
       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

1     โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้ ในเขตเทศบาลเท่าท่ีจาํเป็น 200,000          300,000       - 2  แห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใชไ้ด้ กองช่าง
    สาธารณะ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ในเขตพ้ืนท่ี ทัว่ถึง

    (เสนอโดย ม1-10) การเกษตร

2      โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ 1 620,000          - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง
     บริเวณขา้งโรงฆ่าสัตวเ์ทศบาล ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 270  เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น
    ตาํบลเวียง  หนา  0.15 เมตร
    (เสนอโดย ม1 )  พิกดัเร่ิมตน้BP 0640450/2156058

          ส้ินสุด 0640545/2155813

3    โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ 1 950,000          - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง
     ออกสู่พ้ืนท่ีการเกษตร(บริเวณ ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 417  เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น
    พ้ืนท่ีสายทุง่ม่วงซอยขา้ง  หนา  0.15 เมตร
    ตลาดสดบา้นป้ี) (เสนอโดย ม1 )  พิกดัเร่ิมตน้BP 0641653/21555375

          ส้ินสุด 0641496/2155075

4  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่ 2 65,000            - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง
     (บริเวณ ซอยบา้นนายเสาร์ ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 26 เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น
    ดาํแดงดี  (เสนอโดย ม2 )  หนา  0.15 เมตร
    พิกดัเร่ิมตน้BP 0639269/2156010

          ส้ินสุด 0639244/2155977

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี    (พ.ศ. 2559  -  2561)

 

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่1  พฒันาโครงสร้างพีน้ฐานเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเทีย่วและการลงทุน

โครงการ
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5     โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่  6 860,000          - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง
     บริเวณซอย-hk'หนา้บา้นนายด่วน ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 377  เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น

   เยน็ใจ  ถึงซอยบา้นหนา้บา้น หนา  0.15 ม.
   นายนิกร  ยอดผา่นเมือง  พิกดัเร่ิมตน้BP 0638899/2157525

  (เสนอโดย  ม.6 )           ส้ินสุด0639146/2157381

6     โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่  9 370,000          - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง
     บริเวณซอยหนา้บา้นนางแต๋ว  ดั้นเมฆ ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 160. เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น
    ถึง หนา้บา้นนายชา ประกาศิต หนา  0.15 ม.
    (เสนอโดย  ม.9 )  พิกดัเร่ิมตน้BP 0639822/2155909

           ส้ินสุด0639909/2155983

7    โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่  3 470,000          - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง

    ออกสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณ ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 200. เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น และมีความ

   นานายอาคม   ดีปัญญา หนา  0.15 ม. รวดเร็วในการขนถ่ายสินคา้

    (เสนอโดย  ม.3)  พิกดัเร่ิมตน้BP 0638952/2155002 การเกษตร

           ส้ินสุด0638794/2154982

8   โครงการเรียงหินยาแนว เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน ปรับปรุงภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ี 690,000          - - 1  แห่ง ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ กองช่าง

   บริเวณหลงัวดัทราย อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการ   บา้นทราย  หมู่.  3 และมีสถานท่ีพกัผอ่น

  (เสนอโดย ม.3) ดูแลสภาพแวดลอ้ม ขนาดกวา้ง   5.00     ม.ยาว  57    ม.

พิกกัเร่ิมตน้ 0639329/2155420

พิกดัส้ินสุด0639343/2155370

โครงการ  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่1  พฒันาโครงสร้างพีน้ฐานเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเทีย่วและการลงทุน
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9    โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหก้ารสัญจร เป็นไปดว้ย  ถนน คสล. ในพ้ืนท่ีหมู่  4 170,000          - - 1 สาย ประชาชนสะดวกและปลอดภยั กองช่าง

    ออกสู่พ้ืนท่ีการเกษตรบริเวณ ความสะดวก และปลอดภยั  กวา้ง 4 เมตร. ยาว 72.00. เมตร ในชีวิตและทรัพยสิ์น และมีความ

   เช่ือมต่อตาํบลทุง่ผาสุข หนา  0.15 ม. รวดเร็วในการขนถ่ายสินคา้

    (เสนอโดย  ม.4)  พิกดัเร่ิมตน้BP0636923/2156450 การเกษตร

           ส้ินสุด 0636898/2156391

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่1  พฒันาโครงสร้างพีน้ฐานเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเทีย่วและการลงทุน

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
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  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

1   โครงการก่อสร้างพนงักนัดิน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 2 340,000          - - 1 แห่ง สามารถกั้นดินริมฝ่ังนํ้าไม่ให้ กองช่าง

    คสล. บริเวณหลงัวดัคืองาม ขนาด ยาว  32.00  เมตร  พงัทลายลงสู่แม่นํ้าได้

    (เสนอโดย ม. 2) สูง  4.00  เมตร 

พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 06389970 ,

2155852

ส้ินสุดท่ี  0638988 , 2155876

2    โครงการก่อสร้างพนงักนัดิน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 2 220,000          - - 1 แห่ง สามารถกั้นดินริมฝ่ังนํ้าไม่ให้ กองช่าง

    คสล. บริเวณหลงัวดัคืองาม ขนาด ยาว  21.00  เมตร  พงัทลายลงสู่แม่นํ้าได้

   ขา้งสะพาน คสล. (เสนอโดย ม. 2) สูง 3.50.00  เมตร 

พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0639044 ,

2155855

ส้ินสุดท่ี  0639054 , 2155839

3  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 2 170,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

    คสล. บริเวณบา้นนางอ๊ิด โครงกาบ ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว 56.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

   ถึงบา้นนายเปล่ง จ๋ีมะลิ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    (เสนอโดย ม. 2) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP  0639279,

2155890

ส้ินสุดท่ี  0639241 , 2155854

โครงการ

แนวทางที ่2  พฒันาแหล่งน า้และบริหารจัดการน า้ เพือ่ประชาชน

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

4    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 5 670,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

    คสล. บริเวณบา้นนายส่วย  เมืองมูล ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว223.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

   ถึงบา้นนางคาํ  เมืองมูล ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    (เสนอโดย ม. 5) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP  0638314/2156693

ส้ินสุดท่ี  0638129/2156821

5     โครงการก่อสร้างพนงักนันํ้า เพ่ือกกัเก็บนํ้าไวใ้ชใ้นการ ในพ้ืนท่ีหมู่   6 220,000          - - 1 แห่ง สามารถเก็บกกันํ้าไวใ้ชใ้น กองช่าง

    คสล. บริเวณแม่นํ้าลาว เกษตรกรรม ขนาด กวา้ง  15.00 เมตร การเกษตรกรรมไดอ้ยา่ง

    (เสนอโดย ม. 6) สูง  3.00  เมตร (รวมฐานพนงั)  เพียงพอ
พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP0638789/2157090   
ส้ินสุดท่ี  -

6    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 260,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

    คสล. บริเวณทางเขา้ป่าสุสานบา้น ขนาดกวา้ง.0.70 ม.ยาว 84.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

   เวียงถึงบา้นนายชีพ  เยน็ใจ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    (เสนอโดย ม. 6) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0638663/

2157173

ส้ินสุดท่ี  0638603/2157110

โครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่2  พฒันาแหล่งน า้และบริหารจัดการน า้ เพือ่ประชาชน
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7    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่  7 320,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

    คสล. บริเวณขา้งบา้นนางเฉลียว ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว 102.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

  ถึงบา้นนางวนิดา สุวรรณสังฆ์ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    (เสนอโดย ม. 7) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0639048/

156737

ส้ินสุดท่ี  0639028/2156689

8     โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่  7 160,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

    คสล. บริเวณขา้งบา้นนางบวัหลี ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว 50.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

ขนัทอง ถึงบา้น ร.ต.เกรียงศกัด์ิ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    (เสนอโดย ม. 7) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0638748/

2156672

ส้ินสุดท่ี  0638760/2156718

9   โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่   8 180,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

    คสล. บริเวณขา้งบา้นนายประเด็จ ขนาดกวา้ง  0.70 ม.ยาว 57.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

  ใจทา ถึงบา้นนายประจวบ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    (เสนอโดย ม. 8 ) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0639690/

2156722

โครงการ

แนวทางที ่2  พฒันาแหล่งน า้และบริหารจัดการน า้ เพือ่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



ส้ินสุดท่ี  0639696/2156664
40

       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

10    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่   10 340,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

   คสล.  บริเวณหนา้ บา้นนายอุดร ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว 113.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

    อินตะ๊เสนา ถึงหนา้บา้นนางขนัคาํ ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
    ศรีวงค(์ซอย9) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP0641844/

    (เสนอโดย ม. 10 ) 2155518

ส้ินสุดท่ี 0641766/2155598

11    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่   10 140,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

   คสล.  บริเวณหนา้ บา้นนายสวย ใจดี ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว 46.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

     ถึงหนา้บา้นนายจอน ไชยวาริน ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข

    (เสนอโดย ม.10 ) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP  0641578/

2155762

ส้ินสุดท่ี 0641533/2155753

12    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่   10 190,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

   คสล.  บริเวณหนา้ บา้นนายลว้น ขนาดกวา้ง 0.70 ม.ยาว 61.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

    เมืองมูล ถึงหนา้บา้นนายก๋วน ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
   กราบทูล  (เสนอโดย ม. 10) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP  0641423/

โครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่2  พฒันาแหล่งน า้และบริหารจัดการน า้ เพือ่ประชาชน

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ



2155861

ส้ินสุดท่ี 0641400/2155834
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13    โครงการก่อสร้างพนงักนัดิน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 895,000          - - 1 แห่ง สามารถกั้นดินริมฝ่ังนํ้าไม่ให้ กองช่าง

