย ประจ าป ี
งบประมาณ 2560 
จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

กีฬาของจังหวดัเชียงราย 
ให้มีความก้าวหน้าเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับจังหวัดต่างๆ
ท่ัวประเทศ และเปน็การ
สร้างบุคลากรของจังหวัด
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
สร้างชื่อเสียงในด้านการ
กีฬาให้กับจังหวัด
เชียงรายและ
ประเทศชาต ิ

-กองการศึกษา 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการวนัพ่อแห่งชาต ิ
 

-เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
-เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาต ิ

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และบุคลากรในส่วน
ราชการต่างๆ 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในสว่นราชการต่างๆ
เห็นความส าคัญเกี่ยวกับงาน
วันส าคัญต่างๆของชาตแิละ
งานรัฐพิธีต่างๆ 

กองการศึกษา 

2 โครงการวนัแมแ่ห่งชาต ิ -เพื่อแสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบรมสมเดจ็พระนาง
เจ้าพระบรมราชนิีนาถ 
-เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชาต ิ

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
บุคลากรในองค์กร และ
ส่วนราชการต่างๆ 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในสว่นราชการต่างๆ
เห็นความส าคัญเกี่ยวกับงาน
วันส าคัญต่างๆของชาตแิละ
งานรัฐพิธีต่างๆ 

กองการศึกษา 

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ -เพื่อสร้างพัฒนาการทีด่ีให้กับเด็ก เยาวชน 
ได้รูจ้ักหน้าท่ีของตนเอง 
-เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักและให้
ความส าคัญต่อเด็กและเยาวชน 

เด็ก เยาวชน ในพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

40,000 40,000 40,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -เด็ก เยาวชน มีพัฒนาการที่
ดีรู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
-ผู้ปกครองตระหนักและให้
ความส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชน 

กองการศึกษา 

4 โครงการย้ิมใส ไหว้สวย -เพื่อให้เด็กรูจ้ักวัฒนธรรม ประเพณีของไทย 
-เพื่อให้เด็กมคีุณธรรม จริยธรรม 
อันดีงาม 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -เด็กรู้จักวัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย 
-เด็กมคีุณธรรม จริยธรรม 
อันดีงาม 

กองการศึกษา 

5 โครงการประเพณ ี
วันออกพรรษา 

-เพื่อตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ ์และร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
ประเพณ ีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และบุคลากร อบต.รอบ
เวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็
ความส าคัญของการอนุรักษ์ 
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
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3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการประเพณีลอยกระทง 
 

-เพื่อตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ประเพณ ีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมประเพณ ีและวัฒนธรรม 
ต่าง ๆ ในท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
บุคลากรในองค์กร และสว่น
ราชการต่างๆ 
 

100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็
ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

7 โครงการตานก๋วยสลาก -เพื่อตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ ์และร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
ประเพณ ีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็
ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 
-ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

กองการศึกษา 

8 โครงการประเพณีเข้าพรรษา -เพื่อตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ ์และร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
ประเพณ ีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็
ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 
-ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

กองการศึกษา 
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3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการท าบุญวนัพระ -เพื่อตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ ์และร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็
ความส าคัญของการอนุรักษ์ 
ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง 
ๆ 

กองการศึกษา 

10 โครงการประเพณีสรงน้ า
พระ 
 

-เพื่อตระหนักถงึความส าคัญของการ
อนุรักษ ์และร่วมกันท านุบ ารุงศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็
ความส าคัญของการอนุรักษ์ 
ศาสนาประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง 
ๆ 

กองการศึกษา 

11 โครงการประเพณี
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้
ความส าคัญกับผูสู้งอายุ 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

70,000 70,000 70,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน เหน็
คุณค่าและให้ความส าคัญแก่
ผู้สูงอายุ ท าให้มีความสัมพันธ์
ท่ีดีต่อกัน 

กองการศึกษา 

12 โครงการดนตรีพ้ืนบ้าน 
แสนสนุก 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กอนุรักษ์ศิลปะ
พ้ืนบ้านของไทย 
-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทางด้าน
EQ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กรู้จักอนุรักษศ์ิลปะพ้ืนบ้าน
ของไทยและเด็กมีพัฒนาการ
ท่ีดีทางด้าน EQ 

กองการศึกษา 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการไหว้คร ู -เพื่อให้เด็ก เยาวชน ไดแ้สดงความ
เคารพนบน้อมต่อครู อาจารย์ 
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครู อาจารย์ กับลูกศิษย์ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ได้แสดงความ
เคารพนบน้อมต่อครู อาจารย์
และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคร ูอาจารย์ กับลูก
ศิษย์ 

กองการศึกษา 

14 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
และบ าเพ็ญประโยชน ์
ศาสนสถานต าบลรอบเวียง 

เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และ
บ าเพ็ญประโยชน ์ศาสนสถานต าบล
รอบเวียง 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร รูจ้ัก
อนุรักษ ์และบ าเพ็ญ
ประโยชนต์่อ 
ศาสนสถานต าบลรอบเวียง 

กองการศึกษา 

15 โครงการถ่ายทอด และ 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน รู้จักวิถีชุมชน ส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อไป 

กองการศึกษา 

16 โครงการภูมิปัญญามีค่าพา
เพียงพอ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถ 
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ให้
ด ารงอยู่ต่อไป 

กองการศึกษา 

17 โครงการนาฏล้านนา -เพื่อให้เด็กอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อฝึกให้เด็กมสีมาธ ิ
-เพื่อส่งเสริมคน 2 วัย คือ เด็กและ
ผู้สูงอายุได้ใกล้ชดิกัน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และผู้สูงอายุในชุมชน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -เด็กรู้จักการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เด็กมสีมาธิมากขึ้น 
-ท าให้คน 2 วัย คือ เด็กและ
ผู้สูงอายุได้ใกล้ชดิกันเข้าใจ
กันมากขึ้น 

กองการศึกษา 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
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ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ด าเนนิการและสนบัสนนุ
การด าเนนิงานจดักิจกรรม
ของส่วนราชการและ
องค์กร  จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการด าเนนิการ
จัดงาน/กิจกรรมท่ีอ าเภอจดัขึน้ หรือ
สนับสนนุส่วนราชการหรือองค์กร
จังหวดัเชียงรายจดัขึน้มา ในกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 

อุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการด าเนนิการและ
สนับสนนุการด าเนินงานจดั
กิจกรรมของสว่นราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

36,000 36,000 36,000 อุดหนนุงบประมาณ
ตามโครงการทีข่อรับ
การสนับสนนุ 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

อ าเภอเมืองเชียงราย สามารถ
ด าเนนิการตามโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

-ส านักงานปลัด 
-อ.เมือง ชร. 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 สนับสนนุกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่หรือพ้ืน
ที อบต.รอบเวียง (สปสช.) 

เพื่อสนับสนนุการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ สปสช. 
ท่ีก าหนดไว ้

สนับสนนุการด าเนินงาน
กองทุนหลักประกันสขุภาพ
ต าบลรอบเวียงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ 
สปสช.ท่ีก าหนดไว ้

60,000 60,000 60,000 สนับสนนุกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน่หรือพ้ืน
ที อบต.รอบเวียง 
(สปสช.) ร้อยละ 60 
ของโครงการทีข่อ 

การด าเนนิงานของกองทุน 
สปสช มปีระสิทธภิาพ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการป้องกันแก้ไขและ
ก าจัดโรคระบาด โรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด 
โรคตดิต่อในชุมชน 
 

ประชาชนพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง 

100,000 100,000 100,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี สามารถป้องกันแก้ไขและ
ก าจัดโรคระบาดและ
โรคตดิต่อในชุมชนให้ลดลงได ้

ส านักงานปลดั 

3 โครงการชุมชนปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 

-เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
และควบคุมกรณีหากเกิดโรคขึ้น 
-เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ
ท าลายวงจรชีวติของยุงลาย 
-เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -สามารถป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีได ้
-แหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายลดลง 
ชุมชนปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักงานปลดั 

4 โครงการนวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาฆ่าลูกน้ ายุงลาย 

-เพื่อให้ความรู้ในการน าสมนุไพรใน
ครัวเรือนมาก าจัดยุงลาย 
-เพื่อลดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในต าบลรอบเวียง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ลดจ านวนการเกิดลูกน้ า
ยุงลายได ้
-อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
-ลดการใช้สารเคมีก าจดั
ลูกน้ ายุงลายหรือ
ทรายอะเบทในการป้องกัน
การวางไขข่องยุงลาย 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
สร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

-เพื่อให้ความรูแ้ละประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในเรื่องโรคพิษ 
สุนัขบ้า 
-เพื่อสร้างความตืน่ตวัให้
ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
น าสัตว์เลี้ยงไปรับวคัซนีป้องกัน
โรคพิษสนุัขบ้า 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนไดร้ับความรู้เรื่องพิษ
สุนัขบ้าเพิ่มขึ้น และมีความตื่นตัว
ในการน าสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซนี
ป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการอุดหนนุในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ของศนูย์สาธารณสขุมูลฐาน
ชุมชน ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เพื่ออุดหนนุศนูย์สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน (อสม.) ให้การ
ด าเนนิงานมีประสิทธภิาพ 

อุดหนนุศนูย์สาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.) ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ อบต.รอบ
เวียง 5 หมู่บ้าน 
 

75,000 75,000 75,000 อุดหนนุงบประมาณ
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน จ านวน 5 
หมู่บ้าน 

การด าเนนิกิจการของอาสาสมคัร
สาธารณสุข(อสม.)มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช ้ 
วัสด ุอุปกรณ ์ครภุัณฑ์  
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขท่ีมคีุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

วัสด ุครภุัณฑด์้านสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสด ุอุปกรณ ์
ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ และได้
มาตรฐานเพียงพอ 

สามารถจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช ้
วัสด ุอุปกรณ ์ครภุัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขท่ีมคีุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

ส านักงานปลดั 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกัน 
โรคอุบัติซ้ า 

-เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรค
อุบัติซ้ า 
-เพื่อป้องกันโรคอุบตัิซ้ าระบาดใน
พ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนได้รับความรู้ในการ
ป้องกันโรคอุบตัิซ้ า 
-ป้องกันโรคอุบัตซิ้ าระบาดใน
พ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 

-ส านักงานปลัด 
-หน่วยงานอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกัน 
โรคอุบัติใหม่ 

-เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรค
อุบัติใหม่ 
-เพื่อป้องกันโรคอุบตัิใหม่ระบาดใน
พ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันโรคอุบตัิใหม่ 
-ป้องกันโรคอุบัติใหม่ระบาด
ในพ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 

-ส านักงานปลัด 
-หน่วยงานอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

10 โครงการบริหารร่างกายเพื่อ
ป้องกันโรค 

-เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการดู
สุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ด้วยตนเอง 
-เพื่อป้องกันโรคท่ีเกดิจากการ
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี -ประชาชนมีความรู้ในการดู
สุขภาพและแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพดว้ยตนเอง 
-สามารถป้องกันโรคท่ีเกิด
จากการประกอบอาชีพแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้

