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เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่

มุง่ สู่การท่องเที่ยว

คํานํา
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลบ้านดู่ (พ.ศ.2559 - 2561) เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลบ้านดู่ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็น
การกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพั ฒ นาที่ จัดทําขึ้ นสําหรั บปี งบประมาณแต่ละปีซึ่งมี ค วาม
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
เทศบาลตํ า บลบ้ า นดู่ ไ ด้ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) โดยผ่ า น
กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่เรียบร้อยแล้วและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ซึ่ ง จะได้ นํ า ไปเป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจําทํางบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ เช่น
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลบ้านดู่ (พ.ศ.2559 – 2561)
จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถตอบสนองการพัฒนาทั้งในส่วนของประชาชนใน
ท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกันและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เทศบาลตําบลบ้านดู่
30 มิถุนายน 2558
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คํานํา
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจการตัดสินใจ กําหนดนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การกระจายรายได้ ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพของท้องถิ่น ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตํ าบลบ้ านดู่ จึ งได้ ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ ตามแนวทางและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาล ฯ โดยแผนงานและโครงการ
จากความต้องการของประชาชนนั้นได้ผ่านเวทีประชุมประชาคมมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา รวมถึงการระดมความคิดและข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาสามปี ฯ ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อจัดทําการบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ส่วนที่ 1
บทนํา
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็ นประจําทุ กปี รวมทั้งเป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพั ฒ นาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะ
มีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของ
การพัฒนาอย่างราบรื่น เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะใช้เป็นแนวทางและกรอบเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
1.1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
1.2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลและการจัดทํา
งบประมาณประจําปี
2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและ
สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ เป็ น การจั ด เตรี ย มโครงการพั ฒ นาต่ า งๆให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะที่ พ ร้ อ มจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3.ขั้นตอนในการจัดทําแผนสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีไว้เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดําเนินการ
ต่อไป
2. หน่วยงานที่ รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องทราบได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด /อํ า เภอ และนโยบายของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีใน ครั้งแรกให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้าง
ที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ/กิ จกรรมที่ พิจารณากําหนดอาจมีเป็น จํานวนมาก ดังนั้ น ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีการ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒ นาเช่นใน
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กําหนด “แนวทางการพัฒนา สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กําหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด ฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้กําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ ประวัติศาสตร์ปราสาท
เก่า” หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แต่มี
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑ์มาขายให้กับ
นักท่องเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องกําหนดห้วงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
4.2 ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี
4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้
อย่ างเหมาะสม และนอกจากนั้ น ยั งเป็ น การจั ด ลํ าดั บ โครงการไว้ เพื่ อ ทํ าแผนพั ฒ นาสามปี ในช่ ว งถั ด ไปด้ ว ย
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่า
สามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไป
ในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการ จัดทําแผนพัฒนาสามปีได้
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4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถเข้ า มาร่ ว มดํ า เนิ น การ หรื อ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อย
สามประเภท ดังนี้
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถ
ทั้งทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได้เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให้
เกิดประสิท ธิภาพในการดําเนินงาน เนื่ องจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็ นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ มี ก ารระดมทรั พ ยากรภายในพื้ น ที่ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ รวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถ
นํามาวิเคราะห์ SWOT Analysis (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนําเสนอที่
ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และควรจัดให้มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านด้วย
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1. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/
ประชุม ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีก็ได้)
ในกรณี ที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มี
ความจํ า เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งกํ า หนดขึ้ น ใหม่ ก็ อ าจกํ า หนดขึ้ น ได้ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และนําไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
2. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ จะมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย ซึ่ งล้ วนแล้ วแต่ มี ค วามจํ าเป็ น ในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น แต่มีความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน
ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญ ของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญ
ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยู่ในลําดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนํามาปฏิบัติ
เพราะการที่ จ ะกํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาทุ ก แนวทาง ได้ รับ การพิ จ ารณาแล้ วว่าต้ อ งดํ าเนิ น การ แต่ ในห้ วง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จําเป็นต้องนํามาเน้นการปฏิบัติ
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสามปี
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาดําเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลําดับ
ความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อ ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับว่ามีความ
เป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก วัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา คัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนํา
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ตัวอย่างวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม
บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอน
การจัดทํา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น แล้ว แต่อาจนํามาปรับ ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์
ช่วงสามปี
2. ในขั้ น ตอนนี้ ที่ ป ระชุ ม จะร่ ว มกั น พิ จ ารณากํ า หนดโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นา ที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
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(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือ โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น
เป็นผู้ดําเนินการ
(2) พิ จ ารณาจั ด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ของโครงการ/กิ จ กรรม ควรพิ จ ารณาทั้ งภายใต้ แ นวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดําเนินงานและในด้านของ
ผลการดําเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามรถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒ นาในช่วงสามปี มาจัดรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของ กิจกรรมที่จะดําเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนํา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทํ าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น จัดเวที ป ระชาคม ซึ่ งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เสนอร่างแผนสามปี ที่ ผ่ านการพิ จารณาให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น
พิจารณาอนุมัติ ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาต่อไป
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1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ ส่งผลทั้งใน
เชิ งสนั บสนุ น และเป็ น อุปสรรคต่อกั น เพื่ อให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํ ามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ซึ่ง
จะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้ งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วน
ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้า
ของสังคมโดยรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริห ารจัด การ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตํ า บลบ้ า นดู่ ตั้ ง อยู่ เลขที่ 486 หมู่ ที่ 6 ตํ า บลบ้ า นดู่ อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย
จั งหวัดเชี ยงราย ได้ รั บการยกฐานะจากองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลจั ดตั้ งขึ้ นเป็ นเทศบาลตํ าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 44,375 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และติดต่อเขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ต.ริมกก และตําบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ต.แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เทศบาลตําบลบ้านดู่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ดังนี้
เขต 1