    คสล. บริเวณหนา้บา้นนายพิน ศรีคาํ ขนาด ยาว  86.00  เมตร  พงัทลายลงสู่แม่นํ้าได้

   ถึงบา้นนายจาํลอง  เมืองมูล สูง 3.00  เมตร 

    (เสนอโดย ม 4) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0637950,

2156960

14    โครงการก่อสร้างพนงักนัดิน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ในพ้ืนท่ีหมู่ 4 210,000          - - 1 แห่ง สามารถกั้นดินริมฝ่ังนํ้าไม่ให้ กองช่าง

    คสล. บริเวณหนา้บา้นนายซอน ขนาด ยาว 94.00  เมตร  พงัทลายลงสู่แม่นํ้าได้

    เมืองมูล  ถึงบา้นนายฟอง  สูง 1.00  เมตร 

   ใจซ่ือ  (เสนอโดย ม 4) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP 0637971,

2156926

ส้ินสุดท่ี 0638017, 2156842

15    โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า เพ่ือลดปัญาหานํ้าท่วมขงั ในพ้ืนท่ีหมู่   5 230,000          - - 1 สาย  ปัญหาความเดือดร้อนเร่ือง กองช่าง

   คสล.  บริเวณหนา้ บา้นนายสุภาพ ขนาดกวา้ง   0.70 ม.ยาว75.00  ม. นํ้าท่วมขงัในหมู่บา้น ไดรั้บ

    เมืองมลู ถึงขา้งตลาดสดไชยพรม ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. การแกไ้ข
  (เสนอโดย ม. 5) พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP  0638364/2156787

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่2  พฒันาแหล่งน า้และบริหารจัดการน า้ เพือ่ประชาชน

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ



ส้ินสุด 0638379/2156855

16    โครงการก่อสร้างพนงักนัดิน เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั ในพ้ืนท่ีหมู่   4 340,000          - - 1  แห่ง สามารถกั้นดินริมฝ่ังนํ้าไม่ให้ กองช่าง

   คสล.บริเวณหลงับา้นนาง ขนาด  ยาว  152.00  ม. พงัทลายลงสู่แม่นํ้าได้

    สุพฒัน์  ถึงหน้าบา้นนาย ส่น สูง  1.00 ม.

     เมืองมูล พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP0637962/2156924

    (เสนอโดย ม.4) ส้ินสุด  0638019/2156797
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1 โครงการมคัคุเทศน์ทอ้งถ่ิน เพ่ืออบรมใหค้วามรู้เทคนิคการ จดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการเป็น 10,000            10,000         10,000         1  คร้ัง ตาํบลเวียงมีวิทยากรทอ้งถ่ิน กองการศึกษา

เป็นวิทยากรทอ้งถ่ินสาํหรับเด็ก วิทยากรทอ้งถ่ินใหก้บั เดก็ยาวชน ท่ีสามารถแนะนาํแหล่งท่องเท่ียว

เยาวชน และประชาชน  และประชาชนจาํนวน  30 คนเ ของตาํบลเวียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

2  โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่ง เพ่ือส่งเสริมและพฒันาแหล่ง แหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาล 20,000            20,000         20,000         2 แห่ง แหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาล กองการศึกษา

     ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลตาํบล ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล ตาํบลเวียง  จาํนวน   1 แห่ง ตาํบลเวียงไดรั้บการส่งเสริม

      เวียง (เสนอโดย ม3) ตาํบลเวียง ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่อง และพฒันาใหดี้ข้ึนเพ่ือรองรับ

     AEC ในอนาคต

โครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่3  พฒันา สนับสนุนและบริหารจัดการแหล่งท่องเทีย่ว กิจกรรมการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื
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1       อุดหนุน โครงการ เพ่ือสนบัสนุนเกษตรกรปลูก อุดหนุน ท่ีทาํการปกครอง 7,000              7,000           7,000           1 คร้ัง ส้ินคา้และผลิตภณัฑข์องอาํเภอ สาํนกัปลดั

      การจดังานเทศกาลล้ินจ่ีของดี ล้ินจ่ีและเป็นการประชาสัมพนัธ์ อาํเภอเชียงคาํ เชียงคาํและของจงัหวดัพะเยา

     เมืองพะเยา ประจาํปี 2559 การท่องเท่ียว จงัหวดัพะเยา ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียว

อยา่งแพร่หลาย

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บโครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาระบบเศรษฐกิจ

แนวทางที ่ 4  พฒันาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพือ่เพิม่มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
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1     โครงการผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์าก เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชนและ จดักิจกรรมรเชิงปฏิบติัการ 30,000            30,000         30,000         50 %ของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุข

    ขยะอินทรียแ์ละเศษวสัดุ ชุมชนมีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใหค้วามรู้แก่ประชาชน ครัวเรือน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

   เหลือใชภ้าคเกษตร เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง ใน เขต ทต.เวียง

ทางเศรษฐกิจและตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมถึงเพ่ือสร้างเสริมสุขอนามยั

ท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บโครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่1  พฒันาศักยภาพทุนทางสังคม เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

    วตัถุประสงค์
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1    โครงการจดังานประเพณี เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี จดังานประเพณีสงกรานต์ 40,000            40,000         40,000         1 คร้ัง ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน กองการศึกษา

   สงกรานต์  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู

   (เสนอโดย ม.10)

2   โครงการสืบสานวฒันธรรม เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม จดั กิจกรรมการหล่อเทียนเขา้พรรษา 15000 15000 15000 1 คร้ัง ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน กองการศึกษา

    ประเพณีเขา้พรรษา ทอ้งถ่ินใหอ้ยูสื่บลูกหลานต่อไป  ไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู

 

3    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น เพ่ืออบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม  จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นคุณธรรม 10,000            10,000         10,000         1  คร้ัง ประชาชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ กองการศึกษา

    วฒันธรรมประเพณี จริยธรรม สาํหรับเด็กเยาวชน จริยธรรม  เป้าหมาย 30 คน ไดรั้บการปลูกจิตสาํนึกให้

และประชาชนในเขต ทต.เวียง ช่วยกนัอนุรักษป์ระเพณีต่างๆ

ของชาวภาคเหนือไวช้ัว่ลูกชัว่

หลาน

งบประมาณและท่ีมา
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่2  อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

    วตัถุประสงค์โครงการ



4   โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เพ่ืออบรมใหค้วามรู้ดา้นศิลปะ จดัอบรม เชิงปฏิบติัการ 10,000            10,000         10,000         1  คร้ัง ประชาชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ กองการศึกษา

   ทอ้งถ่ิน วฒันธรรมทอ้งถ่ิน สาํหรับเด็ก ใหค้วามรู้ดา้นศิลปะ ไดรั้บการปลูกจิตสาํนึกให้

เยาวชนและประชาชนในเขต วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ช่วยกนัอนุรักศิลปะวฒันธรรม

 ทต.เวียง   เป้าหมาย 30 คน ต่างๆของชาวภาคเหนือไว้

ชัว่ลูกชัว่หลาน

5      โครงการส่งเสริมดา้นภูมิปัญญา เพ่ืออบรมใหค้วามรู้ดา้นภูมิปัญญาจดัอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการ 10,000            10,000         10,000         ประชาชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ กองการศึกษา

     ทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ิน สาํหรับ เด็ก เยาวชนและ ดา้นภูมิปัญญา    เป้าหมาย 30 คน ไดรั้บการปลูกจิตสาํนึกให้

ประชาชนในเขต ทต.เวียง อนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญา
6       โครงการจดักิจกรรมงาน เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษป์ระ  จดักิจกรรมร่วมกบั หน่วยงาน 20,000            20,000         20,000           1  คร้ัง ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน กองการศึกษา

        วฒันธรรมชาติพนัธุ์อาํเภอเชียงคาํ เพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อ่ืนๆในอาํเภอเชียงคาํ ไดรั้บการอนุรักษ์
จากบรรพบรุษไวต่้อไป
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7     โครงการจดังานประเพณี เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วม จดังาน  1  คร้ัง ณ เทศบาล 400,000          400,000       400,000       1 คร้ัง รักษาจารีต ประเพณี กองการศึกษา

     ลอยกระทง กิจกรรมและรักษาประเพณี ตาํบลเวียง วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

     (เสนอโดย ม.2,3,8) อนัดีงาม ไดรั้บการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู

8     อุดหนุนการจดังานพิธีบวง เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วม อุดหนุนท่ีทาํการปกครอง 13,000            13,000         13,000         1 คร้ัง ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมรําลึก กองการศึกษา

    สรวงพอ่ขนุงาํเมือง กิจกรรมและรําลึกถึงพระมหา อาํเภอเชียงคาํ 8,000.-บาท ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

กรุณาธิคุณ และท่ีทาํการปกครอง

จงัหวดั 5,000 .-บาท

9 โครการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน จดัอบรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาํนึก 10,000            10,000         10,000         1  คร้ัง  พฤติกรรมของเด็กและ

สาํหรับเด็กและเยาวชน มีจิตสาํนึกในการเป็นคนดี ให้กบัเด็กและเยาวชนตาํบลเวียง เยาวชนก่อใหเ้กิดความ

มีคุณธรรม และจริยธรรม สงบสุขแก่ชุมชน

    วตัถุประสงค์  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่2  อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น



10    โครงการ จดังานอนุสรณ์ เพ่ือระลึกถึงวีรกรรมของผู ้ ร่วมจดันิทรรศการในงาน 50,000            50,000         50,000         1 คร้ัง เทศบาลไดป้ระชาสัมพนัธ์ สาํนกัปลดั

     ผูเ้สียสละ พลเรือน ตาํรวจ เสียสละ พลเรือน ตาํรวจ ทหาร  อนุสรณ์  ผูเ้สียสละ  ผลงานของเทศบาลและ