-ส านักงานปลัด 
-หน่วยงานอื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

11 โครงการสขุาภิบาลอาหารและ
ตลาด 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ
อาหารและตลาด สร้างมาตรฐาน
อาหารให้ปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบการร้านอาหาร/
ตลาด ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  
อบต.รอบเวียง 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้ประกอบการมีความรูด้้าน
โภชนาการอาหารและตลาด 
อาหารมีมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลดั 

12 โครงการกินดีอยู่ดีป้องกันโรค -เพื่อให้เด็กรูจ้ักอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายท้ัง 5 หมู่ 
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์สามารถป้องกันโรคได ้

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กรู้จักอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายท้ัง 5 หมู่ และมี
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
สามารถป้องกันโรคได ้

กองการศึกษา 

13 โครงการคนเก่งปราบลูกน้ า
ยุงลาย 

-เพื่อให้เด็กได้ทราบถึงอันตรายจาก
ยุงลายท่ีเป็นสาเหตุของโรค
ไข้เลือดออก และรู้จักวิธีก าจดั
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รู้วธิีการ
ป้องกันยุงลายด้วยตัวเองเบื้องตน้ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กได้ทราบถงึอันตรายจาก
ยุงลายท่ีเป็นสาเหตุของโรค
ไข้เลือดออก และรู้จักวิธี
ก าจัดแหลง่เพาะพันธุ์ยุงลาย 
รู้วิธีการป้องกันยุงลายด้วย
ตัวเองเบื้องตน้ 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….                  ผ.01 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภไ์ม่พร้อม 

เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี สามารถลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของ
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีได ้

ส านักงานปลดั 

2 โครงการครอบครวัคุณธรรมน า
สังคมไทยเข้มแข็ง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อ
ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 

เด็ก เยาวชน และเด็ก
นักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี  กองการศึกษา 

3 โครงการน้ าสมนุไพรเพ่ือ
สุขภาพ 

-เพื่อเด็กไดรู้้จักสมุนไพรในท้องถิน่ 
-เพื่อให้เด็กไดรู้้ถึงประโยชนข์อง
สมุนไพรในท้องถิน่ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กได้รู้จักสมุนไพรและรู้ถงึ
ประโยชน์ของสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมากขึน้ 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน  

เพื่อปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ใน
พ้ืนท่ี 

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตส านึกเรื่องคณุธรรม
จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน 
ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน ในพ้ืนท่ี.ให้มี
จิตส านึกเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

5 โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านึกเรื่องจริยธรรม
ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูก
จิตส านึกเรื่องจริยธรรม 
ให้กับเด็ก เยาวชนเขต และ
ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพ้ืนท่ี มีจิตส านึกเรื่อง 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

6 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถ
รับรู้และแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึน้ใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชน และน า
ความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร ่

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชน สามารถรับรู้
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชน และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
เผยแพร่สู่สงัคมได ้

กองการศึกษา 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการเยาวชนจติอาสา -เพื่อสร้างพลังจติอาสาสู่การพัฒนา
สังคม มีการเรียนรูร้่วมกันในสังคม
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 
-เพื่อให้เยาวชนได้มองเหน็คุณค่า
และเข้าใจผู้อื่น สามารถพัฒนา
ตนเองสู่การมีส่วนรว่มต่อสงัคม 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลรอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็ก เยาวชน มีจติส านึกใน
การช่วยเหลือสังคม มีการ
เรียนรู้รว่มกันในสังคมมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

กองการศึกษา 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สานสัมพันธ์ 3 วัย เสริมเกาะ
ป้องกันให้ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวใหแ้นน่แฟ้นย่ิงขึน้ 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี คนในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันแนน่
แฟ้นย่ิงขึน้ 

ส านักงานปลดั 

9 โครงการกิจกรรมใส่ใจวัยสูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ส านักงานปลดั 

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ส านักงานปลดั 

11 โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการ
ด ารงชีวติ 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุมีก าลังใจในการ
ด ารงชีวติ 

ส านักงานปลดั 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สร้างรอยย้ิมให้ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้การช่วยเหลือดแูล และเป็น
ขวัญก าลังใจให้แก่ผูสู้งอายุ 
ในการด ารงชวีิตต่อไป 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ
ดูแล และมีขวัญก าลงัใจใน
การด ารงชีวติต่อไป 

ส านักงานปลดั 

13 โครงการเย่ียมบ้านผู้สงูอายุป่วย
ติดเตียง  

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผูสู้งอายุ
ป่วยติดเตียง  

ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง  
เขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีขวัญ
ก าลังใจในการด ารงชวีิตต่อไป 

ส านักงานปลดั 

 
 

-56- 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการอบรมให้ความรู้  
ผู้เฒ่าใส่ใจสุขภาพ 

เพื่ออบรมให้ความรูด้้านสขุภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนให้สามารถ
ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย 
 

ผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ ในชุมชนมีสขุภาพ
ดีแข็งแรงปราศจากโรคภัย 
 

ส านักงานปลดั 

15 โครงการสนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคมแก่คนไร้ที่พ่ึง 

เพื่อสนับสนนุการสร้างโอกาสใน
สังคมแกค่นไร้ที่พ่ึง 

คนไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี คนไร้ที่พ่ึง สามารถสร้าง
โอกาสให้กับตนเองในสังคม
ได ้

ส านักงานปลดั 

16 โครงการส ารวจ จดัเก็บข้อมูล
คนไร้ที่พ่ึง อบต.รอบเวียง 

เพื่อให้ข้อมูลคนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนท่ี 
เป็นปัจจุบัน 

คนไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ไดข้้อมูลคนไร้ที่พ่ึง ของ 
อบต.รอบเวียง ท่ีถูกต้อง 
และเปน็ปัจจุบนั 

ส านักงานปลดั 

17 โครงการมอบไออุ่น ต้านภัย
หนาว ช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง 

เพื่อให้การช่วยเหลือและดแูล  
คนไร้ที่พ่ึง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

คนไร้ที่พ่ึง ในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี คนไร้ที่พ่ึงได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ส านักงานปลดั 

18 โครงการตรวจเย่ียมคนไร้ที่พ่ึง เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่คนไร้ที่
พ่ึงในชุมชน 

คนไร้ที่พ่ึง เขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี คนไร้ที่พ่ึง มขีวัญก าลังใจใน
การด ารงชีวติต่อไป 

ส านักงานปลดั 

19 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพพิการ 

เพื่ออบรมให้ความรู้การส่งเสริม
สุขภาพพิการ ในชุมชนให้มี
สุขภาพดแีข็งแรงปราศจาก
โรคภัย 
 

ผู้พิการ ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้พิการ ในชุมชนมีสขุภาพดี
แข็งแรงปราศจากโรคภัย 
 

ส านักงานปลดั 

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
สร้างรอยย้ิมฟ้ืนฟูจิตใจคน
พิการและผู้ดแูล 

เพื่อให้การช่วยเหลือดแูล และ
เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้พิการ
และผูดู้แลคนพิการในการ
ด ารงชีวติต่อไป 

ผู้พิการและผูดู้แลคนพิการ 
 ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้พิการและผูดู้แลคนพิการ 
ได้รบัการช่วยเหลือดแูล
และมีขวัญก าลังใจในการ
ด ารงชีวติต่อไป 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้พิการ  

เพื่อให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้
พิการให้เข้าถึงและประโยชน์ในการ
ใช้บริการโดยให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา 

อาคาร สถานท่ีต่างๆ ท่ีมสีิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้
พิการ ในขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

5,000 5,000 5,000 สิ่งอ านวยความ
สะดวกผู้พิการในเขต
พ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง
ได้รบัการปรับปรุง  
ปีละ 1 ครัง้ 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้พิการในการเข้าถึงและ
ประโยชน์ในการใช้บริการ
เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา 

ส านักงานปลดั 

22 โครงการส ารวจสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการเพ่ือการใช้
งานท่ีเปน็ปกต ิ 

เพื่อให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้
พิการให้เข้าถึงและประโยชน์ในการ
ใช้บริการโดยให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความ
สะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา 

อาคาร สถานท่ีต่างๆ ที่มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้
พิการ ในขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รบัความสะดวกใน
การรับบริการเพ่ิมขึน้ 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ส านักงานปลดั 

23 โครงการเย่ียมบ้านผู้พิการ  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้พิการ ผู้พิการ ในขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้พิการในชุมชนมีขวัญ
ก าลังใจในการด ารงชวีิต
ต่อไป 

ส านักงานปลดั 

24 โครงการเพ่ือนใจ ผูไ้ด้รบั
ผลกระทบเอดส ์

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผูไ้ด้รับ
ผลกระทบเอดส์สามารถด ารงชวีิต
ต่อไป และอยู่รว่มกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสขุ 

ผู้ไดร้ับผลกระทบเอดส์ ในขต
พ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้ไดร้ับผลกระทบเอดส ์ท่ี
ยอมรับตัวเองในสังคมมี
ขวัญก าลังใจในการ
ด ารงชีวติต่อไป และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….3.,.4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

25 โครงการอบรมใหค้วามรู้
บทบาทหน้าท่ีของสตร ี

เพื่อใหส้ตรไีด้รูถ้ึงบทบาทท่ีของสตรี  กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี สตรีในต าบลรอบเวียง ไดรู้้ถึง
บทบาทหน้าท่ีสตร ี

ส านักงานปลดั 

26 โครงการกิจกรรมเชดิชูสตรีเก่ง
ต าบลรอบเวียง 

เพื่อเป็นการจดักิจกกรมเชิดชูสตรี
เก่ง และเปน็การสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับสตรีในต าบลรอบเวียง 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี สตรีในต าบลไดร้ับการยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิและเปน็ขวัญ
ก าลังในการท างาน 

ส านักงานปลดั 

27 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายความรนุแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครวั 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครวัท่ีถูกต้อง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครวัท่ีถูกต้อง 

ส านักงานปลดั 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการรู้
เขา รู้เรา ไปพร้อมกับประชาคม
อาเซียน 

เพื่อให้มีความรู้ และส่งเสริมความ
เข้าใจเก่ียวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมคีวามรู ้และเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศสามชิก
อาเซียน  
 

ส านักงานปลดั 

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เรื่องอาหารอาเซียน 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
อาเซียน 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
อาหารอาเซียน 

ส านักงานปลดั 

30 โครงการอบรมให้ความรู้สตรียุค
ใหม่ ใส่ใจประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้มีความรู้ และสามารถเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน  
 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

15,000 15,000 15,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี กลุ่มสตรีมคีวามรู ้และ
สามารถเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.3..,.4.,.6... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.5   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างสขุภาวะใน
ครอบครวั 

-เพื่อให้ผู้ปกครอง/ผูด้แูลเด็ก ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้
ของเด็กในทุกๆด้าน 