เขต 2

1. หมู่ที่ 1 บ้านขัวแคร่

1. หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง

2. หมู่ที่ 3 บ้านดู่

2. หมู่ที่ 4 บ้านสันติ

3. หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว

3. หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่

4. หมู่ที่ 11 บ้านต้นลุง

4. หมู่ที่ 6 บ้านโป่งพระบาท

5. หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักไก่

5. หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ําตก

6. หมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา

6. หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ

7. หมู่ที่ 15 บ้านป่ากุ๊ก

7. หมู่ที่ 9 บ้านป่าแฝก

8. หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นก๊อ

8. หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย

9. หมู่ที่ 17 บ้านขัวแคร่

9. หมู่ที่ 18 บ้านโป่งพระบาท

10.หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ง
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คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านดู่
1. นายพัฒนพงษ์
โพธิ์เกตุ
2. นางพีระพรรณ
ศิริกุล
3. นายสิงห์คํา
มโนหาญ
4. นายวรวุฒิ
วรรณคํา
5. นายนิรันดร์
หม่องเป็ง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านดู่ มีจํานวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้
เขต 1

เขต 2

1. นายวินัย

สุวรรณโสภิต

1. นายบุญเลื่อน กิริยา

2. นายเสถียร

เขื่อนเพชร

2. นายกอบชัย

พันสุภะ

3. นายถวัลย์

ความชอบ

3. นายสมชาติ

สีธิจันทร์

4. นายสมทิตย์

ใจคําแปง

4. นายพิชติ

พินิจ

5. นายศักดิ์

ยาวิลาศ

5. นางนงคราญ

ใจขันธุ์

6. นายนิรันดร์

สุธรรม

6. นายธวัฒน์

ผู้บริหารส่วนราชการภายในองค์กร
1. นายองอาจ
ม่วงโกสัย
2. นายบุญญพันธ์
พุทธโชติอนันต์
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา
4. นางกรณ์รวี
5. นายสมคิด

คํามา
โนเลี่ยม
ก๋าพรม

6. นายทองวาส

หมุดนันใจ

แสงคํา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง
วิศวกรโยธา 8 วช รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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อัตรากําลัง (ณ 1 มิถุนายน 2558)
พนักงาน
สํานัก/กอง
เทศบาล
1. สํานักปลัดเทศบาล
17
2. กองคลัง
12
3. กองช่าง
6
4. กองการศึกษา
20
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6
รวม
41
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
10
7
7
10
9
47

