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ส่วนท่ี  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 าแผนพฒันาสามป ี

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง  กับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหา  
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา  ความ
ต้องการ 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. 2559 – 2561) 

2. เป็นแนวทางก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการท่ีจะจัดท าเพื่อพัฒนาในช่วงระยะเวลาสามปี          
พ.ศ. 2559 – 2561 
3. เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
4. แผนพัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติและวัดผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  
5. เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 
 2.1 การสรปุสถานการณพ์ัฒนา 

การสรุปสถานการณ์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง โดยการวิเคราะห์ศักยภาพ       ด้วย
เทคนิค SWOT ANALYSIS เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  
 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ( Internal Analysis ) 

1. วิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths  : S )  
 -  ท่ีต้ังของ อบต.รอบเวียง อยู่ใกล้ตัวอ าเภอเมือง ตัวจังหวัดเชียงราย และใกล้สถานท่ีต้ังหน่วย    

          ราชการต่างๆ จึงช่วยให้เกิดความคล่องตัว สะดวกในการติดต่อประสานงานและเข้าร่วม 
  กิจกรรมต่างๆ 
  - มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของ อบต. ชัดเจน 
  - คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกส่วนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

- ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- บุคลากรท้องท่ี และท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถประสานความร่วมมือ
กับชุมชนได้สะดวก 

 - มีแม่น้ าสายส าคัญไหลผ่านและอยู่ใกล้พื้นท่ีชลประทาน จึงสามารถประกอบอาชีพ
 เกษตรกรรมได้ดี 
 - มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ(หาดเชียงราย) สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้าน
 การท่องเท่ียว 
  

2.  วิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
   - มีการเปล่ียนแปลงโยกย้ายข้าราชการผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบ่อยท าให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง 

 - อบต.รอบเวียงมีพื้นท่ีแยกกันเป็น 2 ส่วนท าให้การติดต่อประสานงานล าบากเกิดความ ล่ า ช้ า
ในการด าเนินการ และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย อยู่คนละพื้นท่ี 
 - การมีประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ท้องถิ่นน ามาพัฒนาพื้นท่ีไม่สมดุล

 กับจ านวนประชากรท่ีมีอยู่จริง 
- การมีประชากรแฝงอาศัยอยู่และการโยกย้ายของประชากร ยากต่อการควบคุมดูแล มีผลต่อ
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 - อบต.รอบเวียงมีพื้นท่ีติดต่อกับเทศบาลนครเชียงราย ท าให้เกิดการเปรียบเทียบในการ ไ ด้ รั บ
บริการสาธารณะระหว่าง อปท. 

- การรวมกลุ่มองค์กรอาชีพในพื้นท่ี ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหาร
จัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง   

 - ความร่วมมือจากองค์กรบางองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อย 
 -  ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ( External  Analysis ) 
3. การวิเคราะห์โอกาส ( Opportunity : O )  

 - อยู่ใกล้ตัวเมืองมีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบายและเหมาะสม สามารถขนส่งสินค้า
 การเกษตรและสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ ง่ายต่อการติดต่อ
 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

- การขยายตัวของเขตเมืองเข้ามาในพื้นท่ีท าให้เกิดการพัฒนาภายในต าบล 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
แผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้เทศบาลมีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การ
ฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี และมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล ป้องกันและ
แก้ไขเพิ่มมากขึ้น ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546        
ท่ีสร้างความต่ืนตัว และสร้างแรงขับเคล่ือนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและ
ภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ  โดยก าหนดให้เป็น
กลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นโอกาสให้ อบต.รอบเวียง พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน
และบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- นโยบายรัฐ ท่ีเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตร ตาม
แนวทฤษฏีใหม่ แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของ
ประชาชน กระตุ้นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
- มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส     เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์  เป็นโอกาสให้ 
อบต.รอบเวียง บริหารงานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและตามนโยบายภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาล เกิด อบต. ท่ีโปร่งใส และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน 
- นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมาตรการเร่งรัดด าเนินการและเด็ดขาดต่อ
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่า กวดขันห้ามเล่นการพนัน ส่งมอบคืนอาวุธสงคราม ปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมท้ัง การด าเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และการปฏิรูปทุกระดับ ส่งผลดีต่อการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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4. การวิเคราะห์ข้อจ ากัด ( Threat : T ) 
   - เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมเนื่องจากอยู่ใกล้สังคมเมือง ท าให้ความก้าวหน้าทางสังคม
  และเทคโนโลยีท าให้เกิดสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมท่ีเป็นอันตรายต่อเยาวชน 
  - การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังท าความ
  เข้าใจได้ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  - ระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ คลุมเครือไม่ชัดเจน 
  - งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การบริหารงานในหน้าท่ีรับผิดชอบไม่
  สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
  - เป็นพื้นท่ีปลายน้ า ท าให้ในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ าท่วม ท าให้ประชาชนได้รับความ 
  เดือดร้อน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

- การด าเนินการตามนโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง รวมทั้งขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการเกินศักยภาพของ อบต.รอบเวียง ผลจากความไม่มั่นคงทางการเมือง 
- ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว เป็น
ต้น และท าให้เกิดโรคระบาดตามมาหลายโรค รวมท้ัง โรคไม่ระบาดท่ีมีผลต่อภาวะอากาศร้อน 
ประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงต่อภาวะสุขภาพท่ีดีจากภัยท่ีเกิดขึ้น 
- การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความ
แน่นอน 

 
2.2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
2.2.1 การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557 – 2559  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ.2557 ปีท่ี 2 พ.ศ.2558 ปีท่ี 3 พ.ศ.2559 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การขจัดความยากจน - - 4 200,000 2 100,000 6 300,000 
2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

10 10,110,000 14 5,440,000 17 8,950,000 41 24,500,000 

3.การพัฒนาด้านสังคม
และทรัพยากรมนุษย์ 

25 2,896,000 25 2,896,000 23 5,346,000 73 11,138,000 

4.การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
พาณิชย์และ
เกษตรกรรม 

4 990,000 6 1,390,000 3 820,000 13 3,200,000 

5.อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

3 1,150,000 3 1,550,000 2 1,500,000 8 4,200,000 

6.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

18 6,515,000 13 6,530,000 8 6,080,000 39 19,335,000 

7.การส่งเสริมและรักษา
ความมั่นคงของรัฐ 

11 590,000 8 2,340,000 2 50,000 21 2,980,000 

รวม 71 22,251,000 73 20,346,000 57 22,846,000 201 65,653,000 
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2.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติ ประจ าปี 2557  
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน  

(ปี 2557) 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

1. การขจัดความยากจน - - - 
2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 10 8 80 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 25 17 68 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 1 25 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 3 3 100 
6. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 18 15 83.33 
7. การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 11 8 72.73 

รวม 71 52 73.24 
 

** สรุปการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ ประจ าปี 2557 คิดเป็นร้อยละ  73.24   
 
 

2.2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2557 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การขจัดความยากจน - - - - - - 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

2,355,267 15.03 3,242,323.09 20.69 5,597,590.09 29.60 

3. การพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์
สังคมและการเมือง 

1,377,708.23 8.79 - - 1,377,708.23 7.28 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 148,841 0.95 - - 148,841 0.79 
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

96,400 0.62 - - 96,400 0.50 

6. ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

11,285,828 72 - - 11,285,828 59.66 

7. การส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

410,134 2.61 - - 410,134 2.17 

รวม 15,674,178.23 100 3,242,323.09 20.69 18.,916,501.32 100 
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2.2.4 รายละเอียดการเบิกจ่ายตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
แต่ละโครงการ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การขจัดความยากจน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
- - - - 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
ก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการหมู่บ้าน หมู่ 5 (เงินอุดหนุน 229,426 บาท 
เงินรายได้ 866,026 บาท) 

1,095,452 แล้วเสร็จ 

2 ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 329,600 แล้วเสร็จ 
3 ก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ า คสล. หมู่ 5 42,815 แล้วเสร็จ 
4 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า คสล. หมู่ 1 252,500 แล้วเสร็จ 
5 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. มีฝาปิด หมู่ 4 196,000 แล้วเสร็จ 
6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.มีฝาปิด หมู่ 2 116,000 แล้วเสร็จ 
7 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ หมู่ 5 204,000 แล้วเสร็จ 
8 ปรับปรุงทาสีอาคารและหลังคาส านักงานเดิม 79,000 แล้วเสร็จ 
9 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 39,900 แล้วเสร็จ 

  รวม 2,355,267   
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง 54,838 แล้วเสร็จ 

2 
อุดหนุน อ.เมือง โครงการด าเนินการและสนับสนุนการด าเนินงานจัด
กิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัด 

36,000 แล้วเสร็จ 

3 โครงการวันแม่แห่งชาติ 4,984 แล้วเสร็จ 
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 33,685 แล้วเสร็จ 
5 โครงการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานและทัศนศึกษาฯ 142,730 แล้วเสร็จ 
6 โครงการค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านยาเสพติด 10,046 แล้วเสร็จ 
7 โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 450 แล้วเสร็จ 
8 โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 17,300 แล้วเสร็จ 
9 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 4,900 แล้วเสร็จ 

10 โครงการสืบชะตาหลวง อบต. 11,900 แล้วเสร็จ 
11 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,575 แล้วเสร็จ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
12 โครงการพนักงาน อบต.ประจ าหมู่บ้าน 1,250 แล้วเสร็จ 
13 โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ 20,900 แล้วเสร็จ 
14 โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย 10,050 แล้วเสร็จ 
15 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 2557 27,495 แล้วเสร็จ 
16 โครงการให้ความรู้ด้านภาษีประชาชน 450 แล้วเสร็จ 
17 โครงการป้องกันและก าจัดโรคติดต่อ 55,880 แล้วเสร็จ 
18 โครงการสุขาภิบาลอาหารและตลาด 23,340 แล้วเสร็จ 
19 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 5 หมู่บ้านๆละ 15,000 บาท 75,000 แล้วเสร็จ 
21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่ายางมน เป็นค่าอาหารกลางวัน 355,040 แล้วเสร็จ 
22 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่ายางมน 224,000 แล้วเสร็จ 
23 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 73,148.56 แล้วเสร็จ 
24 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านป่ายางมน 170,746.67 แล้วเสร็จ 
  รวม 1,377,708.23   

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพท าขนมไทย 26,845 แล้วเสร็จ 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวหาดเชียงราย 70,700 แล้วเสร็จ 
3 โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร 10,670 แล้วเสร็จ 
4 โครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 13,026 แล้วเสร็จ 
5 โครงการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านช่างพื้นฐาน 5,100 แล้วเสร็จ 
6 โครงการอบรมหัตกรรมพื้นบ้าน 19,050 แล้วเสร็จ 
7 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ าหมักชีวภาพ 3,450 แล้วเสร็จ 
  รวม 148,841   

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการคัดขยะมูลฝอย 450 แล้วเสร็จ 
2 โครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาส่ิงแวดล้อม 2,950 แล้วเสร็จ 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.รอบเวียง 93,000 แล้วเสร็จ 
  รวม 96,400   
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    ยุทธศาสตร์ที่ 6   ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,334 แล้วเสร็จ 
2 โครงการ 5 ส 103,413 แล้วเสร็จ 
3 โครงการฝึกอบรมและการดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ 195,810 แล้วเสร็จ 
4 โครงการกฎหมายและประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 10,522 แล้วเสร็จ 
5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าสาร 16,630 แล้วเสร็จ 
6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านกลุ่มพลังมวลชน 12,141 แล้วเสร็จ 
7 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 450 แล้วเสร็จ 
8 อุดหนุน อบต.ห้วยชุมภู 45,000 แล้วเสร็จ 
9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 35,000 แล้วเสร็จ 

10 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 59,000 แล้วเสร็จ 
11 จัดซื้อระบบเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และการติดต้ัง 90,000 แล้วเสร็จ 
12 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง (กองคลัง) 49,400 แล้วเสร็จ 
13 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง (กองช่าง) 24,700 แล้วเสร็จ 
14 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 1 เครื่อง (กองช่าง) 13,900 แล้วเสร็จ 
15 โครงการติดต้ังชุดเครื่องเสียงแบบล าโพงติดผนัง 16,800 แล้วเสร็จ 
16 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) 10,000 แล้วเสร็จ 
17 รายจ่ายงบกลาง(เงินอุดหนุน 281,768 บาท เงินรายได้ 291,973.52บาท) 573,741.52 แล้วเสร็จ 
18 รายจ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายอื่น 864,121 แล้วเสร็จ 
19 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มต่างๆ 5,578,537 แล้วเสร็จ 
20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน 1,355,100 แล้วเสร็จ 
21 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ 708,029.74 แล้วเสร็จ 
22 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย 1,151,132.75 แล้วเสร็จ 
23 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 300,343.99 แล้วเสร็จ 
24 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 61,722 แล้วเสร็จ 
25 รายจ่ายอื่น 864,121 แล้วเสร็จ 

  รวม 11,285,828   
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ยุทธศาสตร์ที่ 7   การส่งเสริมและรักษาความม่ันคงของรัฐ 

 
 
2.2.5 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยส าหรับประชาชน 9,150 แล้วเสร็จ 
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 19,434 แล้วเสร็จ 
3 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการป้องกันแผ่นดินไหว 8,450 แล้วเสร็จ 
4 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 600 แล้วเสร็จ 
5 จัดซื้อป้ายสามเหล่ียมหยุดตรวจแบบโปร่งใส 16,000 แล้วเสร็จ 
6 จัดซื้อไฟกระพริบเตือนอันตราย 15,500 แล้วเสร็จ 
7 ก่อสร้างราวกันอันตราย หมู่ 3 321,000 แล้วเสร็จ 
8 อุดหนุนอ าเภอเมืองเชียงรายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 แล้วเสร็จ 
 รวม 410,134  