    ทหาร   2324  อาํเภอเชียงคาํ ท่ีไดพ้ลีชีพเพ่ือชาติในการต่อสู้ ประชาชนไดร้ะลึกถึงวีรกรรม

    กบัผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ ของผูเ้สียสละ พลเรือน ตาํรวจ 

ในอดีต ทหารท่ีไดพ้ลีชีพเพ่ือชาติ
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

11 โครการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน จดัอบรมเพ่ือเสริมสร้างจิตสาํนึก 10,000            10,000         10,000         1  คร้ัง  พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน กองการศึกษา

สาํหรับเด็กและเยาวชน มีจิตสาํนึกในการเป็นคนดี ให้กบัเด็กและเยาวชนตาํบลเวียง ก่อใหเ้กิดความสงบสุขแก่ชุมชน

มีคุณธรรม และจริยธรรม

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่2  อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

1     โครงการส่งเสริมกิจกรรม  เพ่ือใหเ้ด็ก ครู ผูป้กครองและ จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม  5,000              5,000           5,000           1 คร้ัง เด็ก ครู ผูป้กครองและชุมชน กองการศึกษา

    วนัแม่ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ชุมชน มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ระหวา่ง พอ่แม่ ครูและเด็ก มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั

     ทต.เวียง

2     โครงการกีฬาสีสัมพนัธ์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและจิต จดักิจกรรม การแข่งขนักีฬาสี 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง เด็กไดรั้บการพฒันาทั้งทาง กองการศึกษา

    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใจ สาํหรับเด็ก เด็กเล็กเทศบาลตาํบลเวียง ร่างกายและจิตใจและใหรู้้จกั

 การใหอ้ภยัตั้งแต่เด็ก

3    โครงการ  จดังานกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ขา้ร่วม จดักิจกรรมวนัเด็ก แห่งชาติ  60,000            60,000         60,000         1 คร้ัง เด็กและเยาวชนไดท้าํ กองการศึกษา

   วนัเด็กแห่งชาติ กิจกรรมไม่หนัไปพ่ึงพายา กิจกรรม ไม่หนัไปพ่ึงพายา

เสพติด เสพติด

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่3 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชนให้มีความเข้มแข็งเพือ่การพฒันาท้องถิ่น

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บโครงการ



4   โครงการส่งเสริมกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ จดักิจกรรมเรียนรู้การทาํงานแบบ 10,000            10,000         10,000         2 คร้ัง เยาวชนในเขตเทศบาลไดรั้บ กองการศึกษา

      เยาวชนตน้แบบ รู้จกัการทาํประโยชนเ์พ่ือส่วนรวม มีส่วนร่วมใหก้บัเยาวชน การส่งเสริมใหเ้ป็นคนดี

5     โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้น เพ่ือใหป้ระชาชนมีความรู้เก่ียวกบั จดัอบรม จาํนวน 1 คร้ัง เป้าหมาย 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง ประชาชนเชา้ใจระบบการ

     งานทะเบียนราษฏรแก่ประชาชน งานทะเบียนราษฏร์และผูเ้ขา้รับการ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม หมู่บา้นละ 10 คน ดาํเนินการเก่ียวกบังานทะเบียน

    ในเขต ทต.เวียง อบรมสามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่ รวม 100 คน ราษฏร

แก่ประชาชนในชุมชนได้

6   โครงการเพ่ิมศกัยภาพกองทุน เพ่ือฝึกอบรมความรู้เก่ียวกบั จดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 20,000            -               -               1 คร้ัง คณะกรรมการกองทุนมีความรู้ สาํนกัปลดั

   สวสัดิการชุมชนเทศบาล การบริหารงาน กองทุนสัวสัดิการจาํนวน  1 คร้ัง ความเขา้ใจ ความชาํนาญในการ

   ตาํบลเวียง ชุมชนตาํบลเวียงใหก้บัคณะ บริหารจดัการกองทุนฯ

กรรมการ
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

1     โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพนู เพ่ือใหค้รูผูดู้แลเดก็และผูป้กครอง จดัฝึกอบรมผูดู้แลเด็กและผูป้กครอง 10,000            10,000         10,000         1 คร้ัง/ปี ครูผูดู้แลเด็ก และผูป้กครอง กองการศึกษา

    ความรู้ดา้นการพฒันาการเด็ก มีความรู้ ดา้นการพฒันาการเล้ียงดู จาํนวน   70        คน มีความรู้ความเขา้ใจในการ

เด็กเล็กเพ่ิมมากข้ึน พฒันาการเล้ียงดูเด็กเล็กท่ี 

ถูกตอ้งมากข้ึน

2      โครงการคุณภาพการจดัการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให ้การศึกษามี จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 30,000            30,000         30,000           1 คร้ัง เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

     ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  สาํหรับ ผูดู้แลเด็กเล็ก ของ ทต.เวียงมีสุขภาพ

 กายและจิตสมบูรณ์แขง็แรง

3   โครงการเปิดโลกทศัน์ สาํหรับ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แก่ เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก- 10,000            10,000         10,000         1 คร้ัง/ปี เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

   เด็กเล็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เล็กของ ทต.เวียง ไดมี้โอกาสเรียนรู้จริงจาก

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แนวทางที ่4  ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพือ่พฒันาคนในชุมชนและท้องถิ่น



 ของเทศบาลตาํบลเวียง ประมาณ  110  คน แหล่งเรียนรู้จริง

4     โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ เพ่ือใหบุ้คลากรทางการศึกษามีความ จดัอบรมบุคลกรจาํนวน 1 คร้ัง 12,000            12,000         12,000         จดัอบรม บุตลากรมีความสามารถในการ กองการศึกษา

    บริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันา รู้ความสามารถและประสบการณ์ 1คร้ัง/ปี จดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิ

   เด็กเล็กเทศบาลตาํบลเวียง ทางดา้นการศึกษาเพ่ิมข้ึน ภาพ

5     โครงการจดัซ้ือวสัดุ เพ่ือใหเ้ด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 300,000          300,000       300,000       100 % นกัเรียนมีสุขภาพไดต้าม กองการศึกษา

     อาหารเสริม (นม) เด็กเล็กในเขตเทศบาลไดรั้บ ทต.เวียง  มาตรฐานของกรมอนามยั

อาหารเสริม (นม)ท่ีมีคุณภาพ จาํนวนประมาณ110x7x280. 

6     โครงการจดัซ้ือวสัดุ เพ่ือใหน้กัเรียน โรงเรียนในเขต นกัเรียนในเขตเทศบาล 600,000          600,000       600,000       100 % นกัเรียนมีสุขภาพไดต้าม กองการศึกษา

     อาหารเสริม (นม)  เทศบาลไดรั้บอาหารเสริม (นม) จาํนวนประมาณ 240x7x280.  มาตรฐานของกรมอนามยั

ท่ีมีคุณภาพ
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7    โครงการสนบัสนุนอาหาร เพ่ือใหเ้ด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา นกัเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 1,750,000       1,750,000    1,750,000    100 % นกัเรียนมีสุขภาพไดต้าม กองการศึกษา

   กลางวนันกัเรียนในศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กและนกัเรียนในเขต และเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  มาตรฐานของกรมอนามยั

    เด็กเล็กและโรงเรียน เทศบาลไดรั้บอาหารกลางวนัท่ี  จาํนวนประมาณ  400 คน  

    ในเขตเทศบาล มีคุณภาพตามหลกัโภชนาการ

8   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กไดแ้สดง เยาวชนในเขตเทศบาลตาํบลเวียง 20,000            20,000         20,000         80 % เด็กไดแ้สดงความรู้ความ กองการศึกษา

   สาํหรับเด็กและเยาวชน ความรู้ ความสามารถ และ ของเยาวชน ความสามารถและกลา้แสดง

แสดงออกดา้นทกัษะและวิชาการ ในพ้ืนท่ี ออก กลา้คิด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจ

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บโครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่4  ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพือ่พฒันาคนในชุมชนและท้องถิ่น



9     โครงการจดัซ้ือหนงัสือ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่ จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ 100,000          100,000       100,000       10 หมู่บา้น เด็ก เยาวชน และประชาชน สาํนกัปลดั

     พิมพ ์วารสารและส่ิงพิมพ์ เด็ก เยาวชน และประชาชน วารสารส่ิงพิมพ ์อ่ืนๆ ให้ มีความรู้ ทนัต่อสถานการณ์

     อ่ืนๆใหแ้ก่ท่ีอ่านหนงัสือ แก่ท่ีอ่านหนงัสือพิมพห์มู่บา้นๆ ปัจจุบนั

    พิมพป์ระจาํหมู่บา้น   ละ 2 ฉบบั/วนัของ ทต.เวียง
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1    โครงการควบคุมและ เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บการ จดักิจกรรมรณรงคแ์ละเผย 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุข

   ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและ แพร่ประชาสัมพนัธ์กาํจดั ป้องกนัการเกิดไขเ้ลือดออก

   (เสนอโดย ม.2,4,5,10) กาํจดัแหล่งลูกนํ้ายงุลาย แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนํ้ายงุลาย ในชุมชน

หมู่ 1 - หมู่ 10

2     โครงการแกไ้ขปัญหาโรค เพ่ือใหชุ้มชนในเขต เทศบาล จดั อบรมเชิงปฏิบติัการ 30,000            30,000         30,000          1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ในการ กองสาธารณสุข

    เอดส์ในชุมชน ตาํบลเวียง ไดต้ระหนกั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