ผู้ปกครอง/ผูดู้แลเด็ก และเด็ก
นักเรียนศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้ปกครอง/ผูดู้แลเด็ก และ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน มี
พัฒนาการความฉลาดทาง
เชาว์ปัญญาผู้ปกครอง/
ผู้ดูแลเด็ก และเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน(IQ) และมีความ
ฉลาดทางอารามณ์
(EQ)เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า มี
ความรู้ด้านโภชนาการและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ร้านค้า ร้านอาหาร 
ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้ประกอบการร้านค้า มี
ความรู้ด้านโภชนาการและ
การคุ้มครองผูบ้ริโภค
เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รบั
บริการที่มีมาตรฐาน 

ส านักงานปลดั 

3 โครงการให้ความรูด้้านภาษี
ส าหรับประชาชน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษ ี
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละของภาษีท่ี
จัดเก็บไดเ้พิ่มขึน้ 

การจัดเก็บภาษ ี
มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 

4 งานสงเคราะห์ผูต้ิดเชื้อเอดส ์ เพื่อสงเคราะหเ์บี้ยผู้ตดิเชื้อเอดส์
ท่ีแพทย์ได้รบัรองและท าการ
วินิจฉัยแลว้ 

ผู้ตดิเชื้อเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้ับรอง
และท าการวินจิฉัยแล้ว  
จ านวน 20 รายๆละ 500 บาท 

120,000 120,000 120,000 ผู้ตดิเชื้อเอดส์ ได้รับ
เบี้ยครบจ านวน 

ผู้ตดิเชื้อเอดสไ์ด้รบัการ
ช่วยเหลือ ท าให้มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1.,.2..,3..,4..                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2..,4..,6.. 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
4.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพ่ิมรายได้  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแปรรูป
อาหาร 

เพื่อให้ประชาชนสร้างอาชีพมี
รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวั 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวั  

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่า
สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ 

เพื่อส่งเสริมการท าหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่าสนิค้า เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น -ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพ 
งานคหกรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพงานคหกรรมให้
ประชาชน สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนสามารถน า
เทคนคิงานคหกรรมไป
ประกอบอาชีพได ้และมี
รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวัได ้

ส านักงานปลดั 

4 โครงการส่งเสริม และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 
/ เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อส่งเสริม  และพัฒนาวสิาหกิจ
ชุมชน / เศรษฐกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีให้
มีประสิทธิภาพ 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ กิจกรรม
วิสาหกิจชุมชน / 
เศรษฐกิจชุมชนท่ี
ได้รบัการส่งเสริม
และพัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน / เศรษฐกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-61- 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…3.,.4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...2..,4.... 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
4.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ และส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได ้
ประชาชนสามารถพ่ึงตวัเองและ
สร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวใหด้ี
ขึ้นอย่างย่ังยืน โดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการด ารงชวีิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

25,000 25,000 25,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีอาชีพ มรีายได้
สามารถพ่ึงตัวเองและสร้าง
คุณภาพชีวติครอบครวัให้ดี
ขึ้นอย่างย่ังยืน โดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวติ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได ้
ประชาชนสามารถพ่ึงตวัเองและ
สร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวใหด้ี
ขึ้นอย่างย่ังยืน โดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการด ารงชวีิต 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีอาชีพ มรีายได้
สามารถพ่ึงตัวเองและสร้าง
คุณภาพชีวติครอบครวัให้ดี
ขึ้นอย่างย่ังยืน โดยน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวติ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการตน้ข้าวจ๋ามาจาก
ไหน 

-เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวธิีการ
ปลูกข้าว 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมคีุณธรรมซึม
ซับวิถีการท านา ปลูกฝังให้เด็ก
ด ารงชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ายางมน 

5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี เด็กมีค่านิยมท่ีจะด ารงชวีิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

กองการศึกษา 

4 โครงการให้ความรูแ้ละทัศน
ศึกษาดูงานตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ต าบลรอบดวียง 

200,000 200,000 200,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี เด็ก เยาวชน และประชาชน
จิตส านึกท่ีดีเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ สามารถน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด ารงชีวติได ้

กองการศึกษา 
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-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…3….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...2..,4..,5... 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียวหาดเชียงราย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการหาด
เชียงราย ให้เป็นแหลง่
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม น่าอยู่
ส าหรับรองรับนักท่องเท่ียว 

พัฒนาปรับปรุงสถานท่ี รวมท้ัง
ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆบรเิวณหาด
เชียงราย 

200,000 200,000 200,000 พัฒนาปรับปรุงสถานท่ี 
รวมท้ังปรับปรุงสิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ
บริเวณหาดเชียงราย  
ปีละ 1-2 ครัง้ 

หาดเชียงรายของต าบลรอบ
เวียง เปน็สถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม น่าอยู่
ส าหรับรองรับนักท่องเท่ียว
ท่ัวไป 
 

-ส านักงานปลัด 
-กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5.... 
5. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 

โครงการขดุลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้าน จ านวน 4 บ่อ  
บ้านป่างิ้ว  หมู่ 4 

เพื่อกักเก็บน้ า และใหมี้น้ าส าหรับ
เลี้ยงปลา และเพียงพอส าหรับใช้
ประโยชน ์

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
ประโยชนข์องหมู่บ้าน ขนาด
สระกว้าง 50  เมตร  
ยาว 40 เมตร  จ านวน 4 บ่อ 

200,000 200,000 200,000 ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์
ของหมู่บ้าน จ านวน 4 
บ่อ 

สามารถกักเก็บน้ า และใหมี้
น้ าส าหรับเลี้ยงปลา และ
เพียงพอส าหรับใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรตี
ล าเหมืองเสียทุ่งวังธาร  
ถึงล าน้ าลาว บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรตี 
ป้องกันตลิ่งพัง และให้น้ าระบาย
ไดด้ีแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ก่อสร้างดาดคอนกรตีล าเหมือง
เสียทุ่งวังธาร ถึงล าน้ าลาว 
ระยะทางยาว 820 เมตร  
กว้าง 1-1.50 เมตร 

410,000 410,000 410,000 ก่อสร้างดาดคอนกรตี 
จ านวน 1 แห่ง 

ป้องกันตลิ่งพัง ทางน้ า
ระบายน้ าไดด้ี แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

-กองช่าง 
-หนว่ยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ล าน้ าเหมืองเสีย ซอยเกษตร
สมบูรณ์ หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ล าน้ าเหมืองเสีย ให้มีทางน้ าไหล
สะดวกระบายน้ าไดด้ี แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

ท่อเหลี่ยม คสล.  
ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  
ยาว 6 เมตร 

- 200,000 200,000 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. ล าน้ าเหมืองเสีย 
ซอยเกษตรสมบูรณ ์
1 แห่ง 

มีทางน้ าไหลสะดวก 
สามารถระบายน้ าไดด้ ี
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

-กองช่าง 
-ขอสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....5.... 
5. ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัการและก าจดั
ขยะมูลฝอย 

-เพื่อสร้างจติส านึกในการรักษา
ความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมน 
-เพื่อป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจาก
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การจัดการขยะในชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง  25,000 25,000 25,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี -ประชาชนมีจติส านึกใน
การรักษาความสะอาด
ความเปน็ระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 
-ไม่เกิดโรคตดิต่อท่ีเกิดจาก
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู ใน
ชุมชน 
-ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การจัดการขยะในชุมชน
และเกิดโครงการที่ย่ังยืน 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการคดัแยกขยะ -เพื่อลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ีต าบล
รอบเวียง 
-เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ
ในชุมชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง  5,000 5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี สามารถลดปริมาณขยะใน
พ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง และ
ประชาชนไดร้ับความรู้ใน
การคัดแยกขยะในชุมชน 
สามารถน าไปปฏิบัติใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1.,.3.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....5.... 
5. ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์
ธรรมชาติและรักษาสิง่แวดล้อม 
 

เพื่อส่งเสริมการปลูกตน้ไมช้่วย
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนท่ีสาธารณะต าบลรอบ
เวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ  1 ครั้ง/ป ี มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมขึน้ชว่ยฟ้ืนฟู
และอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์ 
ท่ีท าการ อบต.รอบเวียง และใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์
ท่ีท าการ อบต.รอบเวียง และใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ ให้สวยงามและ
น่าอยู่  

ปรับปรุงภูมิทัศน ์บรเิวณ 
ท่ีท าการ อบต.และพ้ืนท่ีใน
เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
บริเวณที่ท าการ อบต.
รอบเวียง และในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  
ปีละ 1-2 ครัง้ 

ภูมิทัศนบ์ริเวณที่ท าการ 
อบต.รอบเวียง และในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ สวยงามและน่า
อยู่ 

กองช่าง 

3 โครงการปลูกจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ  1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมจีิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....5.... 
5. ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.5   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการงดเผาเพื่อลดหมอก
ควนั  

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาหมอกควนัท่ี
ท าให้เกิดมลพิษจากการเผา และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 
อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี
 

การเผาและปัญหาหมอกควัน
ในพ้ืนท่ีลดลง 
 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการฝึกอบรมการสลาย
ตอซังข้าว 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการ
สลายตอซังข้าวโดยใช้ จุลนิทรีย์
ย่อยสลายตอซังแทนการเผา 
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน  
ไถพรวนดินได้ง่ายขึ้น ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีช่วยประหยัดตน้ทุนและมีผล
ก าไรเพ่ิมสูงขึน้ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี
 

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับการ
สลายตอซังข้าวโดยใช้จุลนิทรีย์
ย่อยสลายตอซังแทนการเผา
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ไถ
พรวนดินได้ง่ายขึ้น ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี ชว่ยประหยัดต้นทุน
และมีผลก าไรเพ่ิมสูงขึ้น 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…4.,.6….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนนุ 
การจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน.ในการท าประชาคม 
ประชาวิจารณ ์ในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในพ้ืนท่ีในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ เชน่ แผน
ชุมชน แผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาสามปี  ฯลฯ 

- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจดัเวทีประชา
พิจารณ์/เวทีประชาคมในโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
ในพ้ืนท่ี 
- การจดัท าประชาคมระดับชุมชน/
หมู่บ้าน ระดับต าบล การจดัประชาคม/
บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน่ ฯลฯ  
-การจัดประชุมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของ อบต.รอบเวียง 

15,000 15,000 15,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้า
มามีส่วนรว่ม ในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 ของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งในพ้ืนท่ี  

ประชาชนมสี่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

- เพื่อให้ประชาชนไดแ้สดงออก
ถึงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อเปน็การพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยเปน็ไปอย่างมี
ถูกต้องตามกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิน่สมาชิกสภา ใน
กรณีตาย ลาออก หรือหมดวาะ 
- ส่งเสริม/สนับสนนุ/เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ ์การเลือกตั้งอ่ืน ๆเช่น 
ลงประชามตริัฐธรรมนูญ, เลือกตัง้ สส., 
เลือกตั้ง สว.,เลือกตัง้ อบจ., เลือกตั้ง
ฝ่ายปกครอง 

100,000 100,000 100,000 การด าเนนิเลือกตั้ง
เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 100 % 