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองด่าน(หัวฝาย) หมู่ท่ี 1 ต าบลรอบ
เวียง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 237.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน  

/   526,000 400,00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 ต าบลรอบเวียง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  

/   507,000 386,000 

รวม 1,033,000 786,000 



2.2.6 โครงการใช้เงินเหลือจ่ายโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
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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โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองด่าน(หัวฝาย) หมู่ท่ี 1 ต าบลรอบ
เวียง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร  

/   126,000 126,000 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 ต าบลรอบเวียง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร  

/   121,000 121,000 

รวม 247,000 247,000 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 
1. การขจัดความยากจน 

 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และวิทยาการเกษตรสมัยใหม่ๆเพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรกรรม 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมออมทรัพย์ในครัวเรือนเพื่อให้มีการออม  และสนับสนุนการศึกษาอบรมและ
ฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มีการจัดท าโครงการต่างๆ ท้ังให้ความรู้
และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพตามทฤษฎีใหม่ พัฒนาความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถขจัดความยากจนในชุมชนได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 



 
ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

มีการก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
ท่ีช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการก่อสร้างปรับปรุง
ในส่วนท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้พัฒนาดีขึ้น เพื่อรองรับการคมนาคมภายในท้องถิ่น 
มีการวางระบบการระบายน้ าในพืน้ท่ีให้เหมาะสม เพียงพอต่อการระบายน้ า ลด
ปัญหาน้ าท่วม และมีการก่อสร้างอาคารสถานท่ีสาธารณประโยชน์การบริการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ชุมชน เช่น 
มีการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน  

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
สังคมและการเมือง 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน  สร้างโอกาสและ
ทางเลือกส าหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการ  การศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร  
บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  สนับสนุน
การเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการบ ารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอนัดีงามส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการให้แก่ เด็ก นักเรียน ประชาชน  ส่งเสริมสถาบันศาสนา โดยการ
เสริมสร้างธรรมะในจิตใจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี สนับสนุนการสาธารณสุข  การ
อนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.)  
ตลอดจนการป้องกันโรคไข้เลือดออก สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีการอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อพัฒนาให้มีจิตส านึก มีวินัยและคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกัน  
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เพื่อพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น 
 

4. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพิ่มรายได้ มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ จัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ในอาชีพ ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม  ฝึกอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิ เพื่อให้
ประชาชนได้พึ่งตนเองได้ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว มีสถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีสะอาด สวยงามน่ามอง 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

มีการพัฒนาแหล่งน้ า ทางน้ า  เพื่ออุปโภคและบริโภคและการเกษตร มีการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาเรื่องของน้ าใช้
เพื่อการเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี สร้างดาดคอนกรีต ฝายกั้นน้ าเพื่อการเกษตร และขุดลอกล าเหมือง แหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
ตลอดจนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอย การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ ส่ิงปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน 
มลพิษทางอากาศ มีการรณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ลดการเผาป่า หรือ
พื้นท่ีการเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน ตลอดจนการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือในการ
ด าเนินการอนุรักษ์ การฟื้นฟู แหล่งน้ าธรรมชาติ มีการปล่อยปลาเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธ์ปลา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
โดยสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

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 
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ยุทธศาสตร์ 

 
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 
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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ส่วนท่ี  3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
                                         “ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม  
      สืบสานวัฒนธรรม   ก้าวล้ าการศึกษา  การพัฒนาโปร่งใส”   
 

3.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การขจัดความยากจน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
1.2  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวนโยบายของรัฐ 
1.3  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมออมทรัพย์ 
1.4  สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้างอาคารสถานท่ีสาธารณประโยชน์การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์และการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
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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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากร 
6.4 พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
6.5 บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
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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แบบ ยท. 03 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 
 

พันธกิจ -จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
 
 เป้าประสงค์ -มีการจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ า และจัดการด้านการจราจร 
ตัวชีว้ัดระดับเป้าประสงค์ 
  -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 
 

 เป้าประสงค ์ 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 ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรม 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 ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรม 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 ารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรม 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 
- ส่วนการศึกษาฯ 
 
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 
 เป้าประสงค ์ -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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) ได้จัดท าขึ้นใน

ช่วงเวลาท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงท่ีผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 สังคมไทยได้
อัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับชุมชน    
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพื่อร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ "สังคม
อยู่ร่วมกัน  อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ัง    
เร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ    
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการ  แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นท่ีภารกิจ  และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง    
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570       
ซึ่งก าหนดไว้ว่า“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  

การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกัน ต่อการ
เปล่ียนแปลง” 
2. พันธกิจ  

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมท่ีมี คุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม  
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2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง   

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ   

      3. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข   
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ

เช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริ โภค
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า  

4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

4. เป้าหมายหลัก  
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมล้ าในสังคม
ลดลง  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากว่า 5.0 
คะแนน  

2)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  

3)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40.0   

4)  คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   

5. ตัวชี้วัด  
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ี

มีรายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความ
ยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์
การคอร์รัปช่ัน  

2) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของ
ครอบครัว   
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3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟื้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีประเทศ และสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศต่อหัว 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
1.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับ             

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
1.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
    1.3  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

1.4  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มี คุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใส มี
ระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
2.1  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
2.2  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
2.3  การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
2.4  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
3.1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3.3  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
3.4  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
3.5  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3.6  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร 
3.7  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน 
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4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
4.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
4.2  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
4.3  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
4.4  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
และสังคม ให้ความส าคัญกับ 

5.1  การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ 

     5.2  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
     5.3  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
     5.4  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี 
     สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 

5.5  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
การเคล่ือนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
5.6  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
5.7  การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดรับความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร 

     5.8  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
     5.9  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  
     รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมภิาค 
     5.10  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ 
     ระดับชุมชนท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
     6.1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     6.2  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น      
     เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6.3  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ   
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

     6.4  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     6.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
     เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
     6.6  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง 
     และพันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     6.7  การควบคุมและลดมลพิษ 

                          6.8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ              
        โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
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การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ  
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญ      

กับการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การ
ปฏิบัติ ในระดับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ี โดยยึดหลักการพัฒนา
พื้นท่ี ภารกิจและการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นท่ีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุดเช่ือมโยงการ
พัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนท้ังระดับพื้นท่ี ท้องถิ่นและชุมชน  ใช้
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชนอย่างบูรณาการให้การ
ขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ท่ีตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้  

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน  
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท า
นโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ  

2. การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่น ๆ  โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 11 ท่ีเสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยง
กัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ เช่ือมโยงแนวคิด
พื้นฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญและแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เข้ากับ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่าง ๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง
กัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้
แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการ
พัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ   

3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ น าการวิจัย
เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคล่ือนการพัฒนา           
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร จัดท าฐานข้อมูลท่ีภาคส่วนต่าง ๆ เข้าถึงและ           
ใช้ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา  

4. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคล่ือน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เช่ือมโยง
คณะกรรมการระดับชาติท่ีมีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัด
เป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นท่ี รวมท้ังประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคล่ือนแผนฯ 
มากขึ้น  

5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปล่ียนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาท
น าในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง   
 
 

-28- 



6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมิน
ผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา                
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นท่ี และ     
การตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับท้ังฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ี 
 
3.3 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  จะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพัน
ภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน  ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นท่ีประจักษ์
และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแผ่ประชาชนในท่ีสุด 
         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 
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            3. นโยบายการลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะ
เฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานท้ังระบบ  
มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเท่ียวท่ีเน้นบริการ  
ทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพิ่มความเข้มงวด       
ในการระวังตรวจสอบ  
         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      
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
         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 ารุ งและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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  5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภ าพของประชาชน           
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 
         6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ  
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปท่ีต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานท่ีค้างคาอยู่ และระยะ
ยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
         ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้น
ก าหนดภายในส้ินปีนี้สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท า
ไว้    โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็นและ
แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่ง
พิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จส้ินโดยเร็ว 
และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท า
เป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน  ซึ่ งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุน ท่ีดี ท้ังในวงการก่อสร้าง  วงการ
อสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างท่ัวถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว  เช่น ปรับปรุง
วิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้า
มาเท่ียวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นท่ีท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ เน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
         ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุน        
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและ
ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ า ท่วมรุนแรง
ดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่ง
จะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและ
ให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ท้ังในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน  โดยปรับปรุง
โครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก 
ภาษีจากท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย  
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และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ท่ีมีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลท่ีผ่านมาซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็น
ภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง  โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานท่ีสุด
เพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเช่ือมกทม.กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาใน
การเดินทางของประชาชน เพื่อต้ังฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทาง
ล าน้ าชายฝ่ังทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝ่ัง
อ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศและเช่ือมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกร่องน้ าลึกปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการในสาขาขนส่งท่ีมีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และ
หน่วยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและ
ความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและมาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาและ    ฟื้นฟูกิจการ ตลอดจน
พิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้าน
เกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
ต้ังแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช้การออกแบบและ
สร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาท
และภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัด
ให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
               7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  เร่งพัฒนาความ
เช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคล่ือนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-
แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนา
ด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการ
เช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดย
ระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนท่ีส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้าน
คลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
         8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
การพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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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 เพื่อให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 
ในพื้ น ท่ี ใด ท่ีสามารถจัดการขยะมู ลฝอยโดยการแปรรูป เป็นพ ลังงานก็จะสนับสนุนให้ ด าเนินการ                  
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้น
แบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบท้ิงขยะติดเช้ือ และใช้มาตรการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
         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  
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จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐน าเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้
ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่าย  แก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย
และรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ
เยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการเงิน  ภาษี และการป้องกันการ
ฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท า
ผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส   การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
 
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

วิสัยทัศน์ : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เช่ือมโยงสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย   
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเท่ียว  
รุ่งเรืองด้วยวฒันธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” 

 เป้าประสงค์ 
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียว และวัฒนธรรม เช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อประชาชนอยู่ในส่ิงแวดล้อม
ท่ีดีและคุณภาพ 
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนว
ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561) 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดได้ก าหนดเป้าประสงค์ทีจ่ะให้จังหวัดพัฒนาไปสู่

วิสัยทศันท์ี่ต้ังไว้ โดยแยกรายละเอียดดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และ

บริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
3.6 ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอเมืองเชียงราย 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองมั่นคงของเศรษฐกิจ  การเกษตรปลอดภัย  มีความโดดเด่นทางด้านท่องเท่ียว  สืบสาน

วัฒนธรรมล้านนา  มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  และเป็นท่ีพึ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลาง  
คมนาคม การ ท่องเท่ียว และการเกษตรแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลุ่ม
ประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบ 
มีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใช้ 
กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐบนหลักธรรมาภิบาล 

 
3.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน์ 
  “ 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 

 
3.10 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 - นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

- 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 าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559- 2561) 

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

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมให้เกษตรกรในต าบล
รอบเวียง 

เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

-  20,000 20,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ด าเนนิการ 1 ครั้ง/
ปี 

เกษตรกรมีอาชีพ  
มีรายได้เพิ่มขึน้ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ 

เพื่ออบรมให้ความรูด้้าน
การเกษตรวิธีใหม่ๆ ให้เกษตรกร
ในต าบลรอบเวียง 

เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

-  15,000 - เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

เกษตรกรได้ความรู้
การเกษตรวิธีใหม่ๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยต่าง ๆ ของพืชผลทาง
การเกษตร 

เพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหา     
ภัยต่าง ๆ ของพืชผลทาง
การเกษตร เช่น ภัยแลง้ น้ าท่วม 
ฯลฯ 

เกษตรกรในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

10,000  - - จ านวนกิจกรรมท่ี
ด าเนนิการ 2 ครั้ง/
ปี 

เกษตรกรได้รูว้ิธี แนวทาง
ในโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ 
ของพืชผลทางการเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัด ที…่2….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่....2..,6... 
1.  ยุทธศาสตร ์ การขจัดความยากจน  
1.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านช่างเสริมสวย 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับด้าน
ช่างเสริมสวย สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ และมีคุณภาพชีวติดีขึน้ ชุม
ชุนเกดิความเข้มแข็ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

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

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ด้านช่างเสริมสวย สามารถ
น าไปประกอบอาชีพไดแ้ละมี
คุณภาพชีวติดีขึน้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแขง็ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านช่างยนต ์

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับด้าน
ช่างยนต ์สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได ้และมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ ชุมชนุเกดิ
ความเข้มแขง็ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

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

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ด้านช่างยนต์ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้และมี
คุณภาพชีวติดีขึน้ ชุมชุนเกิด
ความเข้มแขง็ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพหตักรรม
พ้ืนบ้าน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพหตักรรมพ้ืนบ้านให้
ประชาชน สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ และมีคุณภาพชีวติดีขึน้ ชุม
ชุนเกดิความเข้มแข็ง 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

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

อาชีพหัตกรรมพ้ืนบ้านได้รับ
การส่งเสริมประชาชน
สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได ้และมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ 
ชุมชุนเกิดความเข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ส่งเสริมและสนับสนนุให้ชุมชน
ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อจัดตัง้กลุ่มอาชีพใหม่ และส่งเสริม
สนับสนนุกลุ่มอาชีพเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000  - - จ านวนกลุ่ม
เศรษฐกิจและ
สังคมแบบสหกรณ์
ท่ีได้รับการจัดตั้ง
ส่งเสริมพัฒนา 
และสนับสนุนการ
ด าเนนิงาน 