    (เสนอโดย ม.4 ) ถึงปัญหาสถานการณ์โรคเอดส์ โรคเอดส์

โครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

แนวทางที ่5  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม



ในชุมชนและหาแนวทาง

แกไ้ขปัญหา

3  โครงการรณรงค ์ควบคุม ป้องกนั เพ่ือใหป้ระชาชนมีความรู้ จดักิจกรรม  (วนัเอดส์โลก) 30,000            30,000         30,000         1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ กองสาธารณสุข

     โรคเอดส์ (กิจกรรมวนัเอดส์โลก) ความเขา้ใจและตระหนกัใน  และตระหนกัในปัญหาโรคเอดส์

    (เสนอโดย ม. 4) ปัญหาโรคเอดส์ ท่ียงัมีจาํนวนผูป่้วยเพ่ิมข้ึนทุกปี

4     โครงการควบคุม ป้องกนั เพ่ือจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ ในเขตเทศบาลตาํบลเวียง 10,000            10,000         10,000         1  คร้ัง สามารถป้องกนัและกาํจดั กองสาธารณสุข

     และกาํจดัโรคพิษสุนขับา้ เกียวกบัโรคพิษสุนขับา้ จาํนวน  10 หมู่บา้น การแพร่ระบาดของโรคพิษ

     (เสนอโดย ม. 4) สุนขับา้และโรคอ่ืน ๆได้

5      โครงการอบรมผูป้ระกอบการ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการมีความรู้ จดักิจกรรมรณรงคแ์ละเผยแพร่ 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง/ปี เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชน กองสาธารณสุข

     ร้านอาหารและแผงลอย และเขา้ใจในการประกอบการ ประชาสัมพนัธ์จดัอบรมใหค้วามรู้ และชุมชนมี สุขอนามยัท่ีดี

     ร้านคา้ ร้านชาํ ความปลอดภยั และเพ่ิมความปลอดภยัดา้นการ แก่ประชาชนในตาํบลเวียง

    ดา้นอาหารและตลาดสดน่าซ้ือ บริโภคใหก้บัประชาชน
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

6     โครงการฝึกอบรมผูป้ระกอบการ เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชน จดักิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้ 15,000            15,000         15,000         1  คร้ัง ประชาชนในเขต ต.เวียงมีความรู้ กองสาธารณสุข

      การชาํแหละเน้ือสตัวแ์ละจาํหน่าย และชุมชนมี สุขอนามยัท่ีดี แก่ประชาชนและผูป้ระกอบการ  ดา้นการประกอบการชาํแหละ

     เน้ือสัตว์ ชาํแหละเน้ือสัตวแ์ละจาํหน่ายเน้ือ เน้ือสัตวท่ี์ถูกสุขลกัษณะ 

สัตว ์และการไปศึกษาดูงานเขียง

สะอาด

โครงการ     วตัถุประสงค์  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่5  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

งบประมาณและท่ีมา



7     โครงการฝึกอบรมผูน้าํดา้น เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชน จดักิจกรรมสร้างเสริม 30,000            30,000         30,000         1 คร้ัง ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งผล กองสาธารณสุข

     การดูแลการส่งเสริมสุขภาพ ในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี สุขภาพประชาชนในชุมชน ใหล้ดค่าใชจ่้ายในการรักษา

     คนในชุมชน ตาํบลเวียง พยาบาล

8     โครงการสมทบ เพ่ือส่งสมทบกองทุนหลกัประ ส่งสมทบ กองทุนหลกัประกนั 130,000          130,000       130,000       1 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข

    กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ กนัสุขภาพประชาชนในเขต สุขภาพ ไดรั้บการสร้างเสริมสุขภาพ 

    ระดบัทอ้งถ่ิน เทศบาลฯ การป้องกนัโรค การฟ้ืนฟู

   จาํนวนประชากร คือ สมรรถภาพ การรักษาพยา-

    5,724  คนx 45บาท/ร้อยละ50 บาลระดบัปฐมภูมิ ท่ีจาํเป็น

    ( ท่ีมท.0891.3/ว1403 

     ลว 17  ก.ค. 2552 )

9       โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือใหป้ระชาชนกลุ่ม อสม. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้น 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง/ปี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองสาธารณสุข

     ใหค้วามรู้ดา้นการสุขาภิบาล ไดมี้ความรู้ดา้นการสุขาภิบาล สุขาภิบาลอาหาร  และความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

       อาหารกลุ่ม อสม. อาหารเพ่ือจะไดน้าํความรู้ ครอบครัวมีความสุข

ถ่ายทอดต่อ ประชาชนในชุมชน

ของตนเอง
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

10     เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือใหทุ้นดาํรงชีพแก่ผูป่้วย ผูป่้วยโรคเอดส์ในเขต 408,000          408,000       408,000       68 คน ผูป่้วยโรคเอดส์ไดรั้บความ สาํนกัปลดั

โรคเอดส์ในเขตเทศบาล เทศบาล ตาํบลเวียง  จาํนวน 68 คน ช่วยเหลือดา้นทุนดาํรงชีพ 

คนละ 500 บาท และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

11      โครงการเสริมสร้างความ เพ่ือผึกอบรมการเสริมสร้างความ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหก้บั 20,000            - -        1 คร้ัง ครอบครัวในเขต ทต.เวียง สาํนกัปลดั

     เขม้แขง็ในครอบครัวโรงเรียน เขม้แขง็ใหแ้ก่ครอบครัวในชุมชน พอ่แม่และลูกในครอบครัว เกิดความผาสุขซ่ึงส่งผลให้

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่5  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์



    พอ่แม่ ตาํบลเวียง ไม่มีการเกิดความรุนแรง

ในครอบครัว 

12      โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพ่ือความสะดวกในการใช้ ในพ้ืนท่ี หมู่ 8 บา้นดอนไชย 180,000          - - 1  แห่ง ประชาชนในหมู่บา้น 2 กองช่าง
     บริเวณลานป่าสุสานบา้นดอนไชย ประโยชน์ของประชาชนในการ พ้ืนท่ี 430.00 ตรม.หนา 0.12 ม.  หมู่บา้นมีสถานท่ีประกอบ

    (เสนอโดยม.8) ประกอบพิธีฌาปณกิจศพ พิกดัเร่ิมตน้ 0639952/2156579 พิธีกรรมทางศาสนาท่ีสะดวก
พิกดัส้ินสุด - ยิ่งข้ึน

13      โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพ่ือความสะดวกในการใช้ ในพ้ืนท่ี หมู่ 8 บา้นดอนไชย 220,000          - - 1 แห่ง ประชาชนในหมู่บา้น กองช่าง

     บริเวณลานหลงัวดัดอนไชย ประโยชน์ของประชาชนในการ พ้ืนท่ี 532.00 ตรม.หนา 0.12 ม. มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรม

    (เสนอโดยม.8) ประกอบพิธีทางศาสนาและงาน พิกดัเร่ิมตน้ 0639412/2157018 ทางศาสนาและกิจกรรม 

สาธารณะประโยชน์อ่ืนๆในชุมชนพิกดัส้ินสุด - สาธารณะประโยชน์ท่ีสะดวก

ยิ่งข้ึน
14       โครงการก่อสร้างบนัได คสล. เพ่ือป้องกนันํ้าเซาะตล่ิงเขา้ไป ก่อสร้างบนัได  คสล ในพ้ืนท่ี  . 9 360,000          - - 1  แห่ง ตล่ิงฝ่ังนํ้าไม่ถูกนํ้าเซาะเขา้มา กองช่าง

      ริมฝ่ังนํ้าลาว( บริเวณหนา้ศาลา ในพ้ืนท่ีถนนและพ่ือปรับปรุง ขนาดกวา้ง 4.50 ม.ยาว 50 ม. บริเวณถนนและประชาชนมี

       อเนกประสงคป์ระจาํหมูบ่า้น) พ้ืนท่ีเพ้ือใชป้ระโยชน์ในการ พิกดัเร่ิมตน้ 0639662/2156341 พ้ืนท่ีสาํหรับดาํเนินกิจกรรม

        (เสนอโดย ม.9) จดักิจกรรมในชุมชน พิกดัส้ินสุด0639677/2156385 สะดวกยิ่งข้ึน
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่5  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

15       โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพ่ือใชส้าํหรับประกอบพิธี ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,500,000       - - 1 หลงั ประชาชนมีสถานท่ีสาํหรับ กองช่าง

      ประสงค ์บริเวณป่าสุสาน ม.5 ฌาปณกิจศพ  บริเวณป่าสุสาน ม.7 ประกอบพิธีฌาปณกิจศพ
      (เสนอโดย ม.7,ม.5,ม.4)  พิกดั BP 0638591/2156744 สะดวกยิ่งข้ึน

16         ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปณสถาน เพ่ือประชาชนมีฌาปนสถานท่ี ปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน 200,000          - - 4 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีประกอบ กองช่าง

โครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ



       ในเขตเทศบาลตาํบลเวียง ปลอดภยัมีความมัน่คงแขง็แรง จาํนวน   4  แห่ง หมู่ 1,หมู่ 7 พิธีศพท่ีมัน่คงแขง็แรง

        (เสนอโดย หมู่ 1,7, 6, 9) ใชป้ระกอบพิธีศพ หมู่ 6,หมู่ 9
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

1      โครงการจา้งงานนกัเรียน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และ จา้งนกัเรียน นกัศึกษาท่ี 50,000            50,000         50,000         1 คร้ัง/ปี นกัเรียน นกัศึกษา มีรายได้ สาํนกัปลดั

    นกัศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน รายได ้ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน  ประสงคจ์ะทาํงานในช่วง ช่วงเดือน ในช่วงปิดภาคเรียนและได้

ในเขตเทศบาลตาํบลเวียง ปิดภาคเรียน เม.ย. เรียนรู้การทาํงานเพ่ิมมากข้ึน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