- ราษฎรได้แสดงออกถึง
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- เปน็การพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยมีการ
จัดการเลือกตั้งให้เปน็ไป
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…4.,.6….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน และดแูลรักษาบ้านเรือน
ของตนเองให้สะอาดน่าอยู่ 

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง  หมู่ 1- 5 

30,000 30,000 30,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนสามารถดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน และ
ดูแลรักษาบ้านเรือนของตนเอง
ให้สะอาดน่าอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักงานปลดั 

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานด้าน
กลุ่มพลังมวลชน 

เพื่อสนับสนนุการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เชน่ 
กลุ่มอาสาปกป้องสถาบัน 
ลูกเสือชาวบ้าน  ฯลฯ หรือ
ตามท่ีไดร้ับหนังสือสั่งการ 
 

50,000 50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมท่ีสร้างสรรคต์าม
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักงานปลดั 
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ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  พนักงาน 
กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและ
บุคลากรในต าบลรอบเวียง 
 
 
 
 

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความช านาญพร้อมท้ังน าเอา
วิธีการพัฒนาท้องถิน่อ่ืนมา
ประยุกต์ใช ้
- เพ่ือให้มีวิสัยทัศนแ์ละทัศนคติท่ีดีใน
การท างาน มีความกระตือรือรน้ท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
- เพ่ือให้การบริหารและการบริการมี
มาตรฐาน 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความช านาญในการปฏิบตัิงาน
บุคลากรให้เกิดประสิทธผิลสูงสุด 
- เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ท่ี
สนับสนนุให้บุคลากรไดร้ับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง 

- จดัให้มีการอบรม ทศันศึกษาดู
งานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสมาชิกสภา ผู้บริหาร 
พนักงาน หวัหน้าส่วนราชการใน
พ้ืนท่ี  ผู้น า/คณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือแกนน าในหมู่บ้านผู้อุทิศตน
และท าคุณประโยชน์ให้กับสว่นรวม
ในต าบล 
-จัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนา
บุคลากรเพ่ือให้ความรู้ในงาน
ภารกิจและสง่เสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนาในหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัขึน้ใน
ด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกจิ
ของหนว่ยงาน 
- อบรมและพัฒนาให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์แก่ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. 

300,000 300,000 300,000 จัดโครงการ 1ครั้ง/ป ี
 

- คณะผู้บริหารและ
พนักงานสามารถน าเอา
ความรู้ ประสบการณ์มา
พัฒนาและประยุกต์ใช้กับ
องค์กรให้ก้าวหน้า 
- ผู้เข้าอบรมมีวสิัยทัศน์
กว้างไกล รอบรู้และ
ทันสมัย 
-บุคลากรไดร้ับ
ประสบการณ์แนวคดิ
หลักการ และวิธีการเพ่ือ
น ามาปรับปรุงและพัฒนา 
- ท าให้การปฏิบัตงิานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
รวดเร็วและถูกต้อง 

ส านักงานปลดั 

2 โครงการให้ความรูแ้ก่
พนักงานในการปฏิบัติงาน
ด้านการคลังในระบบ E-Laas 

เพ่ือเพ่ิมให้ความรู้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานด้านการคลังในระบบ  
E-Laas 

พนักงาน ลูกจ้าง อบต.รอบเวียง 10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1ครั้ง/ป ี
 

พนักงาน ลูกจ้าง อบต. 
รอเวียง มคีวามรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการคลัง
ในระบบ E-Laas 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการส ารวจและจัดท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- เพื่อเปน็ข้อมลูในการจดัเก็บ
รายได้ของหน่วยงาน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดแ้ละเกิดความ
ครอบคลุม ท่ัวถึง และเปน็ธรรม
กับผู้ช าระภาษ ี

- ส ารวจข้อมูลแผนท่ีภาษ,ี จ้าง
เหมาบุคคลฯ 
- จดัท าแผนท่ีภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- ส ารวจจดัท าแนวเขตให้ชดัเจน
เพื่อให้สะดวกต่อการบริหาร
จัดการ 
- ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อน ามาปรับข้อมูลแผนท่ีภาษี
ให้เป็นปัจจบุันทุกป ี
- ค่าด าเนนิการคดัลอกแปลงท่ีดิน
หรือถ่ายเอกสารต่าง ๆจาก
ส านักงานท่ีดินเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีให้
เรียบร้อย ทันสมัยเป็นปจัจุบนั 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของรายได้ท่ี
จากการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บภาษเีปน็ระบบ
และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  

-กองคลัง 
-กองช่าง 

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
แผนปฏิบตัิการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตน้แบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจรติ 

เพื่อสนับสนนุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตน้แบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจรติ 

องค์การบริการส่วนต าบลรอบ
เวียง 

50,000 50,000 50,000 ด าเนนิกิจกรรมตาม
แผนปฏิบตัิการ อปท.
ต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจรติได้ไม่
น้อยกว่า 50% 

สามารถเป็นองค์กรต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจรติ 

อบต. 
รอบเวียง 

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและประชาธิปไตย
ส าหรับประชาชน 

เพื่อเพิ่มความรูด้้านกฎหมาย
และประชาธปิไตยให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียงมีความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ประชาธิปไตยเพิ่มขึน้ 

ส านักงานปลดั 
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ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัตติาม พ.ร.บ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

เพื่อเพิ่มความรูด้้าน พ.ร.บ 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง และ
เจ้าหน้าท่ี บคุลากรในองค์กร 

-ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
อบต.รอบเวียง 
-เจ้าหน้าท่ี บุคลากรในองค์กร 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง และบุคลากร
ในองค์กรมคีวามรู้เรื่อง
เกี่ยวกับพ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลดั 

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

บุคลากรของ อบต.รอบเวียง  
(ข้าราชการประจ า ผู้บริหาร และ 
ส.อบต.) 

80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 60 ของ
ข้าราชการประจ า 
ผู้บริหาร และ 
ส.อบต. 

บุคลากรของ อบต.รอบ
เวียง ได้เพิ่มพูนความรู้ 
และเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรให้ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลดั 

8 โครงการ  5 ส. เพื่อส่งเสริมการด าเนนิงาน
กิจกรรม 5 ส 

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสว่นต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง ลูกจ้างประจ า และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯใน 
อบต.รอบเวียง 

100,000 100,000 100,000 การด าเนนิงานกิจกรรม 
5 ส ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

อบต.รอบเวียง 
มีมาตรฐานตามหลัก 5 ส 

ส านักงานปลดั 

9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผังชุมชน 

เพื่อด าเนนิงานตามกฎหมายผัง
เมือง 

การผังเมือง ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

300,000 300,000 300,000 มีผังเมืองตามกฎหมายผัง
เมืองก าหนด 

มีผังเมืองตามกฎหมายผัง
เมือง 

-กองช่าง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

10 อุดหนนุตามโครงการปรบัปรุง
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนนุตามโครงการ
ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างของ 
อปท. ระดับอ าเภอ (เทศบาล
ต าบลสนัทราย) 

50,000 50,000 50,000 อุดหนนุตามโครงการ
ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ ปีละ 1 ครั้ง 

อุดหนนุตามโครงการ
ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

-ส านักงานปลัด 
 

 
-72- 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถ่ินและพัฒนาบุคลากร  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร 
(ฝ่ายการเมือง ,ฝ่ายประจ า) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ 
เงินเพิ่มต่างๆ เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินอ่ืนๆ ฯลฯ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง  ฯลฯ ของ 
อบต.รอบเวียง 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายให้
บุคลากรในองค์กรได้ 
100% 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสว่นต าบล  
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ฯลฯ 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครวั ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ฯลฯ 

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธภิาพ
และบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ครภุัณฑ์
ไฟฟ้า ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ฯลฯ 

350,000 350,000 350,000 มีครุภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

มีครุภัณฑ์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน และเพียงพอ
ส าหรับให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ วัสดงุานบ้านงานครัว 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่
วัสดคุอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

เพื่อให้มีวัสดุใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธภิาพ
และบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

จัดซื้อจดัซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วสัดงุานบ้านงาน
ครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
วัสดคุอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

820,000 820,000 820,000 มีวัสดุใชเ้พียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

มีวัสดุใช้ในการปฏบิตัิงาน
เพียงพอ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

14 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดค่า
สาธารณูปโภค  เชน่ ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์   
ค่าบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม ฯลฯ 

350,000 350,000 350,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค 
การปฏิบัติงานงานมี
ประสิทธิภาพ  
 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

 

 
-73- 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถ่ินและพัฒนาบุคลากร  

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าตอบแทน   

870,000 870,000 870,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  
 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด 
ค่าใช้สอย  

650,000 650,000 650,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้
สอย 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  
 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

17 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน /ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครภุัณฑ์ / 
ค่าปรับปรุงทีด่ินและสิง่ก่อสร้าง 

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความปลอดภัยและเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 
3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

500,000 500,000 500,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัตงิานเปน็ไปดว้ย
ความปลอดภัยและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

18 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
งบกลาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
กลาง ใหก้ารปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 600,000 600,000 600,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
กลาง 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
งบกลาง การปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพประชาชน
ได้รบัประโยชนส์ูงสดุ 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

19 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
หมวดรายจ่ายอ่ืน ใหก้าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด 

หมวดรายจ่ายอ่ืน 40,000 40,000 40,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายหมวด
รายจ่ายอ่ืน 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหมวด
รายจ่ายอ่ืน การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพประชาชน
ได้รบัประโยชนส์ูงสดุ 

-ส านักงานปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4.,.6….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
6.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
 

เพื่อเป็นการลดขัน้การปฏิบตัิราชกร
ให้บริการนอกสถานท่ี ประชาชน
ได้รบัความสะดวกสบาย เชน่ 
ให้บริการการรับช าระภาษี/ช าระ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานท่ี   
การต่อใบอนุญาตต่างๆ การขอ
อนุญาตก่อสร้าง การรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์  และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.
รอบเวียง 
 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 ประเมินจาก
แบบสอบถามความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย ในการ
ให้บริการต่างๆนอกสถานท่ี 
และได้เสนอความคดิเหน็
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการบริหารงานของ 
อบต.รอบเวียงให้บริการ 
อบต.เคลื่อนท่ี 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.,.6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
7. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
7.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภยัแลง้ 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแลง้ 
และปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1ครั้ง/ป ี ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปญัหาภัย
แล้ง และปฏิบตัิตนได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ส านักงานปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหว 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การเกิดแผ่นดนิไหว และปฏิบตัิ
ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกดิภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
และบุคลากรในองค์กร 
 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การเกิดแผ่นดนิไหว และ
ปฏิบัตตินได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย 

ส านักงานปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมและป้องกัน 
วาตภยั อุทกภัย และลดอุบัตภิัย
ทางน้ า 
 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน วาตภยั อุทกภยั และลด
อุบัติภยัทางน้ า และปฏิบตัตินได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน วาตภยั อุทกภยั 
และลดอุบตัิภยัทางน้ า และ
ปฏิบัตตินได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย 

ส านักงานปลดั 

4 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ส าหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และ
ปฏิบัตตินได้อย่างถูกต้องเมื่อเกดิ
ภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
 

20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และ
ปฏิบัตตินได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย 

ส านักงานปลดั 

5 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ในองค์กร 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มี
ความรู้เกี่ยวกับป้องกันและระงับ
อัคคีภยั และปฏิบตัตินได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

บุคลากรใน อบต.รอบเวียง 
ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี บุคลากรในองค์กร มคีวามรู้
เกี่ยวกับป้องกันและระงับ
อัคคีภยั และปฏิบตัตินได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ส านักงานปลดั 

6 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนผู้ใช้รถใชถ้นน 20,000 20,000 20,000 จัดโครงการ 2 ครั้ง/ป ี
 

ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.,.6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
7. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
7.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย 100 % 
 

เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ท้ังผู้ขับขี่
และผู้โดยสารได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ มีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางท้อง
ถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต ์

ผู้ใช้รถจักรยานยนต ์ 10,000 10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ท้ังผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารไดต้ระหนักถึง
ความส าคัญของการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ มีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางท้อง
ถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต ์

ส านักงานปลดั 

8 อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เพื่ออุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

30,000 30,000 30,000 อุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการฯ ปีละ 1 ครั้ง 

อ าเภอเมืองเชียงราย ด าเนนิการ
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

-ส านักงานปลัด 
-อ.เมือง ชร. 