-ท าให้เศรษฐกิจและสงัคมใน
ชุมชนเข้มแข็ง 
-ประชาชนคณุภาพชีวติดขีึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 
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2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบเหลี่ยมมีฝาปิด หน้า
บ้านนางบัวผัน วงค์น๊อต ถึงบ้าน
นายสมบูรณ์ อ้อยผดุง บ้านหนอง
ด่าน หมู่ 1 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบ
เหลี่ยมมีฝาปิด ระยะทางยาว
ประมาณ  144 เมตร 

360,000  - - ก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จ านวน 1 
แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

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

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 120 เมตร 

-  200,000 - มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม 
บ้านหนองด่าน หมู่ 1 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 30เมตร 

-  - 50,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมวางท่อ คสล. บ้านนายปิง 
สะหัสสะ ถึงบ้านหงส์มังกร บ้าน
ป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง  
4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 110 เมตร 

242,000  - - มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

5 โครงการบูรณซ่อมแซมถนนลูกรงั
จากบ้านนายดวงทิพย์ วันดี ถึง
บ้านนายเงนิ กาวี บ้านหนองด่าน  
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรสะดวก อยู่ในสภาพดี  

บูรณซ่อมแซมถนนลูกรังระยะทาง
ยาวประมาณ 450 เมตร 

-  150,000 - บูรณซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 เส้น 

ประชาชนมถีนนสัญจรไป
มาอยู่ในสภาพดี สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ได้รบั
ความสะดวก สบาย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล แบบมฝีาปิด สายบ้านป่า
ยางมน บ้านนางสุข มณีจนัสขุ ถึง
บ้านนายดวงด ี ใจจินา บ้านป่า
ยางมน หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ปอ้งกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ระยะทางยาวประมาณ 30 เมตร 

100,000  - - ก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จ านวน 1 
แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปดิ ซอย 2 หน้า
บ้านนายถาวร ทนนัชัย ถึงบ้าน
นายโสภณ  สามแกว้ บ้านป่ายาง
มน หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
แบบมีฝาปิด ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.แบบ
มีฝาปิด ระยะทางยาวประมาณ 
45 เมตร 

70,000  - - ไหล่ทางขยายได้
กว้างขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้รบัความ
สะดวกสบาย  

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
ระบายน้ า ซอยเกษตรสมบูรณ์  
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
ระบายน้ า ระยะทางยาวประมาณ 
500 เมตร 

-  250,000 - ก่อสร้างท่อ
ระบาย จ านวน 
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด บ้านนายเจริญ โพธิ
วงศ์ ถึงบ้านนายสุย  วงศล์า 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ระยะทางยาวประมาณ 234 
เมตร 

-  590,000 - ก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จ านวน  
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนายนพพร ค าเครือ 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 40 เมตร 

-  110,000 - มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

11 โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน 
รอบหนองแหย่ง บ้านป่ายางมน  
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมถีนนใช้อยู่ใน
สภาพดี ท าให้เสน้ทางคมนาคม
สะดวกสบาย 

บูรณะซ่อมแซมถนนรอบหนอง
แหย่ง ระยะทางยาวประมาณ 
800 เมตร 

-  50,000 - บูรณะซ่อมแซม
ถนน จ านวน 1 
เส้น 

ประชาชนมถีนนสัญจร
ไปมาอยู่ในสภาพดี ท า
ให้เกิดความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยบ้านนางขนัแก้ว แสงไทย ถึง
บ้านนายทวีศักดิ์ วงศส์ิทธิ ์
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 45 เมตร 

-  - 100,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

 
-40- 

 



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

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยสุขท้ังปี บ้านป่ายางมน  
หมู่ 2 

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

-  220,000 - มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนายค า  สายนาค า 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนน
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร 

-  - 110,000 มีถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึน้ 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด ซอย 9 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ระยะทางยาวประมาณ 62 เมตร 

-  - 155,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จ านวน  
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ระบายน้ า ซอยจุฬาภรณ ์ถนน
ร่องแหย่ง 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ า 
ระยะทางยาวประมาณ 5 เมตร 

-  - 250,000 ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ได ้

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. 
สายบ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา 

ขยายไหล่ทาง กว้าง 
ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร 

300,000  - - ขยายไหล่ทางได้
กว้างขึ้น  

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวก สบายในการ
ใช้ถนนสัญจรไปมา 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ซอย 8, 9, 10 และ 
14 บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ระยะทางยาวประมาณ 450 เมตร   

-  1,125,000 - ก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด จ านวน  
4 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรตี 
ล าเหมืองทุ่งวังธาร  บ้านป่าบง  
หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรตี ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างดาดคอนกรตี 
ล าเหมืองทุ่งวังธาร  ระยะทางยาว
ประมาณ  500 เมตร 

-  - 500,000 ก่อสร้างดาด
คอนกรตี จ านวน 
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ลดลง 

-กองช่าง 
-หนว่ยงาน
อ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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2.  ยุทธศาสตร ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2.1   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารงุรักษาทางคมนาคม  ถนน สะพาน และทางระบายน้ า 
 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 
(บาท) 

 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

20 โครงการวางท่อระบายน้ า ซอย 4 
บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อวางท่อระบายน้ า ป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า ระยะทางยาว
ประมาณ 6 เมตร 

40,000  - - วางท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างฝาปดิรางระบาย
น้ า ซอย 3 บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อขยายไหล่ทาง ให้ถนน
กว้างขึ้น ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก สบาย 

ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 
ระยะทางยาวประมาณ 150 เมตร 

-  - 250,000 ไหล่ทางขยายได้
กว้างขึ้น 

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้รบัความ
สะดวกสบาย  

กองช่าง 

22 โครงการเสริมไหล่ทางพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ถนนสายหลักของ
หมู่บ้าน บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 

เพื่อเสริมไหล่ทางพร้อมวาง
ท่อระบาย ให้ถนนกว้างขึน้ 
ทางคมนาคมสะดวกขึ้น และ
ลดปัญหาน้ าท่วมขังได ้

เสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบาย
น้ า ระยะทางยาวประมาณ 400 
เมตร 

-  1,000,000 - ไหล่ทางกว้างขึน้
และน้ าท่วมขัง
ลดลง 

ถนนกว้างขึน้ ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง ประชาชน
ได้รบัความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อ
ระบายน้ า ซอยมูลนิธชิุมชน
ชาวเขา บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 

เพื่อปรับปรุงต่อเติมท่อ
ระบายน้ า 

ปรับปรุงต่อเติมท่อระบายน้ า 
ระยะทางยาวประมาณ 20 เมตร 

-  200,000 - ปรับปรุงต่อเติมท่อ
ระบายน้ า จ านวน 
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
8 บ้านนายมิ่งขวัญ หม่ืนสนัธ ิ
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาวประมาณ 100 เมตร 

-  220,000 - มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ล าเหมือง ซอย 2, ซอย 4 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.  
ล าเหมือง ระยะทางยาวประมาณ 6 
เมตร 

-  300,000 - ก่อสร้างท่อบล็อค
คอนเวิรด์จ านวน 2 
แห่ง 

น้ าไหลผ่านได้สะดวก
และลดปัญหา 
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพักน้ า ทางเข้าท่ีท าการ 
อบต.รอบเวียง บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ 5 

เพื่อวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพักน้ า ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพักน้ า  
ระยะทางยาวประมาณ 35 เมตร 

-  50,000 - ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด จ านวน 1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
8 เชื่อมต่อถนนหนองร่องแหย่ง
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดถนนกว้าง 
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาวประมาณ 90 เมตร 

248,000  - - มีถนนท่ีมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีถนนเพื่อใช้ในการ
คมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปี 
2559 
(บาท) 

 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล.พร้อมฝาปดิ ถนนสาย 2 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ระยะทางยาวประมาณ  350 เมตร 

-  875,000 - ก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด 
จ านวน  
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. พร้อมฝาปิด  ซอย 10  
ถึงบ้านนายแพง บุญยวง  
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิด ป้องกันแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
ระยะทางยาวประมาณ  164 เมตร 

-  - 410,000 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด 
จ านวน  
1 แห่ง 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

กองช่าง 
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2.2   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างอาคารสถานที่สาธารณประโยชน์ การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง) ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองด่าน หมู่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
(ไฟก่ิง) เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟก่ิง) จ านวน  10   จุด 

-  150,000 - ในพ้ืนท่ีมีไฟก่ิง
เพิ่มขึ้น  

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง) ซอยลีลาวดี 
บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
(ไฟก่ิง) เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟก่ิง) จ านวน  4  จดุ 

-  - 50,000 ในพ้ืนท่ีมีไฟก่ิง
เพิ่มขึ้น  

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ซอยพุดซ้อน บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพิ่มแสง
สว่าง ป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิดอุบตัิเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 100 เมตร 

-  - 100,000 ในพ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น  

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพือ่ป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟก่ิง) ภายใน
หมู่บ้าน บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ 5 

เพื่อให้มีไฟก่ิงเพ่ิมแสงสว่าง 
ป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิดอุบตัิเหต ุ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(ไฟก่ิง) จ านวน  10  จดุ 

-  150,000 - ในพ้ืนท่ีมีไฟก่ิง
เพิ่มขึ้น  

ในพ้ืนท่ีมีแสงสว่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรม 
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง /
ต่อเติม/ซ่อมแซม อาคาร 
สถานท่ี  สิ่งปลูกสร้างท่ีเปน็
ทรัพย์สินของ อบต.รอบเวียง
รวมท้ังท่ีท าการ อบต. รอบเวียง 

เพื่อให้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ เพื่อความสะดวกสบาย
ของประชาชนท่ีมาตดิต่อราชการ 

อาคาร สถานท่ี รัว้ ลานเอนกประสงค์ 
ท่ีท าการ อบต. ฯลฯ และสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนๆ ที่เปน็ทรัพย์สนิของ อบต.รอบ
เวียง 

200,000  - - มีสิ่งปลูกสร้างอยู่
ในสภาพดี 
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจ 

มีสถานท่ีให้บริการ
และเพ่ือความ
สะดวกสบายของ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ต่อเติม ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ 

เพื่อก่อสร้าง ปรับปรงุ ต่อเติม 
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ใช้
ประโยชน์อยู่ในสภาพดี ได้
มาตรฐาน 

สิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
เช่น ไฟฟ้า ประปา อาคาร สนามกีฬา
ลานเอนกประสงค์ ถนน ลานจอดรถ 
ลานกีฬา ฯลฯ 

300,000  300,000 300,000 มีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ใช้ประโยชน์อยู่ใน
สภาพดี ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 

มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการใช้
ประโยชน์อยู่ใน
สภาพดี และได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 โครงการขยายประปาชุมชน 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

เพื่อขยายประปาชุมชน ให้
ประชาชนมนี้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายประปาชุมชน 
บ้านป่ายางมน หมู่ 2 

-  - 300,000 ขยายประปาชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมนี้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ  
บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างศาลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ในฌาปนกิจสถาน  
บ้านป่าบง หมู่ 3 

ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ 
ในฌาปนกิจสถาน บ้านป่าบง หมู่ 3 

300,000  - - ก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ใน
ฌาปนกิจสถาน 
บ้านป่าบง หมู่ 3
จ านวน 1 แห่ง 

หมู่บ้านมีศาลา 
ส าหรับใช้ประกอบ
พิธีทางศาสนาใน
ฌาปนกิจสถาน 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธีฌาปนกิจ  
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างศาลาประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ในฌาปนกิจสถาน  
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจ 
ในฌาปนกิจสถาน บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ 5 

300,000  - - ก่อสร้างศาลา
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจ ใน
ฌาปนกิจสถาน 
บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ 5 จ านวน 1 
แห่ง 

หมู่บ้านมีศาลา 
ส าหรับใช้ประกอบ
พิธีทางศาสนาใน
ฌาปนกิจสถาน 

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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 อุดหนนุอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กครบถว้น 

โรงเรียนบ้านป่ายางมน 
จ านวน 1 แห่ง 

450,000  450,000 450,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถว้น มีสขุภาพดี 
แข็งแรง เจริญ เติบโต 
ตามวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 สนับสนนุอาหารเสริม (นม)  
ส าหรับเด็กโรงเรียนบ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กครบถ้วน 

โรงเรียนบ้านป่ายางมน 
จ านวน 1 แห่ง 

220,000  220,000 220,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
อาหารเสริม(นม)  

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบถ้วน  
มีสุขภาพด ีแข็งแรง 
เจริญ เติบโต ตามวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 สนับสนนุอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กครบถว้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่ายางมน จ านวน 1 
แห่ง 

250,000  250,000 250,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถว้น มีสขุภาพดี 
แข็งแรง เจริญ เติบโต 
ตามวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 สนับสนนุอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

เพื่อให้มีอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับเด็กครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านป่ายางมน  
จ านวน 1 แห่ง 

90,000  90,000 90,000 ร้อยละของเด็กท่ีได้รับ
อาหารเสริม(นม)  

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ครบถ้วน มี
สุขภาพด ีแข็งแรง 
เจริญ เติบโต ตามวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษา และนนัทนาการ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การศึกษา และนนัทนาการของ
นักเรียน 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
อบต.รอบเวียง 
จ านวน 1 แห่ง 

20,000  20,000 20,000 สนับสนนุกิจกรรมด้าน
การศึกษา และ
นันทนาการ ตาม
โครงการที่ขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณ 

นักเรียนได้รับการ
สนับสนนุส่งเสริม
กิจกรรมด้านการศึกษา
และนนัทนาการ 

-ส่วน
การศึกษาฯ 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ออก
ก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมตดิตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ออกก าลังกายกลางแจ้ง ท่ีมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
ให้หมู่บ้านในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง หมู่ 1 , 4 
 

300,000 
(ม.1) 

 300,000 
(ม.4) 

- มีอุปกรณ์ส าหรับใช้
ออกก าลังกาย
กลางแจ้งท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีอุปกรณ์
ส าหรับใช้ออกก าลัง
กายกลางแจ้งท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ าปี ต าบลรอบ
เวียง 

เพื่อจัดการแข่งขนักีฬาประจ าปี 
ต าบลรอบเวียง 

ประชาชน เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

100,000  100,000 100,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมสีุขภาพ
แข็งแรง มีความ
สามัคค ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขนั
กีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขนักีฬา เสริมสร้าง
ความสามัคค ีของบคุลากร/
ประชาชนในองค์กรและระหว่าง
องค์กร 

บุคลากร/ประชาชน ใน อบต.รอบ
เวียง 

25,000  25,000 25,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

บุคลากร/ประชาชน
ในองค์กรและ
ระหว่างองค์กรมี
ความสามัคค ี

-ส่วน
การศึกษาฯ 
-อ.เมือง ชร. 