แนวทางที ่6  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวสัดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพือ่สร้างหลักประกันความมัน่คง

โครงการ  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



2     โครงการจดัสวสัดิการ เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือผูด้อ้ย สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 100,000          100,000       100,000       20% ของ ผูด้อ้ยโอกาสมีขวญัและ สาํนกัปลดั

     สังคมเพ่ือสงเคราะห์ โอกาส ในเขตเทศบาลตาํบลเวียง ประชากร กาํลงัใจในการอยูร่่วมกนั

     ครอบครัวผูด้อ้ยโอกาส ในสังคม

3      โครงการแกไ้ขปัญหาท่ีอยู่ เพ่ือแกปั้ญหาท่ีอยูอ่าศยัของ ผูย้ากไร้  ผูด้อ้ยโอกาสดา้น 50,000            50,000         50,000         10% ของ ผูด้อ้ยโอกาสมีท่ีอยูอ่าศยั สาํนกัปลดั

     อาศยั ใหก้บัประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส ในเขตเทศบาล ท่ีอยูอ่าศยัในเขตเทศบาล ประชากร และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

    ผูย้ากไร้ และผูด้อ้ยโอกาส ตามแนวโครงการบา้นทอ้งถ่ินไทย ปลอดภยั

   ทางสังคม  เทิดไทอ้งคร์าชนั ฯ

4     โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายุ จดัอบรม เชิงปฏิบติัการ 20,000            - - 1 คร้ัง ผูสู้งอายมีุรายไดจ้ากการ สาํนกัปลดั

    ผูสู้งอายุ ในศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผูสู้งอายเุทศบาล ประกอบอาชีพ

ทต.เวียง ตาํบลเวียง

5     โครงการฝึกอาชีพคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือใหผู้ด้อ้ยโอกาส จดัอบรม เชิงปฏิบติัการ 20,000            1 คร้ัง ผูพิ้การมีรายไดจ้ากการ สาํนกัปลดั

ทางสังคมไดมี้อาชีพท่ีมัน่คงและ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มคนพิการเทศบาล ประกอบอาชีพ

สามารถลดภาระใหส้ังคม ตาํบล เวียง

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 KPI รับผิดชอบ

6     โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพ่ือฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่สตรี จดัอบรม เชิงปฏิบติัการ 50,000            - - 1 คร้ัง ผูสู้งอายมีุรายไดจ้ากการ สาํนกัปลดั

     ใหแ้ก่สตรี ทต.เวียงใหมี้รายไดเ้สริมสาํหรับ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาล ประกอบอาชีพ

จุนเจือครอบครัว ตาํบลเวียง

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม

โครงการ  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

แนวทางที ่6  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวสัดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพือ่สร้างหลักประกันความมัน่คง

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



7    โครงการเฝ้าระวงัและ เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลเด็กอาย ุ0-7 ปี จดัเก็บขอ้มูล เด็กอาย ุ0-7 ปี ท่ีไดรั้บ 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง/ปี เทศบาลมีขอ้มูลของเด็กอายุ สาํนกัปลดั

    คุม้ครอง เด็ก (CPMS) โภชนาการท่ีดีโดยใชโ้ปรแกรม  0-7 ปี สาํหรับจดัทาํโครงการ

CPMSของสถาบนัโภชนาการ ส่งเสริมหรือแกไ้ขปัญหาเด็ก

มหาวิทยาลยัมหิดล ไดต้รงตามเป้าหมาย
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1     โครงการส่งเสริมการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษา จดัการเรียนการสอน 40,000            40,000         40,000         1  คร้ัง บุคลากร ,ประชาชน,นกัเรียน กองการศึกษา

    ภาษาต่างประเทศ ดา้นภาษาต่างประเทศเพ่ือ สาํหรับบุคลากร,ประชาชน  นกัศึกษา  ไดมี้การเตรียม

งบประมาณและท่ีมา
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์

KPI
โครงการ

แนวทางที ่7   ส่งเสริมบุคลกรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวติเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพฒันาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม



สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ นกัเรียน,นกัศึกษา ในเขตเทศบาล ความพร้อมสาํหรับสร้าง

ประชาคมอาเซียน ความพร้อมในการเขา้สู่ 

2      โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจและ จดัอบรม เชิงปฏิบติัการ ใหแ้ก่ 300,000          300,000       300,000       1 คร้ัง บุคลากรของเทศบาลตาํบลเวียง

     การปฏิบติังานของบุคลากรของ วิสยัทศัน์ใหแ้ก่บุคลากรทุกภาคส่วน  บุคลการของเทศบาลตาํบลเวียง ไดรั้บการพฒันาความรู้และมี สาํนกัปลดั

    เทศบาลตาํบลเวียง ในดา้น การบริหารจดัการองคก์ร 1 คร้ัง วิสัยทศัในการพฒันาตาํบล

การใหบ้ริการ การบริหารงานบุคคล ของตนเอง

ภูมิปัญญา  ส่งเสริมการท่องเท่ียว

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการ

ส่งเสริมอาชีพราษฏร
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1      โครงการอบรมสร้างจิต เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกให้ จดักิจกรรมรณรงคแ์ละเผยแพร่ 50,000            50,000         50,000         1 คร้ัง ประชาชนมีจิตสาํนึกในการ กองสาธารณสุข

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
KPI

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที ่1  อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการส่ิงแวดล้อมเพือ่ความยั่งยนื

โครงการ



    สาํนึกอนุรักษท์รัพยากร ประชาชนไดอ้นุรักษท์รัยากร ประชาสัมพนัธ์จดัอบรมใหค้วามรู้ อนุรักษท์รัยากรธรรมชาติ

    ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติและการบริหารจดัการ แก่ประชาชนและรณรงคเ์ก็บขยะ และส่ิงแวดลอ้ม

    คลองสวยนํ้าใส ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งนํ้าในชุมชน และวชัพืชตามแหล่งนํ้า

2      โครงการส่งเสริมการปลูกพืช เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชนและ จดักิจกรรมรณรงคแ์ละเผยแพร่ 30,000            30,000         30,000         1 คร้ัง ประชาชนมีจิตสาํนึกในการ กองสาธารณสุข

     เกษตรอินทรียเ์พ่ืออนุรักษส่ิ์ง ชุมชนมีการอนุรักษธ์รรมชาติ ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้ อนุรักษท์รัยากรธรรมชาติ

      แวดลอ้ม และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แก่ประชาชนใน ต.เวียง และส่ิงแวดลอ้ม

3      โครงการปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิม เพ่ืออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นเขต 10,000            10,000         10,000         1 คร้ัง ในเขตพ้ืนท่ี ทต.เวียง มีพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

    พ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และส่ิงแวดลอ้มโดยเป็นการเพ่ิม เทศบาลตาํบลเวียง ประมาณ สีเขียวเพ่ิมข้ึน จาํนวน 24 ไร่

พ้ืนท่ีสีเขียวรวมถึงเป็นการรณรงค์ 112 ตน้ และพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต ทต.เวียง

สร้างจิตสาํนึกใหก้บัผูร่้วมกิจกรรม ไดรี้บการอนุรักษไ์ว้

และชุมชนในพ้ืนท่ีใหเ้ห็นความ

สาํคญัของการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม้

59

       เป้าหมาย   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบKPI

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บโครงการ     วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

แนวทางที ่2 พฒันาศักยภาพชุมชน เพือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที ่3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



1        โครงการกลุ่มเยาวชนตาํบลเวียง เพ่ือสร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่เยาวชน จดักิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์ 20,000            20,000         20,000         1 คร้ัง เยาวชนตาํบลเวียง มีจิตสาํนึก กองสาธารณสุข

       รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในการฟ้ืนฟอูนุรักษท์รัพยากร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มและ ในการอนุรักษท์รัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รณรงคป์ลูกตน้ไมใ้หเ้ยาวชน ธรรมชาติ

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ตาํบลเวียง
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที ่3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที ่3  ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเพือ่การบริหารจัดการด้านมลภาวะ

งบประมาณและท่ีมา
โครงการ  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์

KPI



  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ
1       โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน ดาํเนินการจา้งเหมากาํจดั 1,000,000       1,000,000    1,000,000    12 เดือน เทศบาลดาํเนินการกาํจดั กองสาธารณสุข

     ในการจดัการขยะมูลฝอยใน การจดัการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยโดยภาคเอกชน   ขยะและจดัการขยะไดอ้ยา่ง

     เขตเทศบาลตาํบลเวียง มีประสิทธิภาพ  

2     โครงการชุมชุนส่งเสริม เพ่ือเสริมสร้างใหป้ระชาชนและ จดักิจกรรมรณรงคแ์ละ เผยแพร่ 50,000            50,000         50,000         2 คร้ัง ประชาชนจดัการขยะไดอ้ยา่ง กองสาธารณสุข

   ส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการ ชุมชนมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ  ประชาสัมพนัธ์จดัอบรม เป็นระบบ เพ่ือช่วยอนุรักษ์

   ขยะในครัวเรือน สุขอนามยัท่ีดี ใหค้วามรู้แก่ประชาชน ส่ิงแวดลอ้ม

ใน เขตเทศบาลตาํบลเวียงและ 

สนบัสนุนกิจกรรมการจดัการขยะ

ในครัวเรือน
 

3       โครงการก่อสร้างแนวกั้นขยะ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ ก่อสร้างแนวกั้นขยะมูลฝอย คสล. 250,000          -  แห่ง การจดัการขยะของเทศบาล กองสาธารณสุข

      มูลฝอย   บริเวณโรงฆ่าสัตว์ การจดัการขยะมูลฝอย ขนาดกวา้ง   16.00  ม.ยาว  22.00 ม ตาํบลเวียงมีประสิทธิภาพ