9 อุดหนนุโครงการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รู้ถงึโทษและ
พิษภัยของยาเสพตดิ สร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครวั ชุมชนและ
สังคม 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง  

10,000 10,000 10,000 อุดหนนุโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง ตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในโรงเรียน 

เด็ก เยาวชน ได้รูถ้ึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพตดิ ครอบครวั 
ชุมชนและสงัคมมีความเข้มแขง็ 

-ส านักงานปลัด 
-โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

10 อุดหนนุจังหวดัเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวดัเชียงราย 

เพื่ออุดหนนุจังหวดัเชียงราย ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิจังหวัดเชียงราย 

อุดหนนุจังหวดัเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวดัเชียงราย 

30,000 30,000 30,000 อุดหนนุจังหวดัเชียงราย ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย 

จังหวดัเชียงราย ด าเนนิการตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวดัเชียงราย 

ส านักงานปลดั 
 

11 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ  
ต.รอบเวียง 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิงานด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพตดิของศูนย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพตดิ ต.รอบเวียง 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ  
อบต.รอบเวียง 

50,000 50,000 50,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
การบริหารงานมีระสิทธิภาพ  
ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด
จากการมารับบริการ 

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….5.,.6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
7. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
7.2  แนวทางการพัฒนา  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ 
อุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ อุปกรณ์งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

100,000 100,000 100,000 มีวัสด ุครภุัณฑ์ 
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ใช้ในการ
บริหารงานอย่าง
เพียงพอ 

มีวัสด ุครภุัณฑ์ อุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ใช้ในการ
บริหารงานอย่างเพียงพอ 

ส านักงานปลดั 

2 โครงการจดัซื้อกระจกโค้งพร้อม
ติดตั้ง บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 

เพื่อจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อม
ติดตั้ง บริเวณทางร่วม ทางแยก 
ซอย ป้องกันอุบัตเิหตุในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.06 
เมตร จ านวน 2 จุด คือ  
1.ซอยลีลาวด ี
2.ซอยป่างิ้ว 

10,000 10,000 10,000 มีกระจกโค้ง  
จ านวน 2 จุด 

มีกระจกโค้ง บริเวณทาง
ร่วม ทางแยก ซอย 
สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุได ้

ส านักงานปลดั 

3 โครงการจดัซื้อป้ายเตือน
อันตรายพร้อมตดิตั้ง 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อจัดซื้อป้ายเตือนอันตราย
พร้อมติดตั้งในบริเวณจดุเสี่ยง
ต่างๆป้องกันอุบตัิเหตุในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย พร้อม
ติดตั้งจ านวน 2 จุด คือ  
1.บริเวณทางแยก อบต.รอบเวียง 
2.บริเวณแยก (ศพด.) ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

10,000 10,000 10,000 มีป้ายเตือนอันตราย 
จ านวน 2 จุด 

ป้ายเตือนอันตรายบริเวณ
จุดเสี่ยงต่างๆ สามารถ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตไุด ้

ส านักงานปลดั 

4 โครงการจดัซื้อกระจกโค้งพร้อม
ติดตั้ง บ้านหนองด่าน หมู่ 1 

เพื่อจัดซื้อกระจกโค้ง พร้อม
ติดตั้ง บริเวณทางร่วม ทางแยก 
ซอย ป้องกันอุบัตเิหตุในพ้ืนท่ี 

ติดตั้งกระจกโค้ง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.06 
เมตร จ านวน 2 จุด คือ  
1.สามแยกซอย 11 
2.โค้งหน้าบ้าน รต.สุนทร ซาวค า 

10,000 10,000 10,000 มีกระจกโค้ง  
จ านวน 2 จุด 

มีกระจกโค้ง บริเวณทาง
ร่วม ทางแยก ซอย 
สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุได ้

ส านักงานปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….4..,5.,.6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
7. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
7.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการตรวจตรา เฝ้าระวังโดย อปพร. และ/หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ที่ โครงการ  วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

- เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มคีวามรู้
มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ี
ในการช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ 
- เพื่อเพิ่มจ านวน อปพร. ใน
การสนับสนนุ อบต. / 
ช่วยเหลือสงัคม 
- เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที เกิดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สนิน้อยท่ีสดุ 

- ฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัคร อปพร.เดิม 
- การพัฒนาศักยภาพของศนูย์  
อปพร. 
- สนันสนนุ/จดัหาสวัสดิการ/
ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่ อปพร. 
- ฝึกอบรมประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อเป็นสมาชิก อปพร. ใหม่ 

130,000 130,000 130,000 จัดฝึกอบรมทบทวนอป
พร.จัดส่งอปพร.ไปอบรม
หน่วยงานอ่ืนปีละ 1 ครัง้ 

- สมาชิก อปพร.มีความรู้
และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ  
- ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-79- 



ผ.02 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถ่ินระดับจังหวัดก าหนด 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1..... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย
พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง เชื่อมต่อ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เทศบาลนครเชียงราย 
บริเวณไรแ่ม่ฟ้าหลวง 

-เพื่อเป็นการพัฒนาทาง
คมนาคมให้มีความสะดวก 
และปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชน 
-เพื่อเป็นการลดอุบตัิเหตุบน
ท้องถนน 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
แบบไม่มีไหล่ทาง ขนาดกว้าง 
6 เมตร ระยะทาง 565 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 3,390 
ตารางเมตร 

1,900,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,900,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,900,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

จ านวนเสน้ทาง
ถนนท่ีเพิ่มขึน้ 

-ทางคมนาคมมีการ
พัฒนาประชาชนในเขต 
อบต.รอบเวียง เทศบาล
นครเชียงราย และพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยใน
การสัญจร 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนน 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด บ้านนายเจริญ 
 โพธิวงศ์ ถึงบ้านนายสุย วงศ์ลา 
หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ระยะทางยาว 
 234 เมตร  
 

590,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

590,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

590,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด 
จ านวน 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ซอย 8 หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 218 เมตร   

545,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

545,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

545,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

 
 
 

-80- 



ผ.02 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1..... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  

ถนนสายหลักของหมู่บ้าน  
หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า     
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง และเป็น
การเสริมไหล่ทางให้ถนน
กว้างขึ้น ทางคมนาคมสะดวก
ขึ้น  

ก่อสร้างระบายน้ า  
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาว 250 เมตร 
 

650,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

650,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

650,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบาย และถนน
กว้างขึ้น 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
หน้าโรงเรียนบ้านป่ายางมน ถึง 
บ้านนายจันทร์แก้ว สิทธิแก้ว 
เชื่อมถึงบ้านนางสายสวาท 
สร้างไร ่หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างระบายน้ า  
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร  
ระยะทางยาวรวม  310 เมตร 
 

785,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

785,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

785,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีรางระบายน้ า 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ 5 (ชุมชนดอยสะเก็น) 
เชื่อมถนนเขตเทศบาล  

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

1,100,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,100,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,100,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

7 โครงการก่อสร้างสะพานล าน้ า
เหมืองเสีย (หัวนานายอินสอน 
อินต๊ะวงค์ เขตเทศบาลเชื่อมต่อ  
หมู่ 5 ต.รอบเวียง) 

เพื่อก่อสร้างสะพานล าน้ า
เหมืองเสีย  

กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างสะพานล า
น้ าเหมืองเสีย  
1 แห่ง 

ประชาชนมสีะพานสัญจร
ไปมาสะดวก สบาย 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ถนนสายล าน้ าลาว  
ถึงบ้านด้าย อ าเภอเวียงชัย 

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

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

4,950,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

4,950,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

4,950,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ผ.02 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1..... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี

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

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

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

3,300,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

3,300,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

3,300,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมถนนเดิม บ้านฮ่องอ้อ ต.
ดอยฮาง ถึง บ้านเลขท่ี 368 
บ้านหนองด่าน หมู่ 1ต.รอบ
เวียง 

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

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

1,375,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,375,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,375,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

11 โครงการก่อสร้างฝาปดิ 
รางระบายน้ า ถนนป่าบง หมู่ 3 

เพื่อขยายไหล่ทาง ให้ถนน
กว้างขึ้น ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก สบาย 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 
ระยะทางยาวประมาณ 600 
เมตร 

1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ขยายไหล่ทางได้
กว้างขึ้น 

-การสัญจรไปมาของ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภัย
ย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนน
ในหมู่บ้าน 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

12 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านป่าบง หมู่  3 

เพือ่ให้ประชาชนมนี้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา ตาม
แบบมาตรฐาน อบจ.เชียงราย 
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ขยายประปาชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมนี้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ผ.02 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….1….                 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....1..... 
2.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี

เสริมเหล็ก บ้านป่ายางน้อย  
หมู่ท่ี 10 ต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเวียงชัย เชื่อม บ้านป่าบง 
หมู่ท่ี 3 ต าบลรอเวียง อ าเภอ
เมืองเชียงราย 

-เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชน 
-เพื่อให้การคมนาคมมีความ
สะดวกมากย่ิงขึน้ 
-เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
-เพื่อใช้เป็นเสน้ทางขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรตี 
จ านวน 1 สาย 

4,570,000 
(โครงการ

ประสานแผนฯ) 
 

4,570,000 
(โครงการ

ประสานแผนฯ) 
 

- มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 สาย 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
เวียงเหนือ อ าเภอเวียง
ชัย และพ้ืนท่ีต าบลรอบ
เวียง อ าเภอเมือง
เชียงราย ได้รับความ
สะดวกในการใชเ้สน้ทาง
คมนาคมสัญจรไป-มา 
-ประชาชนเกดิความพึง
พอใจในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 
-มีเสน้ทางคมนาคมเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