9 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม สนามกีฬาประจ า
ต าบลรอบเวียง 

เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สนามกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง
ให้มีอาคาร สถานท่ีส าหรับส่งเสริม
การเล่นกีฬาให้กับประชาชน อยู่ใน
สภาพดี มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

สนามกีฬาประจ าต าบลรอบเวียง 100,000  100,000 100,000 มีอาคาร สถานท่ี
ส าหรับเล่นกีฬาอยู่
ในสภาพดี และมี
มาตรฐาน เพิ่มขึ้น  

ประชาชนมสีถานท่ี
ส าหรับเล่นกีฬาให้กับ
ประชาชน อยู่ใน
สภาพดี มีมาตรฐาน
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ประจ าหมู่บ้านป่ายางมนใหม่ 
หมู่ 5 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

ก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและ
เซปักตะกร้อ หน้าศนูย์บูรณาการ 
บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ 5 

200,000  - - ก่อสร้างลานกีฬา
พ้ืนคอนกรีต 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

 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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
ปี 2559 
(บาท) 

 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง อาคารสถานท่ี 
ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
บ้านป่ายางมน 

เพื่อก่อสร้าง อาคารสถานท่ี ฯลฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่า
ยางมน ให้มีสถานท่ีดแูลเด็กเล็ก
อยู่ในสภาพดี  และได้มาตรฐาน 

อาคาร/สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

100,000  100,000 100,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
มีมาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐานส าหรับเด็ก 

-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

12 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคาร สถานท่ี ฯลฯ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) บ้านป่ายางมน 

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

อาคาร/สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

100,000  100,000 100,000 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
มีมาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐานส าหรับเด็ก 

-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
บ้านป่ายางมน 

20,000  20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
ในการบริหาร
สถานศึกษา 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
มาตรฐานส าหรับเด็ก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

14 โครงการส่งเสริมและเพ่ิม
ความรู้ด้านภาษาเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อส่งเสริมและเพ่ิมความรูด้้าน
ภาษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ใน
ต าบลรอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้ด้านภาษา
เพื่อเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการทัศนศึกษาแหลง่
เรียนรูน้อกสถานท่ี 

เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ให้กับเด็กเล็ก นักเรียน 

เด็ก เยาวชน ในต าบลรอบเวียง 50,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กเล็ก นักเรียนมี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

16 โครงการกิน กอด เลน่ เล่า  
เพิ่ม IQ และ EQ 

เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ให้กับเด็กเล็ก นักเรียน 

เด็ก เยาวชน ในต าบลรอบเวียง 5,000  5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี เด็กเล็ก นักเรียนมี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 
 

-48- 



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

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอาเซียนในศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

เพื่อเพิ่มพัฒนาการด้านภาษา
อาเซียน ให้กับเด็กเล็ก ในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน 

เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

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

เด็กเล็ก นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านภาษาอาเซียน  

ส่วน
การศึกษาฯ 

18 โครงการมอบวุฒิบตัิหนูน้อย 
คนเกง่ 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังให้กับเด็ก
เล็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
ยางมน 

เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่ายางมน 

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

เด็กมีขวัญและก าลังใจ ใน
การศึกษาเล่าเรียน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

19 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬา
ของจังหวดัเชียงราย ประจ าป ี
งบประมาณ 2559 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
กีฬาของจังหวดัเชียงราย ให้มี
ความก้าวหน้าเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับจังหวดั
ต่างๆท่ัวประเทศ และเปน็การ
สร้างบุคลากรของจังหวัดให้เปน็
คนดีมีคณุภาพ สร้างชื่อเสียงใน
ด้านการกีฬาให้กับจังหวัด
เชียงรายและประเทศชาต ิ

อปท.มีส่วนร่วมในการด าเนนิการ
ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีเข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
กีฬาแห่งชาต ิและการจัดกิจกรรม
กีฬาต่างๆในจังหวัดเชียงราย 

7,000  - - จัดโครงการ  
1 ครั้ง/ปี 

กีฬาของจังหวดัเชียงราย ให้มี
ความก้าวหน้าเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับ
จังหวดัต่างๆท่ัวประเทศ และ
เป็นการสร้างบคุลากรของ
จังหวดัให้เป็นคนดีมคีุณภาพ 
สร้างชื่อเสียงในด้านการกีฬา
ให้กับจังหวัดเชียงรายและ
ประเทศชาต ิ

-ส่วน
การศึกษาฯ 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6.. 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการวนัพ่อแห่งชาต ิ
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
เกี่ยวกับงานวนัส าคัญต่างๆของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

ประชาชน และบุคลากรใน
องค์กร ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับงานวนัส าคัญต่างๆของ
ชาติและงานรัฐพิธตี่างๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการวนัแมแ่ห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
เกี่ยวกับงานวนัส าคัญต่างๆของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

ประชาชน และบุคลากรใน
องค์กร ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับงานวนัส าคัญต่างๆของ
ชาติและงานรัฐพิธตี่างๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ เพือ่สร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก 
เยาวชน 

เด็ก เยาวชน ในพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

40,000  40,000 40,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ด ี ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวนั
ส าคัญของชาติและงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
เกี่ยวกับงานวนัส าคัญต่างๆของชาติ
และงานรัฐพิธีต่างๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง  

30,000  30,000 30,000 จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันส าคัญของ
ชาติและงานรัฐ
พิธีต่างๆ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับงานวนัส าคัญต่างๆของ
ชาติและงานรัฐพิธตี่างๆ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมประเพณ ี
วันออกพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร ในพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่….2.,.3….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,.4.,.6.. 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากรใน
องค์กรเหน็ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากรใน
องค์กรเหน็ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

9 โครงการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

30,000  30,000 30,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากรใน
องค์กรเหน็ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนสวดมนต ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนชุน
รุ่นหลงัได้รู้จักหวงแหนในศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

เด็กและเยาวชนอนชุนรุน่หลังรู้จัก
หวงแหนในศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่ 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

11 โครงการตานก๋วยสลาก -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

-ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

12 โครงการท าบุญวนัพระ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

-ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

13 โครงการพาลูกจูงหลาน 
เข้าวัด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนชุน
รุ่นหลงัได้รู้จักหวงแหนในศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน  ในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

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

เด็กและเยาวชน อนุชนรุน่หลัง
รู้จักหวงแหนในศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

14 โครงการสรงน้ าพระ 
ในวันปี๋ใหม่เมือง 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

-ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากร
ในองค์กรเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ศาสนาประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

15 โครงการคนดีศรรีอบเวียง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และ
เป็นการเชิดชูคนดศีรีรอบเวียง ด้าน
ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ปราชญ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

ปราชญ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ในต าบลได้รบัการยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเปน็ขวัญก าลังในการ
ท างาน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

16 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
และบ าเพ็ญประโยชน ์
ศาสนสถานต าบลรอบ
เวียง 

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 รูจ้ักอนุรักษ์ 
และบ าเพ็ญประโยชน ์ต่อศาสน
สถานต าบลรอบเวียง 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

17 โครงการเยาวชนอนรุักษ์
ภาษาล้านนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนชุน
รุ่นหลงัได้รู้จักอนุรักษภ์าษาล้านนา
และวัฒนธรรมท้องถิน่ 

เด็ก เยาวชน  ในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

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

เด็กและเยาวชน อนุชนรุน่หลัง
รู้จักอนุรักษ์ภาษาล้านนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

18 โครงการถ่ายทอด และ 
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสบืทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน่ต่อไป 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

19 โครงการเยาวชนรักษ์
บ้านเกิดสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  
ได้สบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

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

เด็ก เยาวชน สามารถสบืสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

20 โครงการเชดิชภููมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และบุคลากรในองค์กร  
ได้สบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน่ต่อไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 

21 โครงการอุ้ยสอนหลาน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และบุคลากรในองค์กร  
ได้สบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

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

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร สามารถสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน่ต่อไป 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริม 
สนับสนนุกิจกรรมทาง
ศาสนา  
งานประเพณ ีและ
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
บุคลากรในองค์กรเหน็ความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน และ
บุคลากรในองค์กร  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จัดกิจกรรม  
ส่งเสริม 
สนับสนนุ
กิจกรรมทาง
ศาสนา งาน
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนในพ้ืนท่ีและบุคลากรใน
องค์กรเหน็ความส าคัญของการ
อนุรักษ ์ศาสนาประเพณแีละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-ประชาชนมีส่วนรว่มในการจดั
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

23 อุดหนนุวดัพระธาตุดอย
ตุง โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการและ
สรงน้ าพระธาตุดอยตงุ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสบืทอดประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนนุวดัพระธาตุดอยตงุ 
โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

10,000  10,000 10,000 อุดหนนุ
งบประมาณตาม
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนนุ 

ประชาชนไดร้่วมกิจกรรมและ
รักษาประเพณีวฒันธรรม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

24 อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ด าเนนิการและสนบัสนนุ
การด าเนนิงานจดั
กิจกรรมของสว่นราชการ
และองค์กร  จังหวดั
เชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ 2559  

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการด าเนนิการ
จัดงาน/กิจกรรมท่ีอ าเภอจดัขึน้ หรือ
สนับสนนุส่วนราชการหรือองค์กร
จังหวดัเชียงรายจดัขึน้มา ในกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับงานท่ี
ส าคัญ 

อุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการด าเนนิการและ
สนับสนนุการด าเนินงานจดั
กิจกรรมของสว่นราชการและ
องค์กรจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

36,000  - - อุดหนนุ
งบประมาณตาม
โครงการที่ขอรับ
การสนับสนนุ 

อ าเภอเมืองเชียงราย สามารถ
ด าเนนิการตามโครงการที่ขอรบั
การสนับสนนุงบประมาณ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-อ.เมือง ชร. 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…..4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4..... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้การท างานด้านสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 สนับสนนุกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข ได้ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 60 

ประชาชนมสีุขภาพแข็งแรง
ชีวิตความเปน็อยู่ดขีึ้น 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการสนับสนุน อุดหนนุ 
หน่วยงานด้านสาธารณสขุ เช่น 
รพ.สต. ฯลฯ 

เพื่อสนับสนนุ อุดหนนุ         
การด าเนนิงานด้านสาธารณสขุ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีได้
ก าหนดไว ้

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ในพ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 2 
แห่ง 

20,000  20,000 20,000 1 ครั้ง/ป ี การด าเนนิงานด้าน
สาธารณสุขมปีระสิทธภิาพ  

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 สนับสนนุกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่หรือพ้ืนที 
อบต.รอบเวียง (สปสช.) 

เพื่อสนับสนนุการด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ 
สปสช.ท่ีก าหนดไว ้

กองทุนหลักประกันสขุภาพ
ต าบลรอบเวียง 

60,000  60,000 60,000 1 ครั้ง/ป ี การด าเนนิงานของกองทุน 
สปสช มปีระสิทธภิาพ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการป้องกันแก้ไขและก าจัด
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ระบาด โรคตดิต่อ  
 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

100,000  100,000 100,000 โรคระบาด โรคตดิต่อ
ในพ้ืนท่ีลดลง 

สามารถป้องกันแก้ไขและ
ก าจัดโรคระบาดและ
โรคตดิต่อได ้

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการสขุาภิบาลอาหารและ
ตลาด 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ
อาหารและตลาด สร้างมาตรฐาน
อาหารให้ปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
หรือตลาด ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  
อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้ประกอบการมีความรูด้้าน
โภชนาการอาหารและ
ตลาด อาหารมีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการชุมชนปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
ลดลง 

สามารถแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนท่ีให้
ลดลงได ้

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…..4….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....4..... 
3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
3.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การก าจัดน้ าเสีย 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัด
น้ าเสีย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนไดค้วามรู้
เกี่ยวกับการก าจัดน้ าเสีย 

กองช่าง 

8 โครงการอุดหนนุในการพัฒนา
งานสาธารณสขุมูลฐานของศนูย์
สาธารณสุขมลูฐานชุมชน ประจ า
หมู่บ้าน เขต อบต.รอบเวียง  
(อสม.) 