     เทศบาลตาํบลเวียง 2.เพ่ือความสะอาด เป็นระเบียบ สูง   3.50   ม มากข่ึน

และสวยงาม พิกดั BP 0640426/2155816

3.เพ่ือป้องกนัสัตวสุ์นขัหรือสัตว์

อ่ืนมาขดุ คุย้เข่ีย
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โครงการ  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
KPI

ยุทธศาสตร์ที ่4   รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางที ่1  ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์



       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1   โครงการงานราชพิธีเฉลิม เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วม อุดหนุน อ.เชียงคาํ 7,000              7,000           7,000           1 คร้ัง ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดง กองการศึกษา

  พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ กิจกรรมและแสดงความจงรัก เพ่ือจดังาน 1 คร้ัง ความจงรักภกัดีและเพ่ือส่งเสริม

   พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ภกัดี การปรองดองสมานฉันทข์อง

คนในชาติ

2     โครงการการจดังานราชพิธี เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วม อุดหนุนท่ีทาํการปกครอง 7,000              7,000           7,000           1 คร้ัง ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดง กองการศึกษา

    เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ กิจกรรมและแสดงความ อ.เชียงคาํ ความจงรักภกัดีและเพ่ือส่งเสริม

    พระนางเจา้ ฯ พระบรม จงรักภกัดี การปรองดองสมานฉันทข์อง

    ราชินีนาถ คนในชาติ

3 โครงการจดังานพิธีวนัปิยะมหาราช เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วม อุดหนุนท่ีทาํการปกครอง 1,000              1,000           1,000           1 คร้ัง ประชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดง กองการศึกษา

  ประจาํปีงบประมาณ  2559 กิจกรรมและแสดงความ อ.เชียงคาํ ความจงรักภกัดีและเพ่ือส่งเสริม

จงรักภกัดี การปรองดองสมานฉันทข์อง

คนในชาติ
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KPI
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่4   รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย

โครงการ     วตัถุประสงค์



       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1      อุดหนุนโครงการส่งเสริม เพ่ือใหเ้ยาวชนและประชาชน อุดหนุนใหศู้นยป์ฏิบติัการ 50,000            50,000         50,000           1  คร้ัง ทาํใหเ้ทศบาลตาํบลเวียง สาํนกัปลดั

    การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ถึง ต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติด เป็นพ้ืนท่ีสีขาว 

    ยาเสพติด โทษของยาเสพติด จงัหวดัพะเยา

 

2      โครงการป้องกนั เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รณรงคป้์องกนัและแกไ้ข 15,000            15,000         15,000         2 คร้ัง ช่วยลดปัญหายาเสพติดได้ สาํนกัปลดั

    และแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ในเขต

เทศบาลตาํบลเวียง

3      อุดหนุนโครงการรณรงค์ เพ่ือใหน้กัเรียนมมีความรู้ โรงเรียน 3 โรง ในเขตเทศบาล 15,000            15,000         15,000         3 แห่ง ปัญหายาเสพติดท่ีระบาดใน

    ตา้นภยัยาเสพติดในสถานศึกษา ความเขา้ใจ ถึงพิษภยัของยาเสพติด ตาํบลเวียง เด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ท่ีระบาดอยูใ่นปัจจุบนั ไม่เกิดข้ึนหรือลดนอ้ยลงไป

4      โครงการแข่งขนักีฬาฟตุบอล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและแกไ้ข ส่งทีมฟตุบอลเขา้ร่วมการแข่งขนั 30,000            30,000         30,000         1 คร้ัง บุคลกรมีร่างกายแขง็แรง

      เชียงคาํสามคัคีคพั ปัญหายาเสพติด  คร้ัง  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

5      โครงการฝึกอบรมความรู้ เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนตาํบลเวียง จดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นทกัษะ 30,000            30,000         30,000         2 คร้ัง เด็กและเยาวชนของทต.เวียง กองการศึกษา

      ดา้นทกัษะ การกีฬา ไดมี้ความรู้และทกัษะดา้นกีฬา การกีฬาใหก้บักลุ่มเป้าหมาย   มีความรู้และทกัษะท่ีถูกตอ้ง
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งบประมาณและท่ีมา
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์

แนวทางที ่2  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการ
KPI



 

       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1      โครงการจดักิจกรรม เพ่ือใหส้มาชิก อปพร. มีส่วน จดักิจกรรมของ อปพร. 30,000            30,000         30,000          1  คร้ัง สมาชิก อปพร. ไดมี้ส่วนร่วม สาํนกัปลดั

     อปพร. ร่วมในการรักษาความสงบ ในการรักษาความสงบเรียบ

เรียบร้อยและป้องกนั ร้อยและเป็นเครือข่ายในการ

สาธารณภยัได้ ร่วมป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

2     โครงการป้องกนัและลด เพ่ือป้องกนัและลดการเกิด จดับุคลากร และ อปพร. 40,000            40,000         40,000         2 คร้ัง/ปี สามารถป้องกนัและลดอุบติั สาํนกัปลดั

      อุบติัเหตุทางถนนในช่วง อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศ เขา้เวรยามเพ่ือ  ป้องกนั เหตุทางถนน  เกิดความ

      เทศกาลสาํคญั กาลสาํคญัต่าง ๆ และลดอุบติัเหตุทางถนน ปลอดภยัแก่ประชาชนได้

3     โครงการจดัซ้ือวสัดุและ เพ่ือเตรียมพร้อมป้องกนัและ เตรียมพร้อมและป้องกนั 150,000          150,000       150,000       1 คร้ัง งานป้องกนัและบรรเทา สาํนกัปลดั

     ครุภณัฑใ์นงานป้องกนั บรรเทาสาธารณภยัแก่ บรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัมีประสิทธิภาพ

    และบรรเทาสาธารณภยั ประชาชน ตลอดปี

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

KPI
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

แนวทางที ่3  พฒันาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่4   รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1   โครงการขดุลอกแม่นํ้า คู คลอง เพ่ือใหแ้ม่นํ้า คู คลอง และราง  แม่นํ้า คู คลองและรางระบายนํ้า 1,000,000       1,000,000    1,000,000    1 สาย นํ้าในแม่นํ้า คู คลอง กองช่าง

    และรางระบายนํ้าใน ระบายนํ้าท่ีต้ืนเขิน มีนํ้า ในเขตเทศบาล   และรางระบายนํ้าไหลเวียน

   เขตเทศบาลตาํบลเวียง ไหลเวียนไดส้ะดวก ไดส้ะดวกลดปัญหานํ้าท่วมขงัได้

2 โครงการขดุสระกกัเก็บน ้าบริเวณ เพ่ือกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ ขดุสระขนาดกวา้ง 20 .00 ม. 100,000 0 0 1 แห่ง โรงฆ่าสตัวข์องเทศบาลต าบลเวียง กองช่าง

โรงฆ่าสัตว ์ทต.เวียง ลึก 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. มีน ้าใชต้ลอด

พิกดั  BP 0640510,2155840

    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

KPI
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่4   รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 4  เตรียมความพร้อมเพือ่รองรับปัญหาภัยธรรมชาติ

โครงการ
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1   โครงการสร้างภูมิคุก้นัวคัซีน 1.เพ่ือพฒันาศกัยภาพของส่ือใหมี้ เด็กและเยาวชนในโรงเรียนขยาย 20,000            -               -                1 คร่ัง เด็กและเยาวชนในโรงเรียน - ทต.เวียง

   วฒันธรรม ค่านิยม 12 ประการ ความปลอดภยัและสร้างสรรคเ์นน้ โอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ี ขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนง -สภาวฒันธรรม

การสร้างเน้ือหาสาระ พฒันาองค์ ตาํบลๆละ 50 คน ท่ีตาํบลท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถ ต าบล/อ าเภอ

ความรู้เพ่ิมทกัษะแลเร่งสร้างความ นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปขยายผล จงัหวดั

ตระหนกัเก่ียวกบัค่านิยมหลกั 12 ในพ้ืนท่ีของตนเองได้ -กลุ่มยทุธศาสตร์

ประการ ใหแ้ก่ เด็กเยาวชน ในพ้ืนท่ี และเฝ้าระวงัทาง

ชุมชนของตนเอง สงัคมแวดลอ้ม วฒันธรรมโดย

ส่วนรวม ตลอดจนการสร้าง ส านกังานวฒัน

พ้ืนท่ีสร้างสรรคใ์หแ้ก่เด็กเยาวชน ธรรมจงัหวดั

ไดแ้สดงออกถึงพฒันาศกัยภาพ พะเยา
และเพ่ิมพนูทกัษะจิตอาสาของตนเอง

2 โครงการพฒันาศกัยภาพกิจกรรม เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ เด็กและเยาวชนจากสภาเด็ก 30,000            -               -               1 คร้ัง เด็กและเยาวชนจากสภาเด็ก - ทต.เวียง

"ค่ายเยาวชนตน้กลา้สร้างค่านิยม" จากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาค ในต าบลๆละ 50 คน และเยาวชนในต าบลเวียง -สภาวฒันธรรม

12   ประการจงัหวดัพะเยา ส่วน  ในการประชาสมัพนัธ์ กระตุน้ ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมสามารถน า ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั

การปลูกฝังค่านิยมหลกั 12 ประการ ความรู้ท่ีไดรั้บไปขยายผลใน -กลุ่มยทุธศาสตร์

ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมในการ พ้ืนท่ีของตนเองได้ และเฝ้าระวงัทาง

ขบัเคล่ือนสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บั วฒันธรรมโดย

ชุมชนต าบลเวียง ส านกังานวฒัน

ธรรมจงัหวดัพะเยา

KPI
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่4   รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่ 5   เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