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
14
5
14
3
12
48

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รถยนต์ดับเพลิง
จํานวน
รถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร
จํานวน
รถยนต์บรรทุกน้ํา ขนาด 12,000 ลิตร
จํานวน
รถยนต์กู้ชีพ
จํานวน
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
จํานวน
- พนักงานเทศบาล 3 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 9 คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม
จํานวน
วิทยุสื่อสาร
จํานวน

รวมทั้งสิน้
41
24
27
9
27
152
1
1
1
1
16

คัน
คัน
คัน
คัน
คน

110 คน
- ครั้ง
20 เครือ่ ง

ข้อมูลพืน้ ฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถนน
1. ถนนคอนกรีต
2. ถนนลาดยาง
3. ถนนลูกรัง

อ่างเก็บน้ํา
หนอง,บึง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

235 สายทาง
15 สายทาง
70 สายทาง

ความยาวรวม 40 กิโลเมตร
ความยาวรวม 25 กิโลเมตร
ความยาวรวม 50 กิโลเมตร

แหล่งน้าํ ธรรมชาติ
7 แห่ง
ทํานบปลา
16 แห่ง

จํานวน 22

แห่ง
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
พื้นที่ทํานา
พื้นที่ทําสวน
พื้นที่ทําไร่ประมาณ
พืชที่สําคัญได้แก่
- สับปะรด
- ลิ้นจี่
- กล้วย
- ลําไย
- ถั่วเหลือง
ปศุสตั ว์
สัตว์ที่เลี้ยงในพืน้ ที่โดยประมาณ
- โค
- กระบือ
- สุกร
- เป็ด
- ไก่
- แพะ

9,246
2,641
2,130

ไร่
ไร่
ไร่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,200
180
110
113
51

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

643
45
2,225
974
22,620
27

การพาณิชย์
ธนาคาร
สถานบันการเงินอื่น
ตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดเอกชน
สถานีบริการน้ํามัน
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
มินิมาร์ท
ร้านค้า
ศูนย์บริการรถยนต์
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์
สถานีบรรจุก๊าซ
โรงรับจํานํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
6
3
1
1
3
1
6
400
4
4
1
1

สถานบริการ
โรงแรม/รีสอร์ท
ร้านอาหาร
อื่น ๆ (ห้องพัก/ห้องเช่า)

15
33
467

แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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ข้อมูลด้านสังคม
ณ เดือน มิถุนายน 2558 เทศบาลตําบลบ้านดู่มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 17,369 คน
แยกเป็น ชาย 8,170 คน หญิง 9,199 คน
รายการ

ปี(2556)

ปี(2557)

ปี(2558)

ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บ้าน

7,840
8,793
16,633
9,884

8,089
9,081
17,170
10,892

8,170
9,199
17,369
11,226

(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)

ที่มา : ข้อมูลจากสํานักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านดู่ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558

การศึกษา
โรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลบ้านดู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านดู่
สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดการศึกษาเอกชน
ในสังกัด ม.ราชภัฏเชียงราย