เพื่ออุดหนนุศนูย์สาธารณสุขมูล
ฐานให้การด าเนนิงานมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนนุศนูย์สาธารณสุขมูล
ฐาน ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ 
อบต.รอบเวียง 5 หมู่บ้าน 
 

75,000  75,000 75,000 อุดหนนุงบประมาณศนูย์
สาธารณสุขมลูฐาน 
จ านวน 5 หมู่บ้าน 

การด าเนนิกิจการของ
อาสาสมัครสาธารณสขุ  
(อสม.) มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

9 จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช ้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขท่ีมคีุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

วัสด ุครภุัณฑด์้านสาธารณสุข 100,000  100,000 100,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ด้าน
สาธารณสุขท่ีมคีุณภาพ 
และได้มาตรฐานเพียงพอ 

สามารถจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช ้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ด้านสาธารณสุขท่ี
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างครอบครวั
อบอุ่นเข้มแข็ง 

เพื่อลดปัญหาสังคม เสริมสร้าง
สถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและ
เข้มแข็ง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

สามารถลดปัญหาสังคม และมี
สถาบันครอบครัวมคีวามอบอุ่น
และเข้มแข็งขึน้  

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่
พร้อม 

เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรของเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ี 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

สามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีได ้

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน  

เพื่อปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน ใน
พ้ืนท่ี 

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจติส านึก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

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

เด็ก เยาวชน ในพ้ืนท่ี.ให้มี
จิตส านึกเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม 

-ส านักงาน
ปลัด 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการค่ายจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจติส านึก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ
เด็ก เยาวชนเขต และประชาชน 
ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

30,000  30,000 30,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนท่ี มีจิตส านึกเรื่องคณุธรรม 
จริยธรรม 

-ส านักงาน
ปลัด 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ  
ผู้พิการ ในชุมชนให้มีสขุภาพดี
แข็งแรงปราศจากโรคภัย 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนมี
สุขภาพดแีข็งแรงปราศจาก
โรคภัย 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

6 โครงการสงเคราะห์ชว่ยเหลือ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสงเคราะหช์่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร้ และ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ  
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผูต้ดิเชื้อ 
ผู้ยากไร้ และ ผูด้้อยโอกาส 
ท่ีได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึน้ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
การด าเนนิกิจกรรม ด้านเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้การด าเนนิงานด้านเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร ้
และผูด้้อยโอกาส ในพ้ืนท่ี
อบต.รอบเวียง 

30,000  30,000 30,000 ร้อยละของกิจกรรมการ
ด าเนนิงานด้านเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผูต้ิดเชื้อ ผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาส  

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ตดิเชื้อ ผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

8 โครงการปรับปรุง /ส ารวจ    
จัดสิ่งอ านวยความสะดวดแก่
ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการใช้
บริการ  

เพื่อให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่ผู้พิการให้เข้าถึงและประโยชน์
ในการใช้บริการโดยให้เปน็ไปตาม
กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวย
ความสะดวกในอาคารส าหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับ
ความสะดวกในการรับ
บริการเพ่ิมขึน้ 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการเย่ียมบ้านผู้สงูอายุ
ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ
ตรวจเย่ียมคนไร้ที่พ่ึง 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ผู้พิการป่วย
เรื้อรัง และคนไร้ที่พ่ึง 

ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง  
ผู้พิการป่วยเรื้อรัง และ 
คนไร้ที่พ่ึง เขตพ้ืนท่ี  
อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ผู้
พิการป่วยเรื้อรัง และคนไร้
ท่ีพ่ึง มีขวัญก าลังใจในการ
ด ารงชีวติต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการมอบอุ่นคนไร้ที่พ่ึง เพื่อให้การช่วยเหลือและดแูล  
คนไร้ที่พ่ึง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

คนไร้ที่พ่ึง ในพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จดัโครงการ 1 ครั้ง/ปี  ส านักงาน
ปลัด 
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
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(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

11 โครงการสร้างรอยย้ิมฟ้ืนฟู
จิตใจคนพิการและผู้ดแูลคน
พิการ 

เพื่อให้การช่วยเหลือดแูล และ
เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผู้พิการ
และผูดู้แลคนพิการในการ
ด ารงชีวติต่อไป 

ผู้พิการและผูดู้แลคนพิการ 
 ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จ านวนผู้พิการที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้พิการและผูดู้แลคน
พิการ ไดร้ับการช่วยเหลือ
ดูแลและมีขวัญก าลังใจใน
การด ารงชีวติต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

12 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้
ร่วมกันในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

20,000  20,000 20,000 จ านวนกิจกรรมท่ี 
อบต.ด าเนินการ 

ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้
ร่วมกันในสังคมมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการวนัผู้สงูอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมกี าลังใจในการ
ด ารงชีวติ 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

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

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการสร้างรอยย้ิมให้
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้การช่วยเหลือดแูล และ
เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ผูสู้งอายุ 
ในการด ารงชวีิตต่อไป 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล และมีขวัญ
ก าลังใจในการด ารงชวีิต
ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการส่งเสริมผูเ้ฒ่าใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ  
ในชุมชนให้มีสุขภาพดีแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย 
 

ผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ ในชุมชนมี
สุขภาพดแีข็งแรง
ปราศจากโรคภัย 
 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
การสร้างโอกาสในสังคมแก่
คนไร้ที่พ่ึง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนนุการสร้าง
โอกาสในสังคมแก่คนไร้ที่พ่ึง 

คนไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

10,000  10,000 10,000 จ านวนกิจกรรมท่ี 
อบต.ด าเนินการ 

คนไร้ที่พ่ึง สามรถสร้าง
โอกาสให้กับตนเองใน
สังคมได ้

ส านักงาน
ปลัด 

17 โครงการส ารวจ จดัเก็บข้อมูล
คนไร้ที่พ่ึง อบต.รอบเวียง 

เพื่อให้ข้อมูลคนไร้ที่พ่ึงในพ้ืนท่ี 
เป็นปัจจุบัน 

คนไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

10,000  10,000 10,000 คนไร้ที่พ่ึงได้รับความ
สะดวกในการรับ
บริการเพ่ิมขึน้ 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก
แก่คนไร้ที่พ่ึงในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง 

ส านักงาน
ปลัด 
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ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
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ปี 2561 
(บาท) 

18 โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
และพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตร ี 
 

เพื่อสนับสนนุและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตร ี

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จ านวนกิจกรรมท่ี อบต.
ด าเนินการ 

สามรถพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มพัฒนาสตรีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการเชดิชสูตรีเก่งต าบล
รอบเวียง 

เพื่อเป็นการเชิดชูสตรีเก่ง และ
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
สตรีในต าบลรอบเวียง 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

5,000  5,000 5,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี สตรีในต าบลไดร้ับการยก
ย่องเชิดชเูกียรต ิและเป็น
ขวัญก าลังในการท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฏหมายความรนุแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครวั 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฏหมายความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครวัท่ีถูกต้อง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับกฏหมาย
ความรุนแรงต่อเด็ก สตร ี
และบุคคลในครอบครัวท่ี
ถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

21 โครงการความรู้สู่ชุมชนวัน
สตรีสากล 

เพือ่ร าลึกถึงวนัสตรีสากล และ
เป็นขวัญก าลังใจให้กับสตรีใน
ต าบลรอบเวียง 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนไดร้ าลึกถึงวัน
สตรีสากล และเปน็ขวัญ
ก าลังใจให้กับสตรีใน
ต าบลรอบเวียง 

ส านักงาน
ปลัด 

22 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
อาหารอาเซียน 

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
อาเซียน 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมคีวามรู้
เกี่ยวกับอาหารอาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

23 โครงการสตรียุคใหม่ ใส่ใจ
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้มีความรู้ และสามารถ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
 

กลุ่มสตรีในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ปี กลุ่มสตรีมคีวามรู ้และ
สามารถเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
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รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
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24 โครงการใส่ใจวัยสูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้
ร่วมกันในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้รว่มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

ส านักงาน
ปลัด 

25 โครงการสานสัมพันธ์ 3 วัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัวใหแ้นน่แฟ้นย่ิงขึน้ 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี คนในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ 

-ส่วน
การศึกษาฯ 

26 โครงการศนูย์วัยใส 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพตดิ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี เด็ก เยาวชนห่างไกลจากยา
เสพตดิ การตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

-ส่วน
การศึกษาฯ 

27 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลรอบเวียง 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี กิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลรอบเวียง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

-ส่วน
การศึกษาฯ 

28 โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนมีการเรียนรู้
ร่วมกันในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี เยาวชนมีการเรียนรู้รว่มกัน
ในสังคมมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกนัและกัน 

-ส่วน
การศึกษาฯ 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการชว่ยเหลือประชาชนท่ี
ได้รบัความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่
อาศัย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีไดร้ับ
ความเดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้านท่ีอยู่อาศัย 

100,000  100,000 100,000 จ านวนประชาชนท่ี
ได้รบัความเดือดร้อน
ด้านท่ีอยู่อาศัยลดลง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รบั
ความช่วยเหลือด้านท่ีอยู่
อาศัย มีคุณภาพชวีิตท่ีดีขึน้ 

กองช่าง 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้า มี
ความรู้ด้านโภชนาการและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ร้านค้า ร้านอาหาร 
ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.
รอบเวียง 

30,000  30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ี อบต.
ด าเนนิการ 

ผู้ประกอบการร้านค้า มี
ความรู้ด้านโภชนาการและ
การคุ้มครองผูบ้ริโภค
เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รบั
บริการที่มีมาตรฐาน 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการแผ่นดนิธรรม  
แผ่นดนิทอง 

เพื่อเป็นกลไกลให้เกดิ
กระบวนการสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม น าสู่สงัคมสมานฉนัท์ 
รู้จักด ารงตนตามวถิีชีวติเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ี อบต.
ด าเนนิการ 

ชุมชนเกิดกระบวนการ
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง  
สมานฉนัท์ สามคัคี
ประชาชนมคีุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักด ารงตนตาม
วิถีชวีิตเศรษฐกิจพอเพียง 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวติ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน
ให้ดีขึน้ 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ี อบต.
ด าเนนิการ 

ประชาชนมคีวามเปน็อยู่ท่ี
ดีขึน้ ปัญหาความยากจน
ลดลง ประชาชนมีงานท า มี
รายได้เพิ่มขึน้ ปัญหาหนี้สนิ
ลดลง 

ส านักงาน
ปลัด 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

5 โครงการให้ความรูด้้านภาษี
ส าหรับประชาชน 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษ ี
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 ร้อยละของภาษีท่ี
จัดเก็บไดเ้พิ่มขึน้ 

การจัดเก็บภาษ ี
มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขึ้น 

กองคลัง 

6 โครงการบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข แบบ ABC 

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนรว่มของชุมชนใน
การ พัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง 

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ของ 
อบต.รอบเวียง หมู่ท่ี 1-5  

-  - 50,000 หมู่บ้านมีส่วนรว่ม ไม่
น้อยกว่า 50% 

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
มีกระบวนการเรียนรูแ้ละ
การมีส่วนรว่มของชุมชนใน
การ พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 
 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพใน
ต าบลรอบเวียง 

เพื่อส่งเสริมการอาชีพต่างๆ ใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลรอบเวียง 30,000  30,000 30,000 ร้อยละของ
กิจกรรมท่ี
ด าเนนิการ 

กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
อาหาร 
 

เพื่อให้ประชาชนสร้างอาชีพมี
รายได้เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวั 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
เสริม ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวั  

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ท าอาหาร 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท าอาหาร สามารถพัฒนาเป็น
อาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครวัได ้

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

การท าอาหารมีศักยภาพ
สามารถพัฒนาเปน็อาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครวั
ได ้

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการส่งเสริมการท าหีบห่อ
บรรจุภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า 

เพื่อส่งเสริมการท าหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่าสนิค้า เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น -ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
งานคหกรรม 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน 
คหกรรม สามารถพัฒนาเป็น
อาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครวัได ้

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น -ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

6 โครงการส่งเสริม และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 
/ เศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อส่งเสริม  และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน / เศรษฐกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบเวียง 20,000  20,000 20,000 ร้อยละของ 
กิจกรรมวิสาหกิจ
ชุมชน / เศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน / เศรษฐกิจ
ชุมชน ในพ้ืนท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

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

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

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
คุณภาพชีวติครอบครวัให้ดขีึ้น
อย่างย่ังยืน โดยน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การด ารงชีวติ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

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
คุณภาพชีวติครอบครวัให้ดขีึ้น
อย่างย่ังยืน โดยน าหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
การด ารงชีวติ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียวหาดเชียงราย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการหาด
เชียงราย ให้เป็นแหลง่
ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม น่าอยู่
ส าหรับรองรับนักท่องเท่ียว 

หาดเชียงราย 200,000  200,000 200,000 ปรับปรุงภูมิทัศนส์ถานท่ี
ท่องเท่ียวหาดเชียงราย 
ไดไ้ม่น้อยกว่า 50% ของ
พ้ืนท่ี 

ต าบลรอบเวียง 
มีสถานท่ีท่องเท่ียวหาด
เชียงรายท่ีสวยงามและ
น่าอยู่ มีนักท่องเท่ียวมา
เที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองช่าง 

2 
 

โครงการประกวดร้านค้าหาด
เชียงราย 

เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ
ร้านค้ามีการพัฒนาการในด้าน
การให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้านค้าหาดเชียงราย 20,000  20,000 20,000 จ านวนร้านค้าท่ีมีการ
พัฒนาการในด้านการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีร้านค้าท่ีได้มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ 
การท่องเท่ียวในต าบล 
รอบเวียง 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ต าบลรอบเวียง 

พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.รอบเวยีง 50,000  50,000 50,000 ร้อยของประชาชนและ
นักท่องเท่ียวเข้ามา
ท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวในแต่ละปี  