-เทศบาลต าบลเวียง
เหนือ 
-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

14 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม ซอย 
10 ต าบลเวียงชัย เชื่อมระหว่าง
บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 2 ต าบล
รอบเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวดัเชียงราย 
 

-เพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง
สินค้าการเกษตรออกสู่ตัว
เมือง 
-เพื่อการเดนิทางออกสู่ตวั
เมืองมีความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 
 
 

ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

11,100,000 
(โครงการ

ประสานแผนฯ) 
 
 

11,100,000 
(โครงการ

ประสานแผนฯ) 
 
 

11,100,000 
(โครงการ

ประสานแผนฯ) 
 
 

มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 1 สาย 

-ราษฎรได้ใช้ประโยชน์
จากกรก่อสร้างถนน
คอนกรตีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ราษฎรประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง
และขนส่งสินค้าออกสู่ตัว
เมือง 
 

-เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัย 
-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3 , 4 ….                  ผ.02 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3 , 4 , 6.... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
15 โครงการก่อสร้างศนูย์กีฬา 

ต าบลรอบเวียง 
เพ่ือก่อสร้างศูนย์กีฬาต าบล
รอบเวียง ให้เป็นศูนย์กีฬาท่ี
ครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เล่นกีฬา ท าให้สุขภาพ
แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 

ก่อสร้างศูนย์กีฬา 
ต าบลรอบเวียง 1 แห่ง 

450,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

450,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

450,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างศูนย์กีฬาท่ี
ครบวงจร 1 แห่ง  

ประชาชนมศีูนย์กีฬาท่ี
ครบวงจร ประชาชนได้เล่น
กีฬา ท าให้สุขภาพแข็งแรง
ท้ังร่างกายและจิตใจ 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…. 3….                   
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...2..,4..,5... 
4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
4.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว 

ท่ี โครงการ  
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่ 

ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
16 โครงการขยายเขตระบบ

จ าหน่ายประปาภูมิภาค 
 (หาดเชียงราย) 

เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่าย
ประปาภูมิภาค (หาดเชียงราย)
นักท่องเท่ียวและประชาชนมนี้ า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 

บริเวณหาดเชียงราย 800,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

800,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

800,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายประปา
ภูมิภาค 
(หาดเชียงราย) 
จ านวน 1 แห่ง 

เขตระบบจ าหน่าย
ประปาภูมิภาค (หาด
เชียงราย) เพิ่มขึ้น 
นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนมนี้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                                          ผ.02 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5.... 
5. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

17 ขุดลอกหนองน้ ากกน้อย  
 

เพื่อขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ
ไม่ให้ตืน้เขนิ สามารถกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอท้ังด้าน
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 

พ้ืนท่ีขดุลอกประมาณ  
4 ไร ่

500,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 
 

500,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 
 

500,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 
 

ขุดลอกหนองน้ ากก
น้อย จ านวน 1 
แห่ง 

หนองน้ าสาธารณะไมต่ืน้
เขิน สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้อย่างเพียงพอท้ัง
ด้านอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

18 ก่อสร้างฝายก้ันน้ าคลอง
ชลประทาน หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างก่อสร้างฝายก้ันน้ า
คลองชลประทาน ใชส้ าหรับ 
กักเก็บน้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร และใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ 

ก่อสร้างฝายก้ันน้ าคลอง
ชลประทาน หมู่ 1  
จ านวน 1 แห่ง 

2,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

ก่อสร้างฝายก้ันน้ า
คลองชลประทาน 
1 แห่ง 

มีฝายก้ันน้ าคลอง
ชลประทาน ใช้ส าหรับกัก
เก็บน้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร และใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

19 ขุดลอกล าน้ ากก หมู่ 2 ถึง  
หมู่ 5 
 

เพื่อขุดลอกล าน้ าสาธารณะ 
ไม่ให้ตืน้เขนิ ท าใหน้้ าไหลได้
สะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,500 
เมตร 

2,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

ขุดลอกล าน้ ากก 
1 แห่ง 
 

ล าน้ าสาธารณะไมต่ืน้เขนิ 
ท าให้น้ าไหลได้สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

20 ขุดลอกล าน้ าเหมืองเสีย –  
ล าน้ ากก  หมู่ 2 
 

เพื่อขุดลอกล าน้ าเหมืองเสีย   
ไม่ให้ตืน้เขนิ ท าใหน้้ าไหลได้
สะดวก 

ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 
30 เมตร 

1,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

1,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

1,000,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

ขุดลอกล าน้ า
เหมืองเสีย  1 แห่ง 

ล าน้ าเหมืองเสียไม่ตืน้
เขิน ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

21 ก่อสร้างดาดคอนกรตีป้องกัน
ตลิ่งพังซอยประปาหมู่บ้านถึง
ล าน้ าเหมืองเสีย หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรตี 
ป้องกันตลิ่งพัง และให้น้ า
ระบายได้ดแีก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

ระยะทางประมาณ 400 
เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก 1.5 
เมตร 

500,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

500,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

500,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

ก่อสร้างดาด
คอนกรตี จ านวน 1 
แห่ง 

ป้องกันตลิ่งพัง ทางน้ า
ระบายน้ าไดด้ี แก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                                          ผ.02 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5.... 
5. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

22 ขุดลอกล าเหมืองแม่ห่าง หมู่ 3 
 

เพื่อขุดลอกล าน้ าเหมือง 
ไม่ให้ตืน้เขนิ น้ าไหลได้
สะดวก 

ระยะทางประมาณ 500 
เมตร กว้าง 50 เมตร 

500,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

500,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

500,000 
(โครงการเกิน
ศักยภาพ) 

ขุดลอกล าเหมือง 
แม่ห่าง  1 แห่ง 

ล าน้ าเหมืองไมต่ืน้เขนิ  
มีทางน้ าน้ าไหลได้สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

23 ก่อสร้างฝายล าน้ าลาว  
(ฝายปากคลอง บ้านป่ายางมน
น้อย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
เชื่อม บ้านป่าบง หมู่ 3  
ต.รอบเวียง อ.เมือง) 

เพื่อก่อสร้างก่อสร้างฝาย 
ล าน้ าลาว ใช้ส าหรบักักเก็บ
น้ าไว้ใชไ้ด้อย่างเพียงพอท้ัง
ด้านอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายล าน้ าลาว  
จ านวน 1 แห่ง 

10,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

10,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

10,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างฝายล าน้ า
ลาว  1 แห่ง 

มีฝายล าน้ าลาว ใช้
ส าหรับกักเก็บน้ าไว้ใชไ้ด้
อย่างเพียงพอท้ังด้าน
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

24 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพัง 
ล าน้ าลาวตลอดสาย (ท่ามะโม้
ถึงฝายเชียงราย) หมู่ 2 , หมู่ 3 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรดุตวั หรือ
พังทลาย 

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพัง 
ล าน้ าลาวตลอดสาย  
ตามแนวเดิม 

50,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

50,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

50,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างป้องกัน
ตลิ่งพัง 
ล าน้ าลาวตลอด
สาย 

ลดการทรดุตวัหรือการ
พังทลายของตลิ่งแม่น้ า
ลาว 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

25 ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ ากก 
(ฝายเชียงราย ถึง ปากล าน้ าแม่
ห่าง) 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรดุตวั หรือ
พังทลาย 

ก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังล าน้ า
กก 
ตามแนวเดิม 

50,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

50,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

50,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างป้องกัน
ตลิ่งพังล าน้ ากก 1 
แห่ง 
 

ลดการทรดุตวัหรือการ
พังทลายของตลิ่งล าน้ า
กก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

26 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังล า
น้ ากก (หาดเชียงราย) หมู่ 4 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรดุตวั หรือ
พังทลาย 

ระยะทางประมาณ 200 
เมตร 

15,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

15,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

15,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งพังล า
น้ ากก (หาด
เชียงราย) 1 แหง่ 

ลดการทรดุตวัหรือการ
พังทลายของตลิ่งล าน้ า
กก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                                  ผ.02 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5.... 
5. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

27 ขุดลอกล าน้ ากรณ์ หมู่ 5 
 

เพื่อขุดลอกล าน้ า ไม่ใหต้ืน้
เขิน น้ าไหลไดส้ะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,500 
เมตร 

2,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

2,000,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ขุดลอกล าน้ ากรณ ์
1 แห่ง 

ล าน้ าไม่ตืน้เขิน น้ าไหลได้
สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

28 ขุดลอกล าเหมืองใหญ่ หมู่ 
5 
 

เพื่อขุดลอกล าเหมืองไม่ให้
ตื้นเขนิ น้ าไหลได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร  

1,500,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,500,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

1,500,000 
(โครงการเกิน

ศักยภาพ) 

ขุดลอกล าเหมืองใหญ่1 
แห่ง 

ล าเหมืองไมต่ื้นเขนิ น้ าไหล
ได้สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

29 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (สวนแมร่ะมิง-
คลองชลประทาน) หมู่ 1 

เพื่อขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ไม่ให้
ตื้นเขนิ ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 
2.5 -3.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

90,000 90,000 90,000 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 
จ านวน 1 แห่ง 

ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชนไ์ม่ตืน้เขิน มีทาง
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

30 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (บ่อปลาทอง
เสงี่ยมฟาร์ม-คลอง
ชลประทาน) หมู่ 1 

เพื่อขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ไม่ให้
ตื้นเขนิ ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 
2.5 -3.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

90,000 90,000 90,000 ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 
จ านวน 1 แห่ง 

ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชนไ์ม่ตืน้เขิน มีทาง
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

31 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (หนองก๊อบแก๊บ 
-คลองชลประทาน) หมู่ 1 

เพื่อขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ไม่ให้
ตื้นเขนิ ท าให้น้ าไหลได้
สะดวก 

ขุดลอกล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 
1.5 เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์  
1แห่ง 

ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชนไ์ม่ตืน้เขิน มีทาง
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                                  ผ.02 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5.... 
5. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

32 ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (หลังบ้านนายสวสัดิ ์
ภิระบรรณ-คลองชลประทาน) 
หมู่ 1 

เพื่อขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ไม่ให้ตืน้
เขิน ท าให้น้ าไหลได้สะดวก 

ขุดลอกล าเหมืองกว้างเฉลี่ย 
1.5 เมตร ระยะทาง 1,500 
เมตร 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ขุดลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน ์
1 แห่ง 

ล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชนไ์ม่ตืน้เขิน มีทาง
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

33 ขุดลอกล าเหมืองกลาง หมู่ 2 
 

เพื่อขุดลอกล าน้ าเหมือง 
ไม่ให้ตืน้เขนิ น้ าไหลได้
สะดวก 

ระยะทางประมาณ 800 
เมตร กว้าง 2 เมตร 

90,000 90,000 90,000 ขุดลอกล าเหมืองกลาง 
1 แห่ง 

ล าน้ าเหมือง ไม่ตืน้เขิน  
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

34 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน  
หมู่ 2  

เพื่อขุดลอกล าน้ าเหมือง  
ไม่ให้ตืน้เขนิ ท าใหน้้ าไหลได้
สะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,500 
เมตร กว้าง 1.5 เมตร 