โรงพยาบาล

2

แห่ง

คลินิก
ร้านขายยา

9
15

แห่ง
แห่ง

วัด
โบสถ์

จํานวน 1
จํานวน 7
จํานวน 5
จํานวน 2
จํานวน 1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(บ้านดู่) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(โป่งพระบาท)
(สถานพยาบาลเอกชน)
(แผนปัจจุบัน)
การศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
จํานวน
13 แห่ง
จํานวน
7 แห่ง
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บทที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีทผี่ ่านมา
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในระยะที่ผา่ นมา
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจโดยได้ดําเนินการดังนี้
 พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างถนนสาธารณะ ก่อสร้างผิวจราจร ก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างฝา
ปิดรางระบายน้ํา ฝาบ่อพักท่อระบายน้ํา
 ติดตั้ง/ขยายระบบประปาหมู่บ้าน ขุดดินบ่อกักเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น ฝายแม้ว ตามแนวทางพระราชดําริ
 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล และอุดหนุนกิจการด้านการจราจร
 ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟกิ่ง การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน
 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล ก่อสร้างปรับปรุงลานชมปลา
 จัดให้มีการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน
 ปรับปรุงห้องอาบน้ําแร่ น้ําพุร้อนโป่งพระบาทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ปรับปรุงลานดิน ลานกางเต็นท์ สําหรับนักท่องเที่ยวบ้านดอยปู่ไข่
2. ด้านการพัฒนาสังคม
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล
โดยการดําเนินการดังนี้
 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มประชาชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน
 ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
 อุดหนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
 จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 1
 จัดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา
 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัด / คริสตจักรภายในเขตเทศบาล
 จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเทศกาลวันเข้าพรรษา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
 ส่งเสริมจัดงานกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เช่นจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและบุคคลทั่วไป จัดงานสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นต้น
 สนับสนุนการจัดงานประเพณีอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
เช่น จัดงาน “ประเพณีกินวอของชุมชนบ้านดอยปู่ไข่” “ประเพณีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท วัดป่าดอยพระบาท”
จัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
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 ให้การสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ เด็ก เยาวชนที่พิการทางสมองและปัญญา
 ให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ติดเอดส์และบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 อุดหนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (สถานีอนามัย)
 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพในชุมชนด้านสาธารณสุข
 การบริการด้านสาธารณสุข โดยการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโคไม่ติดต่อ เช่น การ
พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกําจัดยุงลายสาเหตุของโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
3. ด้านการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กําจัดขยะและดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อให้ดําเนินการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 สร้างจิตสํานึกคัดแยกขยะในชุมชน
 รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนเห็ น คุ ณ ค่ า และมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
 การบํารุงรักษาป่าชุมชน เช่น การปลูกป่าชุมชน เป็นต้น
 ร่วมกั บ สถานี ป ระมงน้ํ าจืด จังหวัดเชี ยงราย ในการจัดหาพั น ธุ์ป ลาเพื่ อ แจกจ่ายให้ กั บ
ราษฎรแต่ละหมู่บ้านเพื่อนําไปปล่อยลงสู่หนองน้ําสาธารณะ
 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ด
 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการจัดปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
 ให้การสนับสนุนสารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือสารกําจัดวัชพืชในนาข้าวแก่เกษตรกร
4. ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
 จัดตั้งเครือข่าย อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)ให้ทั่วถึงทุกชุมชน
 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับอําเภอและจังหวัด
 ส่งเสริมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
5. ด้านการบริหารจัดการ ได้ดําเนินการดังนี้
 จัดส่ งคณะผู้บริห าร สมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับ การศึกษาอบรมตามหลักสูตรเพื่ อเพิ่ ม
ทักษะ และความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงาน
 จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนรับบริการให้ได้รับความพึงพอใจโดยนํา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสํ า หรั บ บริ ก ารประชาชน การบริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ตํ า บล การป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย การจัดรถบริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ฝ่ายประจํา) ให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
ส่ งบุ ค ลากรเข้ ารับ การศึ ก ษาอบรมตามหลั ก สู ต รสายงาน การเข้ าร่ว มประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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วิเคราะห์ศกั ยภาพ
จุดแข็ง (STRENGTH = S)