ต าบลรอบเวียง 
มีสถานท่ีท่องเท่ียว  
ท่ีสวยงามและน่าอยู่ มี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายประปาภูมิภาค 
(หาดเชียงราย) 

เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่าย
ประปาภูมิภาค (หาดเชียงราย)
ประชาชนมนี้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

หาดเชียงราย -  1,000,0
00 

- เขตระบบจ าหน่ายประปา
ภูมิภาค (หาดเชียงราย) 
เพิ่มขึ้น 

เขตระบบจ าหน่าย
ประปาภูมิภาค (หาด
เชียงราย) เพิ่มขึ้น 
ประชาชนมนี้ าใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ 

-กองช่าง 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 
 

โครงการขดุลอกหนองน้ า
สาธารณะของหมู่บ้าน   
บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 

เพื่อให้น้ าไหลไดส้ะดวกป้องกันน้ า
ท่วม และแกไ้ขปัญหาน้ าด้าน
การเกษตร ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

หนองน้ าสาธารณะ บ้านป่างิ้ว 
จ านวน 4 จดุ 

-  - 300,000 น้ าไหลไดส้ะดวก 
น้ าท่วมขังลดลง 

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
ด้านการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง น้ าไหลผ่านได้
สะดวก และป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

2 โครงการขดุลอกล าเหมืองใน
พ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 

เพื่อให้น้ าไหลไดส้ะดวกป้องกันน้ า
ท่วม และแกไ้ขปัญหาน้ าด้าน
การเกษตร ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

ห้วย หนอง คลอง บึง ล าเหมือง 
แม่น้ า แหล่งน้ า ฯลฯ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

200,000  200,000 200,000 น้ าไหลไดส้ะดวก 
น้ าท่วมขังลดลง 

ประชาชนมนี้ าใช้ใน
ด้านการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง น้ าไหลผ่านได้
สะดวก และป้องกัน
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพ้ืนท่ีได ้

กองช่าง 

3 โครงการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ าใช้เพ่ืออุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 
 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

100,000  100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมนี้ าใช้
เพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตรของ
ประชาชนได ้

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่.....5.... 
5. ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการจดัการและก าจดัขยะ
มูลฝอย 

เพื่อจัดการปัญหาขยะ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง  

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

สามารถลดปัญหา
ขยะในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.รอบเวียงได ้

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

2 โครงการคดัแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ของ อบต.รอบเวียง 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง  

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

สามารถลดปัญหา
ขยะในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.รอบเวียงได ้

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…1.,.3.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....5.... 
5. ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรกัษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อส่งเสริมการปลูกตน้ไมช้่วยฟ้ืนฟู
และอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม/โครงการ เช่น 
-ปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
-ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ 
และกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ฯลฯ 

10,000  10,000 10,000 มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมขึน้ มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมขึน้ชว่ย
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์ 
ท่ีท าการ อบต.รอบเวียง และ
ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์
ท่ีท าการ อบต.รอบเวียง และใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ ให้สวยงามและน่า
อยู่  

ปรับปรุงภูมิทัศน ์บรเิวณ 
ท่ีท าการ อบต.และพ้ืนท่ีในเขต
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ อบต.รอบเวียง 

150,000  150,000 150,000 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
บริเวณที่ท าการ 
อบต.รอบเวียง และ
ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
ไดไ้ม่น้อยกว่า 
50% 

ภูมิทัศนบ์ริเวณที่ท าการ 
อบต.รอบเวียง และใน
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ สวยงาม
และน่าอยู่ 

กองช่าง 

3 โครงการปลูกจติส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
อบต.รอบเวียง 

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

ประชาชนมจีิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่…5.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....5.... 
5. ยุทธศาสตร์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5.5   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการงดเผาเพื่อลดหมอก
ควนั  

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาหมอกควนัท่ี
ท าให้เกิดมลพิษจากการเผา และ
ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

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

การเผาและปัญหาหมอก
ควนัในพ้ืนท่ีลดลง 
 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2 โครงการฝึกอบรมการสลายตอ
ซังข้าว 

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในการ
สลายตอซังข้าวโดยใช้ จุลนิทรีย์
ย่อยสลายตอซังแทนการเผา 
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน  
ไถพรวนดินได้ง่ายขึ้น ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีช่วยประหยัดตน้ทุนและมีผล
ก าไรเพ่ิมสูงขึน้ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 30,000  30,000 30,000 จัดโครงการ 1 
ครั้ง/ป ี
 

ประชาชนมคีวามรู้
เกี่ยวกับการสลายตอซัง
ข้าวโดยใช้จุลนิทรีย์ย่อย
สลายตอซังแทนการเผา
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่
ดิน ไถพรวนดนิได้ง่ายขึน้ 
ลดการใช้ปุ๋ยเคม ีชว่ย
ประหยัดตน้ทุนและมีผล
ก าไรเพ่ิมสูงขึน้ 

-ส านักงานปลัด 
-หนว่ยงานอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมสนับการ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน.ในการท าประชาคม 
ประชาวิจารณ ์ในการจดักิจกรรม
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
พ้ืนท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เชน่ แผนชุมชน แผน
ยุทธศาสตร ์แผนพัฒนาสามปี  ฯลฯ 

- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจดัเวที
ประชาพิจารณ์/เวทีประชาคมใน
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนท่ี 
- การจดัท าประชาคมระดับชุมชน/
หมู่บ้าน ระดับต าบล การจดั
ประชาคม/บูรณาการจดัท า
แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฯลฯ  
-การจัดประชุมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของ อบต.รอบเวียง 

15,000  15,000 15,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วม ในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  

ประชาชนมสี่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง - เพื่อให้ประชาชนไดแ้สดงออกถึง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เพื่อเปน็การพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยเปน็ไปอย่างมีถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา ในกรณีตาย ลาออก 
หรือหมดวาะ 
- ส่งเสริม/สนับสนนุ/เผยแพร่/
ประชาสัมพันธ ์การเลือกตั้งอ่ืน ๆ
เช่น ลงประชามติรัฐธรรมนูญ, 
เลือกตั้ง สส., เลือกตั้ง สว.,เลือกตั้ง 
อบจ., เลือกตั้งฝ่ายปกครอง 

50,000  100,000 100,000 100% ของการ
ด าเนนิเลือกตั้ง
เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย 

- ราษฎรได้แสดงออก
ถึงการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
- เปน็การพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย
มีการจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

3 
 

โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน และดแูลรักษาบ้านเรือน
ของตนเองให้สะอาดน่าอยู่ 

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ อบต.
รอบเวียง  หมู่ 1- 5 

-  30,000 - จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนสามารถดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน 
และดูแลรักษาบ้านเรือนของ
ตนเองให้สะอาดน่าอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานด้าน
กลุ่มพลังมวลชน 

เพื่อสนับสนนุการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เชน่ กลุ่ม
อาสาปกป้องสถาบัน ลูกเสือ
ชาวบ้าน  ฯลฯ หรือตามท่ีไดร้ับ
หนังสือสัง่การ 
 

50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนมกีารรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการปรองดองสมานฉนัท์
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี  

ประชาชนใน เขตพ้ืนท่ี อบต.รอบ
เวียง 

10,000  10,000 10,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ในชุมชนมีความเป็น
ประชาธิปไตย ประชาชน
มีความปรองดอง
สมานฉนัท์ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 อุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงเสริมสร้างความรู้ใน
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่
คณะกรรมหมู่บ้าน อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวดัเชียงราย 
ประจ าปีงบฯ พ.ศ. 2559 

เพื่ออุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงเสริมสร้างความรู้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและการ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม แก่คณะกรรม
หมู่บ้าน อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวดัเชียงราย ประจ าปีงบฯ 
พ.ศ. 2559 

อุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย ตาม
โครงเสริมสร้างความรู้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและการ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม แก่คณะกรรม
หมู่บ้าน อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวดัเชียงราย ประจ าปีงบฯ 
พ.ศ. 2559 

10,000  - - อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครง
เสริมสร้างความรู้ในการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แก่คณะ
กรรมหมู่บ้าน อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบฯ 
พ.ศ. 2559 

อ าเภอเมืองเชียงราย
ได้รบัการอุดหนุน ตาม
โครงเสริมสร้างความรู้ใน
การจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม แก่คณะ
กรรมหมู่บ้าน อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบฯ 
พ.ศ. 2559 

-ส านักงาน
ปลัด 
-อ.เมือง ชร. 
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6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานท้องถ่ินและพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 
 

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

- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความช านาญพร้อมท้ังน าเอา
วิธีการพัฒนาท้องถิน่อ่ืนมา
ประยุกต์ใช ้
- เพ่ือให้มีวิสัยทัศนแ์ละทัศนคติท่ีดี
ในการท างาน มีความกระตือรือรน้ท่ี
จะปรับปรุงพัฒนาองค์กร 
- เพ่ือให้การบริหารและการบริการมี
มาตรฐาน 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
และความช านาญในการปฏิบตัิงาน
บุคลากรให้เกิดประสิทธผิลสูงสุด 
- เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ท่ีสนับสนนุให้บุคลากรไดร้ับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

- จดัให้มีการอบรม ทศันศึกษาดูงาน
ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน 
หัวหน้าสว่นราชการในพ้ืนท่ี  ผูน้ า/
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือแกนน าใน
หมู่บ้านผู้อุทิศตนและท า
คุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมในต าบล 
-จัดให้มีการฝึกอบรม/สัมมนา
บุคลากรเพ่ือให้ความรู้ในงานภารกจิ
และส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
- ส่งบคุลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนาในหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัขึน้ใน
ด้านต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกจิของ
หน่วยงาน 
- อบรมและพัฒนาให้ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์แก่ผูบ้ริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. 

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

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

ส านักงาน
ปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท้องถ่ินและพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

2 โครงการส ารวจและจัดท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- เพื่อเปน็ข้อมลูในการจดัเก็บรายได้
ของหนว่ยงาน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดแ้ละเกิดความ
ครอบคลุม ท่ัวถึง และเปน็ธรรมกับ
ผู้ช าระภาษ ี

- ส ารวจข้อมูลแผนท่ีภาษ,ี จ้าง
เหมาบุคคลฯ 
- จดัท าแผนท่ีภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- ส ารวจจดัท าแนวเขตให้ชดัเจน
เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจดัการ 
- ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อน ามาปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีให้
เป็นปัจจุบันทุกป ี
- ค่าด าเนนิการคดัลอกแปลงท่ีดิน
หรือถ่ายเอกสารต่าง ๆจาก
ส านักงานท่ีดินเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีให้
เรียบร้อย ทันสมัยเป็นปจัจุบนั 

-  100,000 - ร้อยละของรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นจากการจดัเก็บ
ภาษี 

การจัดเก็บภาษเีปน็
ระบบและมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  

-กองคลัง 
-กองช่าง 

3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร 
(ฝ่ายการเมือง ,ฝ่ายประจ า) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ เงิน
เพิ่มต่างๆ เงินประจ าต าแหน่ง เงนิ
อ่ืนๆ 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 สมาชิกสภา
ฯ พนักงานสว่นต าบล  
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ฯลฯ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าครุภณัฑ์  

เพื่อให้มีครุภัณฑ์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
และเพียงพอ สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  

300,000  300,000 300,000 มีครุภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

มีครุภัณฑ์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน และเพียงพอ
ส าหรับให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

5 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าสาธารณูปโภค 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพประชาชนได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับ
บริการ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดค่า
สาธารณูปโภค  เชน่ ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์   
ค่าบริการสื่อสาร และ
โทรคมนาคม ฯลฯ 

350,000  350,000 350,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
สาธารณูปโภค 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าสาธารณูปโภค การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
สูงสุดจากการมารับบริการ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับ
บริการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าตอบแทน   

1,500,000  1,500,000 1,500,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
สูงสุดจากการมารับบริการ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 

7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับ
บริการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด 
ค่าใช้สอย  

1,200,000  1,200,000 1,200,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้
สอย 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
สูงสุดจากการมารับบริการ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสด ุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับ
บริการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในหมวด 
ค่าวัสด ุ

800,000  800,000 800,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสด ุ

ค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสด ุ

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วนการศึกษา
ฯ 

9 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน /ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาครภุัณฑ์ /ค่า
ปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความปลอดภัยและเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

1. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
2. ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
3. ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

500,000  500,000 500,000 มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย/เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

-มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย/
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัตงิานเปน็ไปดว้ย
ความปลอดภัยและมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบคุลากร 
 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วนการศึกษา
ฯ 

10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
งบกลาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
กลาง การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  
ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด
จากการมารับบริการ 

หมวดรายจ่ายงบกลาง 600,000  600,000 600,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ 
งบกลาง 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
กลาง การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพประชาชนได้รบั
ประโยชน์สูงสุดจากการมารับ
บริการ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วนการศึกษา
ฯ 

11 โครงการอุดหนนุ 
หน่วยงานราชการ   
หรือเอกชน ท่ีด าเนนิ
กิจการอันเปน็
สาธารณประโยชน ์

เพื่ออุดหนนุหน่วยงานราชการ  
หรือเอกชน ท่ีด าเนนิกิจการอัน
เป็นสาธารณประโยชน์  
เสริมสร้างความสามัคคี ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

หน่วยงานราชการ เอกชน ท่ี
ด าเนนิกิจการอันเปน็
สาธารณประโยชน ์

100,000  100,000 100,000 อุดหนนุหน่วยงาน
ราชการ หรือเอกชน  
ท่ีด าเนนิกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

หน่วยงานราชการ  หรือเอกชน 
ท่ีด าเนนิกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ได้รบัการ
อุดหนนุมีความสามัคค ีความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
มากขึ้น 

-ส านักงาน
ปลัด 
-ส่วนการศึกษา 
- หน่วยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

12 โครงการ  5 ส. เพื่อส่งเสริมการด าเนนิงาน
กิจกรรม 5 ส 

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสว่นต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯใน อบต.รอบเวียง 

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

อบต.รอบเวียง 
มีมาตรฐานตามหลัก 5 ส 

ส านักงาน
ปลัด 

13 อุดหนนุ เทศบาลต าบล   
ท่าสุด ตามโครงการ
ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปก ครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

เพื่ออุดหนนุ เทศบาลต าบลท่าสุด 
ตามโครงการปรบัปรุงศูนย์ข้อมลู
จัดซื้อจดัจ้างขององค์กรปก     
ครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

45,000  - - อุดหนนุ เทศบาลต าบล
ท่าสุด ตามโครงการ
ปรับปรุงศนูย์ข้อมูล
จัดซื้อจดัจ้างของ
องค์กรปก ครองสว่น
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อุดหนนุ เทศบาลต าบล
ท่าสุด ตามโครงการ
ปรับปรุงศนูย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-อ.เมือง ชร. 