90,000 90,000 90,000 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน  
1 แห่ง 

ล าน้ าเหมือง ไม่ตืน้เขิน  
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

35 ก่อสร้างดาดคอนกรตีล าน้ า
เหมืองเสีย (หลังตลาดเช้า)  
หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรตี 
ป้องกันตลิ่งพัง และให้น้ า
ระบายได้ดแีก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ระยะทางประมาณ 200 
เมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างดาดคอนกรตี 
จ านวน 1 แห่ง 

ป้องกันตลิ่งพัง ทางน้ า
ระบายน้ าไดด้ี แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

36 ขุดลอกล าน้ ากกน้อยเชื่อมต่อ 
หมู่ 4 และ หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว 
เขตเทศบาลนครเชียงราย 

เพื่อขุดลอกล าน้ า ไม่ใหต้ืน้
เขิน น้ าไหลไดส้ะดวก 

ขุดลอกล าน้ ากกน้อยเชื่อมต่อ 
หมู่ 4 และ หมู่ 7 จ านวน 1 
แห่ง 

300,000 300,000 300,000 ขุดลอกล าน้ ากกน้อย
เชื่อมต่อ หมู่ 4 และ หมู ่
7 จ านวน 1 แห่ง 

ล าน้ ากกน้อยไมต่ื้นเขนิ  
มีทางน้ าน้ าไหลได้สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                                  ผ.02 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....2.,.5.... 
5. ยุทธศาสตร์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

ท่ี โครงการ  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ (บาท) 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
ขอประสานแผน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

37 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน  
หมู่ 5  

เพื่อขุดลอกล าน้ าเหมือง  
ไม่ให้ตืน้เขนิ ท าใหน้้ าไหล
ได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร  

100,000 100,000 100,000 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งมน  
 1 แห่ง 

ล าน้ าเหมือง ไม่ตืน้เขิน  
น้ าไหลไดส้ะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

38 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งป่ายาง  
หมู่ 5 

เพื่อขุดลอกล าเหมืองไม่ให้
ตื้นเขนิ น้ าไหลได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร  

100,000 100,000 100,000 ขุดลอกล าเหมือง 
ทุ่งป่ายาง 1 แห่ง  
 

ล าเหมืองไมต่ื้นเขนิ น้ าไหล
ได้สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

39 ขุดลอกล าเหมืองทุ่งสนัรวม 
หมู่ 5 

เพื่อขุดลอกล าเหมืองไม่ให้
ตื้นเขนิ น้ าไหลได้สะดวก 

ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร  

100,000 100,000 100,000 ขุดลอกล าเหมือง 
ทุ่งสันรวม 1 แห่ง 
 

ล าเหมืองไมต่ื้นเขนิ น้ าไหล
ได้สะดวก 

-อ.เมืองเชียงราย 
-อบจ.เชียงราย 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

 
รวมทั้งสิ้น จ านวน   39   โครงการ 

 

 

621,905,000 
 

621,905,000 
 

617,335,000 
 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   1,861,145,000   บาท 
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ผ.03 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1)   ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน 
       1.1  แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและพัฒนาอาชีพ 
ด้านการเกษตรกรรม 
 
       1.2   แนวทางการพฒันา สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือ
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
                                                       

 
1 
 
 
4 

 
30,000 

 
 

80,000 
 

 
3 
 
 
4 

 
65,000 

 
 

80,000 

 
3 
 
 
4 

 
65,000 

 
 

80,000 

 
7 
 
 

12 

 
160,000 

 
 

240,000 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1 5 110,000 7 145,000 7 145,000 19 400,000 
 
2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ    
        สาธารณะ   

   2.1    แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรงุ บ ารุงรักษาทาง  
 คมนาคม ถนน สะพาน   และทางระบายน้ า 
 
          2.2    แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณ  
ประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

 
 
 
3 
 
 
9 

 
 
 

1,384,400 
 
 

2,020,000 

 
 
 

30 
 
 

15 

 
 
 

6,253,900 
 
 

3,070,000 

 
 
 

30 
 
 

15 

 
 
 

6,253,900 
 
 

3,070,000 

 
 
 

63 
 
 

39 

 
 
 

13,892,200 
 
 

8,160,000 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 2 12 3,404,400 45 9,323,900 45 9,323,900 102 22,052,200 
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ผ.03 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

3)   การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
      3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 
      3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
      3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 
      3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 
      3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีของประชาชน 
 

 
16 
 

18 
 
 

13 
 

30 
 
 
4 

 
2,277,000 

 
381,000 

 
 

445,000 
 

455,000 
 
 

165,000 

 
18 
 

18 
 
 

13 
 

30 
 
 
4 

 
2,347,700 

 
381,000 

 
 

445,000 
 

455,000 
 
 

165,000 

 
18 
 

18 
 
 

13 
 

30 
 
 
4 

 
2,347,700 

 
381,000 

 
 

445,000 
 

455,000 
 
 

165,000 

 
52 
 

54 
 
 

39 
 

90 
 
 

12 

 
6,972,400 

 
1,143,000 

 
 

1,335,000 
 

1,365,000 
 
 

495,000 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3 81 3,723,000 83 3,793,700 83 3,793,700 247 11,310,400 
4)   การพัฒนาด้านการทอ่งเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม 
       4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพ่ิม
รายได้  
 
      4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
 
      4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

 
4 
 
 
4 
 
 
1 

 
90,000 

 
 

250,000 
 
 

200,000 

 
4 
 
 
4 
 
 
1 

 
90,000 

 
 

250,000 
 
 

200,000 

 
4 
 
 
4 
 
 
1 

 
90,000 

 
 

250,000 
 
 

200,000 

 
12 
 
 

12 
 
 
3 
 

 
270,000 

 
 

750,000 
 
 

600,000 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 4 9 540,000 9 540,000 9 540,000 27 1,620,000 
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ผ.03 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

  5)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 
           5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 
 
           5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัด
ขยะมูลฝอย 
 
           5.4  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
           5.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ     
        

 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 

 
610,000 

 
 

30,000 
 
 

170,000 
 
 

30,000 

 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 

 
810,000 

 
 

30,000 
 
 

170,000 
 
 

30,000 

 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 

 
810,000 

 
 

30,000 
 
 

170,000 
 
 

30,000 

 
8 
 
 
6 
 
 
9 
 
 
6 

 
2,230,000 

 
 

90,000 
 
 

510,000 
 
 

90,000 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5 9 840,000 10 1,040,000 10 1,040,000 29 2,920,000 
  6)   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
        6.1   แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
 
       6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบรหิารงานท้องถ่ิน
และพัฒนาบุคลากร 
 
       6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและ
การบริการประชาชน 
 

 
4 
 
 

19 
 
 
1 

 
195,000 

 
 

11,200,000 
 
 

10,000 

 
4 
 
 

19 
 
 
1 

 
195,000 

 
 

11,200,000 
 
 

10,000 

 
4 
 
 

19 
 
 
1 

 
195,000 

 
 

11,200,000 
 
 

10,000 

 
12 
 
 

57 
 
 
3 

 
585,000 

 
 

33,600,000 
 
 

30,000 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 6 24 11,405,000 24 11,405,000 24 11,405,000 72 34,215,000 
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ผ.03 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี  2561 ปี  2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

  7)   การส่งเสริมการรักษาความม่ันคงของรัฐ 
           7.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
           7.2  แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
           7.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการตรวจ
ตราเฝ้าระวัง โดย อปพร.และสายตรวจอาสา 
 

 
11 
 
 
 
4 
 
 
1 

 
220,000 

 
 
 

130,000 
 
 

130,000 

 
11 
 
 
 
4 
 
 
1 

 
220,000 

 
 
 

130,000 
 
 

130,000 

 
11 
 
 
 
4 
 
 
1 

 
220,000 

 
 
 

130,000 
 
 

130,000 

 
33 
 
 
 

12 
 
 
3 

 
660,000 

 
 
 

390,000 
 
 

390,000 
 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 7 16 480,000 16 480,000 16 480,000 48 1,440,000 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

 
156 

 
20,502,400 

 
194 

 
26,727,600 

 
194 

 
26,727,600 

 
544 

 
73,957,600 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
4.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการด า เนิน งานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง                  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เป็นผู้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน    
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน   2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ีประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

    

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินงาน  เพื่อการติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง และใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและ
สถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง เพื่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงโดยท่ัวกันตามล าดับต่อไป  
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   ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง

ยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลรอบเวียงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  
 
 

แผนผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมนิผล 
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ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

นำยก อบต.รอบเวียง เสนอต่อ 

สภำ อบต.รอบเวียง 

คณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.รอบเวียง 

 

 

 

ประกำศผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   

ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ  30 วัน 

ด ำเนนิกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำก

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ต่อนำยก อบต.รอบเวียง 

 

คณะกรรมกำร

ติดตำมและ

ประเมินผล

องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลรอบ

เวียง 



 
4.1.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็น
ส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

4.2. ระเบียบ และวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
4.2.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6  
   ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิก
สภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน
สองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท า
หน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
ท้ังหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

  ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 

4.2.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียน
วิธีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนท่ีก าหนดไว้ได้  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
ได้แก่  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปล่ียนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   
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การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมท้ังการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ อีก
ท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ได้ใช้วิธีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนการด าเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้  
  

แบบที่ 1 :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

แบบที่ 2 :   เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  
        ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีก าหนดระยะเวลา 
        ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
แบบที่ 3/1 :  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ  

 
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ท้ังนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละ 1  ครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน   
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 

 



 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีจัดต้ังขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอ านาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ.2537  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังยกฐานะจากสภาต าบล  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลรอบ
เวียง  เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน  พ.ศ. 2538   
 

ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ต าบลรอบ
เวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  มีจ านวนหมู่บ้านรวม  5 หมู่บ้าน รวมพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ  21  
ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นท่ีแยกกันเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 
 

 1. พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันออกครอบคลุมพื้นท่ี 3  หมู่บ้านคือ หมู่  2  บ้านป่ายางมน, หมู่  3  บ้านป่าบง 
และ หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม ่    มีพื้นท่ีประมาณ 9.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลริมกก  อ าเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตต าบลเวียงเหนือ  อ าเภอเวียงชัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตเทศบาลนครเชียงราย 
 