    วตัถุประสงค์โครงการ
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1   โครงการวนัสตรีไทย เพ่ือส่งเสริมการแต่งกายของสตรี จดักิจกรรมในวนัสตรีสากล 30,000            30,000         30,000         1 คร้ัง สตรีไทยไดรั้บการส่งเสริม สาํนกัปลดั

ไทย และลดความรุนแรงต่อเด็ก ใหรู้้จกัสิทธิสตรีไทยมากข้ึน

และสตรี

2     สมทบ กองทุนสวสัดิการ เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน อุดหนุนใหก้องทุน 100,000          100,000       100,000       1 คร้ัง/1ส่วน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สาํนกัปลดั

     ชุมชน  ทต.เวียง ในเขตเทศบาลไดรั้บสวสัดิการ สวสัดิการชุมชน  /1ปี มีหลกัประกนัชีวิตท่ีดีข้ึน

    (อปท.1 ส่วนรัฐบาล 1 ส่วน ชุมชน

   ตามหนงัสือ มท.0891.4/ว.2502

   ลว.20 สิงหาคม 2553)

โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

KPI
 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ยุทธศาสตร์ที ่4   รักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางที ่  6 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน

    วตัถุประสงค์
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    วตัถุประสงค์        เป้าหมาย  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1       โครงการส่งเสริมและสนบั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรของ ส่งเสริมการฝึกอบรม หลกัสูตร 800,000          800,000       800,000       20 คน บุคลกรของเทศบาลมีประ ทุกกอง

     สนุนการฝึกอบรมหลกัสูตร เทศบาลมีความรู้จากการฝึก ต่าง ๆ ตลอดทั้งปีงบประมาณ สิทธิภาพในการปฏิบติังาน

     ต่าง ๆ อบรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มากข้ึน

2      โครงการตามแนวพระ เพ่ือสนองพระราชดาํริ ฯ ใน ดาํเนินการหรือสนบัสนุน 20,000            20,000         20,000         2 คร้ัง ประชาชนมีความตระหนกั สาํนกัปลดั

     ราชดาํริ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โครงการตาม พระราช ในพระมหากรุณาธิคุณ

และพระราชเสาวนีย ์ใน ดาํริฯ และพระราชเสาวณีย์

พระบรมราชินีนาถ ในเขตเทศบาล

3       โครงการ จดัการเลือกตั้ง เพ่ือจดัเตรียมการเลือกตั้ง กรณี จดัการเลือกตั้ง แทนตาํแหน่ง 500,000          500,000       500,000       1 -2 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สาํนกัปลดั

       ทุกระดบั ครบวาระหรือแทนตาํแหน่ง ท่ีวา่ง หรือครบวาระ เลือกตั้ง

 ท่ีวา่ง

4     อุดหนุนศูนยข์อ้มูลการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ อุดหนุน เทศบาลตาํบลเชียงคาํ 20,000            10,000         10,000         1  แห่ง การดาํเนินงานของเทศบาล สาํนกัปลดั

   จดัซ้ือจดัจา้งทอ้งถ่ิน อ.เชียงคาํ ในการดาํเนินงานของเทศบาล  จงัหวดัพะเยา มีประสิทธิภาพมากข้ึน

KPI

งบประมาณและท่ีมา

ยุทธศาสตร์ที ่5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

แนวทางที ่1 บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
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       เป้าหมาย   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1 โครงการจดัทาํประชาคมเพ่ือจดัทาํ เพ่ือคน้หาโครงการท่ีมาจากความ จดัทาํเวทีประชาคม จาํนวน 10 10,000            10,000         10,000         1 0 หมู่บา้น แผนพฒันาสามปี ทต.เวียง สาํนกัปลดั

แผนพฒันาสามปี ตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง หมู่บา้นๆละ 1 คร้ัง มีโครงการท่ีนาํมาจากความ

 เทศบาลตาํบลเวียง และยงัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชน ตอ้งการของประชาชน

มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง

2 โครงการจดัเทวีประชาคมเพ่ือการ เพ่ือส่งเสริมใหชุ้มชนรู้จกัวิธีการ จดัทาํเวทีประชาคมหมู่บา้นเป้าหมาย   10,000            10,000         10,000         3 หมู่บา้น แผนชุมชนในหมู่บา้นเป้าหมาย สาํนกัปลดั

จดัทาํแผนชุมชน  คน้หาโครงการท่ีมาจากความ จาํนวน  3 หมู่บา้นๆละ 1 คร้ัง มีโครงการท่ีนาํมาจากความ

ตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ตอ้งการของประชาชน

และยงัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน

ของตนเอง

 ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ    วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

KPI
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามปลักธรรมาภิบาล

แนวทางที ่2  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม
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    วตัถุประสงค์        เป้าหมาย  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้คัวามรู้ความเขา้ใจในหลกั จดัอบรมใหค้วามรู้เพ่ือเพ่ิม   100,000          100,000       100,000       1  คร้ัง พนกังาน คณะผูบ้ริหาร ฯลฯ สาํนกัปลดั

    และพฒันาคุณธรรม คุณธรรมจริยธรรมสามารถนาํไป ประสิทธิภาพการทาํงานของ มีจริยธรรมและคุณธรรม 

    จริยธรรมในการปฏิบติั ปฏิบติังานราชการและมีจิตสาํนึก บุคลากรเพ่ือพฒันาองคก์ร ในการปฏิบติัราชการ

    ราชการของ ผูบ้ริหาร พร้อมท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือองคก์ร เตรียมพร้อมสาํหรับใหบ้ริการ

    สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล และประชาชน ประชาชน
   พนกังานครูเทศบาล  ลูกจา้งประจาํ

   และพนกังานจา้งเทศบาลตาํบลเวียง

   ประจาํปี งบประมาณ 2559

2    โครงการจดัหาครุภณัฑ์ เพ่ือใหมี้ครุภณัฑต่์างๆ จดัซ้ือครุภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ 200,000 100,000 100,000 2 คร้ัง ท าใหก้ารปฏิบติังานของเทศบาลมี ส านกัปลดั,กองช่าง

   ประเภทต่าง ๆ  ของเทศบาลใชไ้ดอ้ยา่งพอเพียง  ตลอดปีงบประมาณตามความ ประสิทธิภาพมากข้ึน กองการศึกษา

กบัความตอ้งการ และทาํใหก้าร จ าเป็นและเหมาะสม กองคลงั

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กองสาธารณสุข

3      โครงการจดัหาครุภณัฑ์ เพ่ือใหมี้ครุภณัฑต่์างๆ จดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)  722,000        0 0 1 คนั  ท  าใหก้ารปฏิบติังานของเทศบาลมี ส านกัปลดั 

     ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลใชไ้ดอ้ยา่งพอเพียง ขนาด 1 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบ ประสิทธิภาพมากข้ึน

กบัความตอ้งการ และทาํใหก้าร ไม่ต ํ่ากวา่ 2,000  ซีซี ขบัเคล่ือน

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2 ลอ้ แบบดบัเบิล้แคบ็

4      โครงการจดัหาครุภณัฑ์ เพ่ือใหมี้ครุภณัฑต่์างๆ จดัซ้ือรถโดยสาร(ดีเซล)  1,294,000     0 0 1 คนั  ท  าใหก้ารปฏิบติังานของเทศบาลมี ส านกัปลดั 

งบประมาณและท่ีมา

KPI
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามปลักธรรมาภิบาล

แนวทางที ่   3    พฒันาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพือ่การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ



     ยานพาหนะและขนส่ง ของเทศบาลใชไ้ดอ้ยา่งพอเพียง ขนาด 12 ท่ีนัง่  ประสิทธิภาพมากข้ึน

กบัความตอ้งการ และทาํใหก้าร  
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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    วตัถุประสงค์        เป้าหมาย  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ   หน่วยงาน

  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

5     โครงการปรับปรุงและดูแล เพ่ือมีเวบ็ไซตไ์วป้ระชาสัม จ่ายค่าเช่าช่ือและพ้ืนท่ี 6,000              6,000           6,000           1  คร้ัง ประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกั สาํนกัปลดั

     เวบ็ไซตข์องเทศบาล พนัธ์การดาํเนินงานของ เวบ็ไซต์ เทศบาลและไดรั้บทราบขอ้

เทศบาล มูลข่าวสารต่าง ๆ ได้

6      โครงการอบรบเพ่ิม เพ่ือใหก้ารจดักิจกรรม 5 ส. จดัอบรม 1 คร้ัง 50,000            50,000         50,000         1 คร้ัง กิจกรรม 5 ส. ดาํเนินไปอยา่ง สาํนกัปลดั

      ประสิทธิภาพในการจดั  ดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็น เป็นรูปธรรม และเกิด

      กิจกรรม 5 ส. รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

7        ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น เพ่ือซ่อมแซมยานพาหนะให้ ยานพาหนะ จาํนวน  8 คนั 200,000          200,000       200,000       8 คนั ประชาชนมีความพึงพอใจ สาํนกัปลดั

       รถบรรทุกนํ้า  รถบรรทุกขยะ อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได้ ตลอดปีงบประมาณ  2557 ในใหก้ารบริการบริการ กองช่าง

       รถกระเชา้  รถรับส่งนกัเรียนฯลฯ ตลอดเวลา กองการศึกษา
8       จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลใน การจดั จดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล  25,000 25,000 25,000  1  คร้ัง เทศบาลมีขอ้มูลท่ีสามารถน า ส านกัปลดั

       พ้ืนฐาน ของ  อปท. ท าแผนพฒันาเทศบาล มาใชใ้นการจดัท าแผนพฒันา

ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและสามารถจดัท า

9     โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจดัท าแนวเขตต าบลให้ สาํรวจ โฉนดท่ีดินภายใน 1,500,000 - -  เงินรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีท่ีดิน กองคลงั