14 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
วางและปรับปรุงผังเมือง
รวม/ชุมชน และการวางผัง
ชุมชน 

เพื่อด าเนนิงานตามกฎหมายผัง
เมือง 

การผังเมือง ในเขตพ้ืนท่ีรบัผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง 

300,000  300,000 300,000 มีผังเมอืงตามกฎหมาย
ผังเมืองก าหนด 

มีผังเมืองตามกฎหมายผัง
เมือง 

-กองช่าง 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

15 โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผดิชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู้พร้อมเตรียมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายและ
ประชาธิปไตยส าหรับ
ประชาชน 

เพื่อเพิ่มความรูด้้านกฎหมายและ
ประชาธิปไตยให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง 

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

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4..,6.….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....3..,..4..,.6... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานท้องถ่ินและพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

17 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน
แผนปฏิบตัิการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตน้แบบ 
ด้านการป้องกันการทุจรติ 

เพื่อสนับสนนุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตน้แบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจรติ 

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

สามารถเป็นองค์กร
ต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจรติ 

อบต. 
รอบเวียง 

18 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

เพื่อเพิ่มความรูด้้าน พ.ร.บ 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง และ
เจ้าหน้าท่ี บคุลากรในองค์กร 

-ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
อบต.รอบเวียง 
-เจ้าหน้าท่ี บุคลากรในองค์กร 

20,000  20,000 20,000 จัดโครงการ 1 ครั้ง/ป ี ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อบต.รอบเวียง และ
บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้เรื่อง
เกี่ยวกับพ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-78- 
 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่……4.,.6….                  ผ.01 
-ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่....4.,.6.... 
6. ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
 

เพื่อเป็นการลดขัน้การปฏิบตัิราชกร
ให้บริการนอกสถานท่ี ประชาชน
ได้รบัความสะดวกสบาย เชน่ 
ให้บริการการรับช าระภาษี/ช าระ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานท่ี   
การต่อใบอนุญาตต่างๆ การขออนุญาต
ก่อสร้าง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ฯลฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารงานของ อบต.รอบเวียง 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง จ านวน 5 หมู่บ้าน 

10,000  10,000 10,000 ประเมินจาก
แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย ในการ
ให้บริการต่างๆนอก
สถานท่ี และไดเ้สนอ
ความคดิเหน็เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารงานของ อบต.
รอบเวียงให้บริการ 
อบต.เคลื่อนท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการตดิตั้งป้ายซอย  
ป้ายถนน ป้ายบอกทาง  
ป้ายชื่อหมู่บ้าน และป้าย
ประชาสัมพันธ ์หรือป้าย
แนะน า/บอกสถานท่ีต่างๆ 
ฯลฯ ในเขตรับผดิชอบ อบต.
รอบเวียง 

เพื่อติดตั้งป้ายซอย ป้ายถนน ป้าย
บอกทาง  ป้ายชื่อหมู่บ้าน  
ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายแนะน า 
/บอกสถานท่ีต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รบัความสะดวกสบายในการ
เดนิทางไปสถานท่ีต่างๆ และการ
ประชาสัมพันธต์่างๆได้ท่ัวถึง 

จ านวนป้าย ตามแบบ อบต.รอบ
เวียงก าหนด 

150,000  150,000 150,000 จ านวนจุดท่ีตดิตั้ง ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกสบายในการ
เดนิทางไปสถานท่ี
ต่างๆ และการ
ประชาสัมพันธต์่างๆได้
ท่ัวถึง 

กองช่าง 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

ปี 2559 
(บาท) 

 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภยัแลง้ 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแลง้ 
และปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
 

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

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแลง้ และ
ปฏิบัตตินได้อย่างถูกต้องเมื่อเกดิภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมและซักซ้อม
แผนเตรียมการรับมือการเกิด
แผ่นดินไหว 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
การเกิดแผ่นดนิไหว และปฏิบตัติน
ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกดิภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
 

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

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับการเกิด
แผ่นดนิไหว และปฏบิัตตินได้อย่าง
ถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

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 ี

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน วาตภยั อุทกภยั และลด
อุบัติภยัทางน้ า และปฏิบตัตินได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ส าหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และปฏิบตัิ
ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกดิภัย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 
 

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

ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกับป้องกัน
และระงับอัคคภีัย และปฏิบตัิตนได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ในองค์กร 

เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มคีวามรู้
เกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคภีัย 
และปฏิบตัิตนได้อย่างถูกต้องเมื่อ
เกิดภัย 

บุคลากรใน อบต.รอบเวียง 
ทุกคน 

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

บุคลากรในองค์กร มคีวามรู้เกี่ยวกับ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั และปฏิบตัิ
ตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกดิภัย 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภัย 100 % 
 

เพื่อให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ท้ังผู้ขับขี่
และผู้โดยสารได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการสวมหมวก
นิรภัยขณะขับขี่ มีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางท้อง
ถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต ์

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

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ท้ังผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารไดต้ระหนักถึงความส าคัญ
ของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี ่
มีส่วนร่วมในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนนของผู้ใช้
รถจักรยานยนต ์

ส านักงาน
ปลัด 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

7 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

ประชาชนผู้ใช้รถใชถ้นน 50,000  50,000 50,000 จัดโครงการ 2 ครั้ง/ป ี
 

ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

ส านักงานปลดั 

8 โครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การก่อสร้างเพ่ือรองรับการ
เกิดแผ่นดนิไหว 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างเพ่ือรองรับการเกิด
แผ่นดนิไหว 

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

10,000  10,000 10,000 ประเมินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างเพ่ือรองรับการ
เกิดแผ่นดนิไหว 

กองช่าง 

9 อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

เพื่ออุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

อุดหนนุอ าเภอเมืองเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

30,000  - - อุดหนนุอ าเภอเมือง
เชียงราย ตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพตดิในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

อ าเภอเมืองเชียงราย 
ด าเนนิการตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

-ส านักงาน
ปลัด 
-อ.เมือง ชร. 

10 อุดหนนุโครงการป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รู้ถงึโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ สร้าง
ความเข้มแขง็ให้กับครอบครัว 
ชุมชนและสงัคม 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง จ านวน 1 แห่ง 

10,000  10,000 10,000 อุดหนนุโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

เด็ก เยาวชน ได้รูถ้ึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ 
ครอบครวั ชุมชนและ
สังคมมีความเข้มแข็ง 

-ส านักงาน
ปลัด 
-โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.
รอบเวียง 

11 อุดหนนุจังหวดัเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวดัเชียงราย 

เพื่ออุดหนนุจังหวดัเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย 

อุดหนนุจังหวดัเชียงราย ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย 

30,000  30,000 30,000 อุดหนนุจังหวดัเชียงราย 
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวดัเชียงราย 

จังหวดัเชียงราย 
ด าเนนิการตามโครงการ
ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดจังหวดั
เชียงราย 

-ส านักงาน
ปลดั 
-จ.เชียงราย 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

12 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ 
ต.รอบเวียง 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนนิงานด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศนูย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิ ต.
รอบเวียง 

ในเขตพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ อบต.รอบ
เวียง 

50,000  50,000 50,000 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอส าหรับ
เบิกจา่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ
ส าหรับเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ  
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
สูงสุดจากการมารับ
บริการ 

ส านักงานปลดั 

13 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ
การด าเนนิงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให้การด าเนนิงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกิดประสิทธิภาพ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกประเภทในพ้ืนท่ี 

100,000  100,000 100,000 ประเมินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกประเภทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

14 โครงการค่ายเยาวชนให้
ความรู้ด้านยาเสพตดิ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รู้ถงึโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ สร้าง
ความเข้มแขง็ให้กับครอบครัว 
ชุมชนและสงัคม 

เด็ก เยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของการตดิยาเสพ
ติดในเด็กเยาวชน ในพ้ืนท่ี 
ลดลง 

เด็ก เยาวชน ได้รูถ้ึงโทษ
และพิษภัยของยาเสพตดิ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครวั ชุมชนและ
สังคม 

ส านักงานปลดั 

15 โครงการก่อสร้างราวกันตก
ถนนล าน้ าลาว บ้านป่าบง  
หมู่ 3 ต.รอบเวียง 

เพื่อก่อสร้างราวกันตกถนนล า
น้ าลาวป้องกันอันตราย 

ระยะทางยาวประมาณ 200
เมตร 

-  - 200,000 ก่อสร้างราวกันตกถนน 
ล าน้ าลาว 1 แห่ง 

มีราวกันตกถนนล าน้ า
ลาวป้องกันอันตราย 
ให้กับประชาชนท่ีสัญจร
ไปมา 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ อุปกรณ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ ์อุปกรณ์งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

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

มีวัสด ุครภุัณฑ์ 
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ใช้ในการ
บริหารงานอย่าง
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง 
ป้ายเตือนจราจร ป้ายสัญญาณ
เตือนอันตราย บริเวณจดุเสี่ยง
ต่างๆ 

เพื่อจัดหาพร้อมตดิตัง้ 
ป้ายเตือนจราจร ป้ายสัญญาณ
เตือนอันตราย บริเวณจดุเสี่ยง
ต่างๆป้องกันอุบตัิเหตุในพ้ืนท่ี 

จัดหาพร้อมตดิตัง้ป้ายเตือน
จราจร ป้ายสัญญาณเตือน
อันตราย บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ 
 ในหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ อบต.รอบเวียง 

50,000  50,000 50,000 จ านวนจุดท่ีตดิตั้ง มีป้ายเตือนจราจร  
ป้ายสัญญาณเตือน
อันตรายบริเวณจดุ
เสี่ยงต่างๆ สามารถ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุได ้

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองช่าง 

3 โครงการจดัหาพร้อมตดิตั้ง
กระจกโค้ง บริเวณทางร่วม 
ทางแยก ซอย 

เพื่อจัดหาพร้อมตดิตัง้กระจกโคง้ 
บริเวณทางรว่ม ทางแยก ซอย 
ป้องกันอุบัตเิหตุในพ้ืนท่ี 

จัดหาพร้อมตดิตัง้กระจกโคง้ 
บริเวณทางรว่ม ทางแยก ซอย 
บ้านหนองด่าน หมู่ 1 และ 
บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ต.รอบเวียง 

100,000  - - จ านวนจุดท่ีตดิตั้ง มีกระจกโค้ง บริเวณ
ทางร่วม ทางแยก ซอย 
สามารถป้องกันและลด
อุบัติเหตุได ้

-กองช่าง 

4 โครงการจดัหารถกระเช้า
อเนกประสงค ์

เพื่อจัดหารถกระเช้าอเนก 
ประสงค ์ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รถกระเช้า จ านวน 1 คนั 2,500,000  - - จ านวนรถกระเช้า สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 
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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 / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 

(บาท) 
 

ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ 
อปพร.  

เพื่อสนับสนนุกิจกรรม 
ของ อปพร. ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อปพร. ในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
อบต.รอบเวียง 

20,000  20,000 20,000 จัดกิจกรรมท่ีให้
ความพร้อมใน
การปฏิบัติ
หน้าท่ี อปพร.  