2. พื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตกครอบคลุมพื้นท่ี 2  หมู่บ้านคือ หมู่  1  บ้านหนองด่าน,หมู่  4  บ้านป่างิ้ว 
มีพื้นท่ีประมาณ 11.5 ตารางกิโลเมตรโดยพื้นท่ีส่วนนี้มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ เขตต าบลแม่ยาวอ าเภอเมืองเชียงราย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ เขตต าบลป่าอ้อดอนชัย  อ าเภอเมืองเชียงราย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลนครเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ         เขตต าบลดอยฮาง  อ าเภอเมืองเชียงราย 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีพื้นท่ี 2 ส่วนคือ  พื้นท่ีฝ่ังทางด้านทิศ
ตะวันออก  เป็นพื้นท่ีราบ  มีแม่น้ ากกผ่านทางทิศเหนือ  3  หมู่บ้าน  และยังมีแม่น้ ากรณ์ไหลผ่านหมู่ท่ี 5 บ้าน
ป่ายางมนใหม่  และแม่น้ าลาว  ไหลผ่านหมู่ท่ี  3  บ้านป่าบง 
 ส่วนพื้นท่ีฝ่ังด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นท่ีดอนลาดเชิงเขาคือบ้านหนองด่านหมู่ท่ี 1  และ มีแม่น้ ากก ไหล
ผ่านพื้นท่ี บ้านป่างิ้ว  หมู่ท่ี  4   
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 - ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึง กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย  
    32  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39  องศาเซลเซียส    
 - ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉล่ีย  
    28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 161 มม. ตกมากท่ีสุดเดือนสิงหาคม 483 มม. 
 - ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉล่ีย   
    20 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ  8  องศาเซลเซียส     
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ประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  

หมู่บ้าน/หมู่ที่ ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 551 560 588 1148 

บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี 2 350 377 434 811 

บ้านป่าบง  หมู่ท่ี 3 341 275 327 602 

บ้านป่างิ้ว  หมู่ท่ี 4 125 60 65 125 

บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 253 261 310 571 

รวม 1,620 1,533 1,724 3,257 

(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองเชียงราย ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559)  
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม/ขนส่ง  
 การคมนาคมระหว่างอ าเภอเมืองเชียงรายถึงองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  ใช้เส้นทางการ
คมนาคมทางบกโดยมีเส้นทางสายหลักดังนี้ 

-ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1232         
ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลขท่ี  1  ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  ผ่าน
หมู่ท่ี  5  บ้านป่ายางมนใหม่  หมู่  2  บ้านป่ายางมน  และหมู่  3  บ้านป่าบง  และตรงไปอ าเภอเวียงชัย  
สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  

-ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  จากท่ีว่าการอ าเภอเมืองเชียงราย  ใช้ถนนธนาลัย  
เข้าถนนราชโยธาถึงส่ีแยกเด่นห้า  และจากบริเวณส่ีแยกเด่นห้าใช้เส้นทางถนนหน้าค่ายแล้วเล้ียวซ้ายบริเวณ
บ้านฮ่องล่ี  เข้าถนน รพช.สาย  ชร 11010 ผ่าน หมู่  4 บ้านป่างิ้ว และหมู่ 1 บ้านหนองด่าน  และตรงไป  
ต าบลดอยฮาง  สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทางจากส่ีแยกเด่นห้าถึงบ้านป่างิ้วประมาณ  
2  กิโลเมตร 
 

การสื่อสารและการโทรคมนาคม  
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการติดต่อส่ือสารโดยใช้โทรศัพท์  ข่ายวิทยุส่ือสารของ
ปกครองอ าเภอ  วิทยุองค์การบริหารส่วนต าบล  ทางไปรษณีย์ และอินเตอร์เน็ตต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียง 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะอาศัยกันอยู่ตามถนนสายต่างๆ ท้ังถนนสาย
หลักและสายรอง การต้ังถิ่นฐานจะมีลักษณะเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นการใช้ท่ีดินประเภท  ท่ีอยู่อาศัย   
ส่วนบริเวณพาณิชยกรรม จะอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 ส่วนอุตสาหกรรมจ าพวก โรงสี  จะอยู่
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ บริเวณเกษตรกรรมจะอยู่รอบ ๆ  ท่ีพักอาศัย 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 

 ไร่ ร้อยละ 
ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย 
ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม                                                                                                       
ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  
ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา 
ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา 
ท่ีดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ถนน  ซอย 
ห้วย หนอง บึง 

1,411 
24 
23 

8,128 
1,764 

35 
35 

705 
588 
412 

10.75 
0.18 
0.17 

61.93 
13.44 
0.27 
0.27 
5.37 
4.48 
3.14 

รวม 13,125 100 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง แบ่งการประกอบอาชีพหลักได้  3  ประเภท  คือ 

พาณิชยกรรม   
 สภาพการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   จะมีร้านค้าย่อยตั้งอยู่สองฟากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1232 และถนนตามซอยหมู่บ้าน ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตสองช้ันและอาคารไม้ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน/ร้าน/แห่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ร้านค้าของช าต่างๆ                                       
ร้านอาหารเครื่องด่ืม                              
ร้านบริการเสริมสวย                                 
บ้านพักอาศัยให้เช่า                    
ตลาดสด                 
สถานบริการน้ ามัน              
ร้านเขียนป้าย             
ร้านซ่อมรถยนต์  
ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์  
อื่นๆ (คาร์แคร์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,รับซื้อของเก่า ฯลฯ) 

16 
40 
4 
29 

2 (เอกชน) 
2 
1 
1 
1  
1 
1 
17 
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อุตสาหกรรม 
 การประกอบกิจการอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ส่วนมากจะเป็นร้านหรือ
โรงงานขนาดเล็ก อยู่ตามหมู่บ้านซึ่งกระจายอยู่ท่ัวไป  ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน 
1 โรงสีข้าว    3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

โรงงานผลิตน้ าด่ืม    
โรงงานน้ าปลา    
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์     
โรงงานท าขนมจีน   
โรงผลิตแหนม , แคบหมู   
ท่าทราย 
ร้านรับท าอลูมิเนียม 
ร้านอ๊อก-เช่ือมเหล็ก  
อื่นๆ (โรงเก็บธูป,โรงพกัสุกร ฯลฯ)    

4 
1 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
2 

 
เกษตรกรรม  

บริเวณพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ  61.93 ส่วนใหญ่จะ
เป็นการปลูกข้าว  ข้าวโพดหวาน  ข้าวโพดสัตว์  ฯลฯ   การเล้ียงสัตว์จ าพวกโค สุกร และไก่ ฯลฯ  อีกร้อยละ  38.07  
เป็นอาชีพสาขาอื่นๆ 
 
ด้านสังคม  
ศาสนา  
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือ
ศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ปัจจุบันมีศาสนสถาน จ านวน 2 แห่ง  คือ   

1. วัดหนองป่าอั้น    หมู่  1  บ้านหนองด่าน 
2. วัดป่ายางมน    หมู่  5  บ้านป่ายางมนใหม่ 

ประเพณี 
 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดถือตามประเพณีด้ังเดิม ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของ
คนไทย  เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการฌาปนกิจศพ ฯลฯ  และท่ีแตกต่างจาก
ประเพณีของชาวไทยในภาคอื่นๆ  ประเพณีเอาขวัญ (หรือบายศรีสู่ขวัญ)  ประเพณีส่งเคราะห์  ประเพณีสืบ
ชะตา ส่วนประเพณีท่ีเกี่ยวกับศาสนา เช่น  ประเพณีแห่ครัวตานเข้าวัด  ประเพณีตานก๋วยสลาก แห่เทียน
พรรษาประเพณีตานขันข้าว (ถวายอาหารพระอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย) และประเพณีส าคัญอื่นๆ ในส่วนของ
ประเพณีท่ีเกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง  ฯลฯ 
 
ศิลปะ  

จะมีรูปแบบของชาวล้านนาไทยท่ัวไป เช่น ด้านดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน จะประกอบด้วย สะล้อ ซอ ซึง ปี่
ก้อย แน ส่วนศิลปะการฟ้อนร า มีฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศิลปหัตถกรรม เช่น การแกะสลักไม้ 
อาทิ บานประตูโบสถ์ เครื่องเรือน ชุดรับแขก เครื่องใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน  
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วัฒนธรรม  
 ในด้านวัฒนธรรมการกินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก รับประทาน
อาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าพื้นเมืองท่ีมีช่ือของชาวเชียงราย คือ ผ้าฝ้ายทอมือและวัฒนธรรม
การซอ  การจ๊อย  การเล่าค่าว 

ข้อมูลทางด้านการศึกษา 
 1.  โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ    จ านวน  1 แห่ง 
 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ    จ านวน  1 แห่ง 
 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  1 แห่ง 
 4.  โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน   จ านวน  1 แห่ง 
 5.  ศูนย์การประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1 แห่ง 
การสาธารณสุข  
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรอบเวียง จ านวน  1 แห่ง 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่ายางมน จ านวน  1 แห่ง 
  3. สถานพยาบาลเอกชน    จ านวน  2 แห่ง 
 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
แหล่งน้ า    ได้แก่ 
 1. แม่น้ าแม่กรณ ์
  2. แม่น้ ากก 
 3. แม่น้ าลาว 
 4. หนองน้ าต่างๆ 
 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
ด้านการเมือง – การบริหาร 
การเมือง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง มีการจัดองค์กรออกเป็น  2  ส่วน  คือ  

 1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลรอบเวียงท่ีราษฎรเลือกต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 5  หมู่บ้าน   (หมู่บ้านละ 2 คน รวม  10  คน)   อยู่ในต าแหน่งคราวละ   4   ปี  ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทน
ปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และ ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการและ
จัดการประชุมและงานอื่นใดตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ท้ังนี้  ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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การบริหาร 
  2.  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน   2   คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน          
ท าหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้ ให้มีพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 22 คน แยกเป็น 
   

ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(คน) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
(คน) 

1.  ส านักงานปลัด 5 4 - 
2.  กองคลัง 5 2 - 
3.  กองช่าง 1 2 - 
4.  ส่วนการศึกษา 2 - 1 

รวม 13 8 1 
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ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน 
 

แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 

 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 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 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐานสถานที่

ท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆที่มีลักษณะคลา้ยกัน 
- การส ารวจและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/

หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มี ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานใน

แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 

 
 

(3) 
 

(2) 
 
 

(2) 

 

2.การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชีใ้ห้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
- มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและ

แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง 

แรงงานการศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ อปท.และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทรพัยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ของ อปท. 
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้องมูลพ้ืนฐาน 
- มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง

ถูกต้อง 
 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
 

(2) 
 
5 
(3) 
 
 
 

(2) 
 
5 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
5 
(3) 

 

(2) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2.การวิเคราะห ์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ 

- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ 

- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 
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(2) 
 
 
 

(2) 
 
 

(2) 

 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

 
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ

ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

- มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

65 
5 
 
 
 

(3) 
 

(2) 

 
 
 
 

3.2 พันธกิจ  
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชงิปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะ
ของพื้นที่ 

- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา

ศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 
 

(4) 
(4) 
 
 

(2) 

 

3.4 เป้าประสงค์  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ

บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

5 
(3) 

 

(2) 

 

 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน

ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค ์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ค่าเป้าหมาย 
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้าน

ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
 

(5) 
 

(4) 
 

6 
(3) 

 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
มีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร ์

- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
 โครงการ/กิจกรรม 
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ของโครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน 
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
- การจัดล าดับของโครงการ/กจิกรรม 
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

และ น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง

ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค ์
- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
 

(3) 
 

(3) 
(2) 

 

(5) 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ 100  

 
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม  
                  และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด   
       หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       ประจ าปีได้ 