     ทะเบียนทรัพยสิ์น แน่นอน ไม่ซ ้าซ้อน พร้อมจดัแบ่ง เขตเทศบาลตาํบลเวียง จาํนวน ในเขตเทศบาลเพ่ิมมากข้ึน

โซน บล็อก ล๊อค เพ่ือเตรียม ประมาณ   400         แปลง ไม่ตกหล่น 

การเดินส ารวจพืนท่ีจริง

งบประมาณและท่ีมา

KPI
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามปลักธรรมาภิบาล

แนวทางที ่   3    พฒันาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพือ่การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ



10 โครงการต่อเติมหลงัคาทางเดิน เพ่ือกนัแดดและฝนและเพ่ือ ต่อเติมหลงัคาทางเดินอาคารเรียน

อาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์ ป้องกนัอนัตรายทีจะเกิดกบัเด็ก และโรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 100,000          - - 1 แห่ง เด็กเล็กมีความสะดวกในการ กองช่าง

พฒันาเด็กเล็ก ทต.เวียง เล็กในช่วงฤดูฝน พิกดัท่ี BP 0639401,2156373 เดินเช่ือมต่อระหวา่งอาคารและ
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  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1      โครงการจดังานวนั เพ่ือประชาสัมพนัธ์กิจการของ จดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย 200,000          50,000         50,000         1 คร้ัง ประชาชนเขา้ใจบทบาท สาํนกัปลดั

     ทอ้งถ่ินไทย เทศบาลใหป้ระชาชนไดรู้้ หนา้ท่ีของเทศบาลและเพ่ือ

และเขา้ใจ ประชาสัมพนัธ์ผลงานของ

เทศบาลฯ

2       โครงการเผยแพร่กิจกรรม เพ่ือประชาสัมพนัธ์กิจการงาน จดัทาํวารสารปีละ 2 คร้ัง 100,000          100,000       100,000       2 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ สาํนกัปลดั

      ของเทศบาลทางวารสาร ของเทศบาลใหป้ระชาชนได้ และเผยแพร่กิจกรรม ทาง ใจในงานและไดรั้บข่าวสาร 

      และ internet รับทราบ อินเตอร์เน็ตตลอดทั้งปี ของเทศบาล

  หมายเหตุ       (เสนอโดย ม. ....)      หมายถึง     โครงการทีเ่สนอผ่านประชาคมหมู่บ้าน

                  

KPI

งบประมาณและท่ีมา
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที ่5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามปลักธรรมาภิบาล

แนวทางที ่4   ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วตัถุประสงค์        เป้าหมาย  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

1    โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือเป็น ถนนลาํเลียงผลิต ถนน คสล. เช่ือมต่อ 1,000,000       - - 1  เส้น ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 ตาํบล อบจ. หรือหน่วย
   บา้นเวียง ม.6 ทต.เวียง ผลทางการเกษตรและเพ่ือการ ระหวา่งเขตเทศบาลตาํบลเวียง มีถนนท่ีสามารถลาํเลียงผล งานท่ีเก่ียวขอ้ง
   เช่ือมต่อบา้นกวา้น สัญจรท่ีปลอดภยัของราษฎร   กบั อบต.เจดียค์าํ ผลิตทางการเกษตรและ 
   อบต.เจดียค์าํ ทั้ง 2 ตาํบล   ยาว 410 ม.  กวา้ง 4 ม. เพ่ือการสัญจรไดอ้ยา่งสะดวก

หนา  0.15 ม. และปลอดภยั
2    โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพ่ือเป็น ถนนลาํเลียงผลิต ถนน คสล. เช่ือมต่อ 1,300,000       - - 1 เส้น ประชาชนในพ้ืนท่ี 2 ตาํบล อบจ. หรือหน่วย

   บา้นเวียง ม.6 ทต.เวียง ผลทางการเกษตรและเพ่ือการ ระหวา่งเขตเทศบาลตาํบลเวียง  มีถนนท่ีสามารถลาํเลียงผล งานท่ีเก่ียวขอ้ง
  เช่ือมต่อ บา้นปุ๊  อบต.เจดียค์าํ สัญจรท่ีปลอดภยัของราษฎร   กบั อบต.เจดียค์าํ ผลิตทางการเกษตรและ เพ่ือการ

ทั้ง 2 ตาํบล   ยาว  550  ม.  กวา้ง 4 ม. สัญจรไดอ้ยา่งสะดวก
หนา  0.15 ม. พร้อมวางท่อ และปลอดภยั
ระบายนํ้า 5 จุด

3   โครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บา้น เพ่ือประชาชนในหมู่บา้นมีนํ้า ในพ้ืนท่ีหมู่  8 3,000,000       - - 1 แห่ง ประชาชนมีนํ้าอุปโภค สาํนกังาน
    บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ อุปโภคบริโภคท่ีสะอาดใชทุ้ก  พิกดัเร่ิมตน้ท่ี BP0640025 , อยา่งเพียงพอ ทรัพยากร
   หนา้บา้นนายสวย  ชาญชยั ครัวเรือน 2156469  นํ้าบาดาลเขต1
    (เสนอโดย หมู่  8) (จงัหวดัลาํปาง)

4   โดรงการขดุเจาะนํ้าบาดาล เพ่ือนาํนํ้าบาดาลไปทาํนํ้าประปา ในพ้ืนท่ีหมู่  6 500,000          - - 1 แห่ง ประชาชนมีนํ้าอุปโภค สาํนกังาน

    สาํหรับทาํนํ้าประปาหมู่บา้น สาํหรับใชใ้นหมู่บา้นจาํนวน 160 [บริเวณแหล่งนํ้าประปาบา้นเวียง อยา่งเพียงพอ ทรัพยากร

     (เสนอโดย หมู่  6) ครัวเรือน ซ่ึงขณะน้ีมีหอถงัสูงและหมู่ท่ี6 ต.เวียง อ.เชียงคาํ จ.พะเยา  นํ้าบาดาลเขต1

สระเก็บนํ้าแลว้แต่นํ้าท่ีใชท้าํนํ้า (จงัหวดัลาํปาง)

งบประมาณและทีม่า
KPI

โครงการ

เทศบาลต าบลเวยีง      อ าเภอเชียงค า   จังหวดัพะเยา

รายละเอียดโครงการพฒันา (โครงการทีเ่กินศักยภาพ)
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561)



ประปาไม่เพียงพอ
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วตัถุประสงค์        เป้าหมาย  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   หน่วยงาน
  (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รับผิดชอบ

5 โครงการพฒันาป่าชุมชนบา้นป้ี 1.เพ่ือสร้างความเขา้ใจใหก้บั นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่าง 3,705,000       -               -               1  แห่ง ทต.เวียง

จงัหวดัพะเยา ใหเ้ป็นพ้ืนท่ี ประชาชนบา้นป้ีหมู่ 1และหมู่ 10 ประเทศเขา้มาท่องเท่ียวป่าชุมชน กรมการท่อง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใหมี้ความรักและหวงแหนป่า คิดเป็นร้อยละ 50 ต่อปี และ เท่ียว

2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์พ้ืนท่ี ทาํใหร้ายไดข้องประชาชนเพ่ิมข้ึน ปกครอง

ป่าชุมชนบา้นป้ีให้เป็นท่ี จากการทาํอาชีพหลกั จงัหวดั

รองรับการท่องเท่ียว
9,505,000       รวมจ านวนงบประมาณทีข่อรับการสนับสนุนจาก อบจ. และหน่วยงานอื่น

โครงการ
KPI

รายละเอียดโครงการพฒันา (โครงการทีเ่กินศักยภาพ)
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561)
เทศบาลต าบลเวยีง      อ าเภอเชียงค า   จังหวดัพะเยา

งบประมาณและทีม่า
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1.1
2559 2560 2561

4,395,000    300,000        -               4,695,000    







1.2
2559 2560 2561

4,885,000    - -               4,885,000    











1.3

2559 2560 2561
30,000         30,000          30,000          90,000         



1.4

2559 2560 2561
7,000           7,000           7,000           21,000         



2.1
2559 2560 2561

30,000         30,000          30,000          90,000         



2.2
2559 2560 2561 รวม
588,000       588,000        588,000        1,764,000    







2.3
2559 2560 2561
135,000       115,000        115,000        365,000       



2.4
2559 2560 2561

2,832,000    2,832,000     2,832,000     8,496,000    





2.5
2559 2560 2561

3,193,000    713,000        713,000        4,619,000    









2.6
59 60 61

310,000       220,000        220,000        750,000       





2.7
59 60 61

340,000       340,000        340,000        1,020,000    



3.1
59 60 61

90,000         90,000          90,000          270,000       



3.2
59 60 61



20,000         20,000          20,000          60,000         

3.3



59 60 61
1,300,000    1,050,000     1,050,000     3,400,000    



4.1
59 60 61

15,000         15,000          15,000          45,000         



4.2
59 60 61

140,000       140,000        140,000        420,000       



4.3
59 60 61

220,000       220,000        220,000        660,000       



4.4
59 60 61

1,100,000    1,000,000     1,000,000     3,100,000    



4.5
59 60 61

50,000         -               0 50,000         

ธรรมจงัหวดัพะเยา



4.6
59 60 61

130,000       130,000        130,000        390,000       



5.1
59 60 61

1,340,000    1,330,000     1,330,000     4,000,000    



0

5.2
59 60 61

20,000         20,000          20,000          60,000         



5.3
59 60 61

4,197,000    481,000        481,000        5,159,000    





 
5.4
59 60 61

300,000       150,000        150,000        600,000       



5.4
59 60 61

9,505,000    - - 9,505,000    














































































































































