อปพร. มีความพร้อม
ในการปฏิบัตหิน้าท่ีอยู่
เสมอ การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

- เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) มีความรู้มีความ
พร้อมและมีประสิทธิภาพท่ีจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีในการช่วยเหลือสังคมอยู่
เสมอ 
- เพื่อเพิ่มจ านวน อปพร. ในการ
สนับสนนุ อบต. / ช่วยเหลือสังคม 
- เพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงที เกิดการสูญเสียในชวีิตและ
ทรัพย์สินน้อยท่ีสดุ 

- ฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวน
สมาชิกอาสาสมัคร อปพร.เดิม 
- การพัฒนาศักยภาพของศนูย์  
อปพร. 
- สนันสนนุ/จดัหาสวัสดิการ/
คา่ตอบแทนต่าง ๆ แก่ อปพร. 
- ฝึกอบรมประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อ
เป็นสมาชิก อปพร. ใหม่ 

130,000  130,000 130,000 จัดฝึกอบรม
ทบทวนอปพร.
จัดส่งอปพร.ไป
อบรมหน่วยงาน
อ่ืนปีละ 1 ครั้ง 

- สมาชิก อปพร.มี
ความรู้และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ  
- ประชาชนมคีวาม
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

-ส านักงาน
ปลัด 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ผ.02 
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอเมืองเชียงราย 

ตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนท้องถ่ินระดับจังหวัดเชียงรายก าหนด 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย
พ้ืนท่ี อบต.รอบเวียง เชื่อมต่อ 
ถนน คสล. เทศบาลนครเชียงราย 
บริเวณไรแ่ม่ฟ้าหลวง 

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุ
ภายในหมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษา
ทาง 

 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางรวม 
700 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

2,259,000 - - 2,259,000 จ านวน
เส้นทาง
ถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

-การสัญจรไปมาของประชาชน
ได้รบัความสะดวกและปลอดภัย
ย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนใน
หมู่บ้าน 
-เป็นการบ ารงุรักษาถนนให้
ยาวนาน 

-อบต.รอบ
เวียง 
-หนว่ยงาน
อ่ืนๆท่ีให้การ
สนับสนนุงบฯ 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน  1 โครงการ 

  2,259,000 - - 2,259,000    
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเกินขีดความสามารถ (น าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี  พ.ศ.2557-2560) 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ถนนสายล าน้ าลาว  
ถึงบ้านด้าย อ าเภอเวียงชัย 

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ขนาดถนน
กว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

4,950,000 4,950,000 - จ านวนเสน้ทาง
ถนนท่ีเพิ่มขึน้ 

-การสัญจรไปมาของประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนในหมู่บ้าน 
-เป็นการบ ารงุรักษาถนนให้ยาวนาน 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
ให้การสนับสนุน
งบฯ 

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

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ขนาดถนน
กว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

3,300,000 3,300,000 - จ านวนเสน้ทาง
ถนนท่ีเพิ่มขึน้ 

-การสัญจรไปมาของประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนในหมู่บ้าน 
-เป็นการบ ารงุรักษาถนนให้ยาวนาน 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
ให้การสนับสนุน
งบฯ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ถนนสายหัวฝาย      
ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านหนองด่าน  
หมู่ 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก ขนาดถนน
กว้าง 6 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 550 
เมตร 

1,815,000 1,815,000 - จ านวนเสน้ทาง
ถนนท่ีเพิ่มขึน้ 

-การสัญจรไปมาของประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนในหมู่บ้าน 
-เป็นการบ ารงุรักษาถนนให้ยาวนาน 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
ให้การสนับสนุน
งบฯ 

4 โครงการป้องกันตลิง่แมน่้ าลาว 
บ้านป่าบง หมู่ 3 ต.รอบเวียง   
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรดุตวั หรือ
พังทลาย 

ระยะทางยาวประมาณ 
150 เมตร 

7,500,000 7,500,000 - การทรุดตวั
หรือพังทลาย
ของตลิง่ลดลง 

ลดการทรดุตวัหรือการพังทลายของ
ตลิ่งแม่น้ าลาว 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
ให้การสนับสนุน
งบฯ 

5 โครงการป้องกันตลิง่ล าน้ ากก 
บ้านป่าบง หมู่ 3 ต.รอบเวียง  
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

เพื่อป้องกันตลิ่งทรดุตวั หรือ
พังทลาย 

ระยะทางยาวประมาณ 
200 เมตร 

10,000,000 10,000,000 - การทรุดตวั
หรือพังทลาย
ของตลิง่ลดลง 

ลดการทรดุตวัหรือการพังทลายของ
ตลิ่งล าน้ ากก 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ี
ให้การสนับสนุน
งบฯ 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  อ าเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเกินขีดความสามารถ (น าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี  พ.ศ.2557-2560) 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

6 โครงการขดุลอกหนองน้ า
สาธารณะ บ้านหนองด่าน หมู่ 
1 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย 

เพื่อขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะไม่ใหต้ื้นเขนิ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้
อย่างเพียงพอ 

พ้ืนท่ี 4 ไร ่ 3,000,000 3,000,000 - หนองน้ า
สาธารณะ 
ไม่ให้ตืน้เขนิ 

หนองน้ าสาธารณะ ไม่ให้ตืน้เขิน 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้อย่าง
เพียงพอ 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีให้
การสนับสนนุงบฯ 

7 โครงการก่อสร้างประปาระบบ
ประปาผิวดนิขนาดใหญ่  
บ้านหนองด่าน หมู่ 1ต.รอบ
เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างประปาระบบ
ประปาผิวดนิขนาด
ใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 

5,000,000 5,000,000 - จ านวน
ประปาท่ี
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมนี้ าเพียงพอส าหรับใช้
อุปโภค บริโภค 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีให้
การสนับสนนุงบฯ 

8 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรตี
ล าเหมืองสาธารณะ หน้า
โรงเรียนจุฬาภรณ์ บ้านป่ายาง
มน หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย 

เพื่อก่อสร้างดาดคอนกรตี 
ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ระยะทางยาว
ประมาณ  400 เมตร 

1,000,000 1,000,000 - จ านวนดาด
คอนกรตีท่ี
เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าดีขึน้ 
ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีให้
การสนับสนนุงบฯ 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมถนนเดิม บ้านฮ่องอ้อ  
ต.ดอยฮาง ถงึ บ้านเลขท่ี 368 
บ้านหนองด่าน หมู่ 1ต.รอบ
เวียง 

-เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนเกิดความสะดวก
และปลอดภัย 
-เพื่อป้องกันอุบตัิเหตุภายใน
หมู่บ้าน 
-เพื่อเป็นการบ ารงุรักษาทาง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว
ประมาณ 500 เมตร 

1,375,000 1,375,000 - จ านวน
เส้นทางถนน
ท่ีเพิ่มขึ้น 

-การสัญจรไปมาของประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนในหมู่บ้าน 
-เป็นการบ ารงุรักษาถนนให้ยาวนาน 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีให้
การสนับสนนุงบฯ 

10 โครงการก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ า ถนนสายใน  
บ้านป่าบง หมู่ 3 

เพือ่ขยายไหล่ทาง ให้ถนน
กว้างขึ้น ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก สบาย 

ก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ า ระยะทาง
ยาวประมาณ 600
เมตร 

1,500,000 1,500,000 - ขยายไหล่
ทางได้กว้าง

ขึ้น 

-การสัญจรไปมาของประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ้น 
-ลดอุบตัิเหตุบนท้องถนนในหมู่บ้าน 

-อบต.รอบเวียง 
-หนว่ยงานอ่ืนๆท่ีให้
การสนับสนนุงบฯ 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  10 โครงการ 39,440,000 39,440,000 -    
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ผ.03 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี  2560 ปี  2561 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 
 
       1.4   แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือ
เสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
                                                       

 
1 
 
 
4 

 
10,000 

 
 

60,000 
 

 
2 
 
 
3 

 
35,000 

 
 

40,000 

 
1 
 
 
3 

 
20,000 

 
 

40,000 

 
4 
 
 

14 

 
65,000 

 
 

140,000 

รวม 5 70,000 5 75,000 4 60,000 14 205,000 
 
2)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ    
        สาธารณะ   

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

 
 
 
7 
 
 
4 

 
 
 

1,360,000 
 
 

1,100,000 

 
 
 

14 
 
 
3 

 
 
 

5,340,000 
 
 

600,000 

 
 
 
8 
 
 
4 

 
 
 

1,825,000 
 
 

750,000 

 
 
 

29 
 
 

11 

 
 
 

8,525,000 
 
 

2,450,000 

รวม 11 2,460,000 17 5,940,000 12 2,575,000 40 10,975,000 
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ผ.03 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี  2560 ปี  2561 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 กฬีาและนันทนาการ 
 
      3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
      3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 
      3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 
      3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 
 

 
19 

 
24 

 
 

9 
 

28 
 
 

5 

 
2,112,000 

 
466,000 

 
 

435,000 
 

555,000 
 
 

240,000 

 
17 

 
23 

 
 

9 
 

28 
 
 

5 

 
1,865,000 

 
430,000 

 
 

435,000 
 

555,000 
 
 

240,000 

 
16 

 
23 

 
 

9 
 

28 
 
 

6 

 
1,565,000 

 
430,000 

 
 

435,000 
 

555,000 
 
 

290,000 

 
52 

 
70 

 
 

27 
 

84 
 
 

16 

 
5,542,000 

 
1,326,000 

 
 

1,305,000 
 

1,665,000 
 
 

770,000 

รวม 85 3,808,000 82 3,525,000 82 3,275,000 249 10,608,000 
4)   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์และเกษตรกรรม 
       4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การรวมกลุ่ม เพ่ิม
รายได้  
 
      4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
 
      4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียว 
 

 
6 
 
 

2 
 
 

3 

 
130,000 

 
 

40,000 
 
 

270,000 

 
6 
 
 

2 
 
 

4 

 
130,000 

 
 

40,000 
 
 

1,270,000 

 
6 
 
 

2 
 
 

3 

 
130,000 

 
 

40,000 
 
 

270,000 

 
18 

 
 

6 
 
 

10 
 

 
390,000 

 
 

120,000 
 
 

1,270,000 

รวม 11 440,000 12 1,440,000 11 440,000 34 2,320,000 
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ผ.03 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี  2560 ปี  2561 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

  5)   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
           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 

 
300,000 

 
 

20,000 
 
 

170,000 
 
 

40,000 

 
2 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

2 

 
300,000 

 
 

20,000 
 
 

170,000 
 
 

40,000 

 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
2 

 
600,000 

 
 

20,000 
 
 

170,000 
 
 

40,000 

 
7 
 
 

6 
 
 

9 
 
 

6 

 
1,200,000 

 
 

60,000 
 
 

510,000 
 
 

120,000 

รวม 9 530,000 9 530,000 10 830,000 28 1,890,000 
  6)   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
        6.1   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
 
       6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการบรหิารงานท้องถ่ิน
และพัฒนาบุคลากร 
 
       6.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและ
การบริการประชาชน 
 

 
5 
 
 

17 
 
 

2 

 
135,000 

 
 

12,225,000 
 
 

160,000 

 
5 
 
 

17 
 
 

2 

 
205,000 

 
 

12,280,000 
 
 

160,000 

 
4 
 
 

16 
 
 
2 

 
175,000 

 
 

12,180,000 
 
 

160,000 

 
14 

 
 

50 
 
 

6 

 
515,000 

 
 

36,685,000 
 
 

480,000 

รวม 24 12,520,000 24 12,645,000 22 12,515,000 70 37,680,000 
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ผ.03 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2559 ปี  2560 ปี  2561 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 
 

 
14 

 
 
 

4 
 
 

3 

 
380,000 

 
 
 

2,750,000 
 
 

150,000 

 
13 

 
 
 

2 
 
 

3 

 
350,000 

 
 
 

150,000 
 
 

150,000 

 
14 

 
 
 
2 
 
 
3 

 
550,000 

 
 
 

150,000 
 
 

150,000 

 
41 

 
 
 

8 
 
 

9 

 
1,280,000 

 
 
 

3,050,000 
 
 

450,000 
 

รวม 
 

21 3,280,000 18 650,000 19 850,00 58 4,780,000 

รวมทั้งสิ้น 
 

166 23,108,000 167 24,805,000 160 20,545,000 493 68,458,000 
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ส่วนท่ี 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 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 

 
4.2  ระเบียบ  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผล 

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบในการประเมิน
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ ใน 2 ระดับ
คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 
1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

   เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผล
รวมถึงการด าเนินงานท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  
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2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
5. เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
   เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายท่ีก าหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
   การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้ กับทรัพยากรท่ีใช้ไปในการด าเนินงาน 
ทรัพยากรท่ีใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ี
ใช้ไปในการด าเนินงาน  

3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจากผลลัพธ์

จากการด าเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
4. เกณฑ์ผลกระทบ 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท่ีมุ่งหวัง และผลกระทบท่ีไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ
หรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการท่ีแท้จริง 
ตลอดจนจะต้องตอบค าถนด้วยว่า แนววางและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาท่ี
เป็นจริงได้หรือไม่  

6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
   เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรม
ว่าสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเล้ียงตัวเองได้ 
นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นท่ีแห่งใหม่ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
  เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจายผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
    เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การด าเนินโครงการจะก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1- 
 

 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 



 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

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

ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงมีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 336 หมู่ท่ี 5 บ้านป่ายางมนใหม่ ต าบล
รอบเวียง  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  บ้านป่ายางมนใหม่     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     
 
 



 
 
ประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  

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

ทะเบียนบ้านกลาง 3 340 381 721 

บ้านหนองด่าน หมู่ท่ี 1 521 518 535 1,053 

บ้านป่ายางมน  หมู่ท่ี 2 341 379 428 807 

บ้านป่าบง  หมู่ท่ี 3 339 282 323 605 

บ้านป่างิ้ว  หมู่ท่ี 4 124 61 67 128 

บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ท่ี 5 237 261 307 568 

รวม 1,565 1,841 2,041 3,882 

(ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร อ าเภอเมืองเชียงราย ณ เดือน ธันวาคม 2557)  
 
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 
 
 



 
 
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) 

15 
41 
5 

27 
2 (เอกชน) 

2 
1 
1 
5 
1 
1 

17 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 ส่วนใหญ่
จะเป็นการปลูกข้าว  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  

 

 



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 

 
 
 



 
 

การบริหาร 
  2.  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน   2   คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  คน  ท า
หน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ท้ังนี้ ให้มีพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลและจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจ าท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  3.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง จ านวน 21 คน แยกเป็น 
   

ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล 
(คน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(คน) 

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

รวม 13 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
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 

6 
 
 

(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) 

 

 
 
 
 



 
 
 

ประเดน็การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัด 
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน

ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค ์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ค่าเป้าหมาย 
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้าน

ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 
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3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที ่

- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ
มีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร ์

- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
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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) 
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 รวมคะแนนที่ได้ 100  

 
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม  
                  และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด   
       หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       ประจ าปีได้ 