1. เทศบาลตําบลบ้านดู่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางกายภาพ เหมาะสมในการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและอีกหลาย ๆ ด้าน
2. สถานทีท่ ่องเที่ยวมีความน่าสนใจและมีหลายแห่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
3. เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกสับปะรดภูแล
4. ตลาดสดเทศบาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งสามารถอํานวย
ความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างรายได้ให้
5. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลซึ่งเป็น
ผลดีที่ก่อให้เกิดการประกอบการด้านธุรกิจและการบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจของตําบลได้
6. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร
การวิเคราะห์จุดอ่อน (WEAKNESS = W)
1. มีปัญหาด้านการจัดการกับขยะมูลฝอย การระบายน้ํา และการบําบัดน้ําเสียในชุมชน
2. งบประมาณของเทศบาลมีจํากัด ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
3. ปัญหาความยากจน ประชาชนขาดอาชีพและรายได้ และการส่งเสริมอาชีพยังไม่ทั่วถึง
4. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เช่น การปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ํา การรุกล้ําที่สาธารณะ
5. ปัญหาคนว่างงาน และถูกเลิกจ้าง
6. น้ําอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ ตลอดจนแหล่งน้ําสําหรับการเกษตรกรรมมีไม่ทั่วถึง
การวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY = O)
1. มีสนามบินนานาชาติที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของจังหวัดเชียงราย
2. มีสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ ทําให้เกิดเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจาก
สถานประกอบการ
3. จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
ปัญหาอุปสรรค (THREAT)
1. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น
2. มีหอพักและสถานประกอบเพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาด้านการจัดการสุขาภิบาล
3. ประชากรขาดจิตสํานึกเนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านดู่ในพื้นที่บางส่วนกําลังพัฒนากลายเป็นสังคมเมือง
แต่อีกส่วนหนึ่งยังเป็นสังคมชนบทแบบพื้นบ้าน
4. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
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สรุปประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบ้านดู่
1. ปัญหาขยะมูลฝอยและน้าํ เสีย
1.1 บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็น
1.2 ขยะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
1.3 น้ําเสียที่เกิดจากสถานประกอบการและครัวเรือน
2. น้ําบริโภคในชุมชนไม่เพียงพอ
2.1 น้ําประปามีไม่เพียงพอต่อการบริโภค
2.2 แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
3. การส่งเสริมสนับสนุนกลุม่ อาชีพไม่ทั่วถึง
3.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
4. การว่างงานที่ถูกเลิกจ้างและไม่มีงานทํา
5. แหล่งน้ําการเกษตรไม่เพียงพอ
6. การดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม่เพียงพอและทัว่ ถึง
7. เยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
8. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่อง
9. ปัญหายาเสพติด
10. การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรไม่ทั่วถึง
10.1 สับปะรดนางแล
11. มลพิษทางเสียงทีเ่ กิดจาก
11.1 นักศึกษาหอพัก
11.2 รถยนต์ จักรยานยนต์
12. การคมนาคมระหว่างหมู่บา้ นบางหมูบ่ า้ นขาดการพัฒนา
13. การดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง
14. ความปลอดภัยชีวติ และทรัพย์สนิ
14.1 การลักเล็กขโมยน้อย
14.2 ปัญหาอาชญากรรม
15. ปัญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างยามค่ําคืนยังไม่พอเพียง
16. พืน้ ที่ใช้สอยของตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านดูค่ บั แคบ
17. การศึกษาเยาวชนไม่ตอ่ เนื่อง
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สรุปประเด็นความต้องการการพัฒนาในอนาคต
1. การส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนให้ครอบคลุม
2. การสร้างรางระบายน้ําเสียในชุมชน
3. การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน
4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อม
5. การบริการประชาชนรวดเร็ว ประทับใจ
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. การส่งเสริมเยาวชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
8. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานสับปะรดภูแล
9. การบริหารงานอย่างบูรณาการและธรรมาภิบาล
10. การสนับสนุนด้านสุขภาพของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
11. การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านดู่
12. การรักษาความสะอาดและความน่าอยู่ของชุมชน
13. สนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเยาวชน
14. พัฒนาแหล่งน้ําการเกษตรให้พอเพียง
15. สร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวประจําเทศบาล
16. ศูนย์ข้อมูล ONE STOP SERVICE ประจําเทศบาล
17. การพัฒนาที่เน้นการพึ่งพาตนเอง
18. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
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4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านดู่
“พัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ มุ่งสูก่ ารท่องเที่ยว”
4.2 พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทุก ๆ ด้านให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวโครงการพระราชดําริและแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและพอเพียง
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนถ้วนหน้า
พันธกิจที่ 8 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
พันธกิจที่ 9 สนับสนุนให้มีการดําเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านดู่
เทศบาลตําบลบ้านดู่ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตําบลบ้านดู่
1.2 ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร
แบบครบวงจร
1.3 พัฒนาการจัดระบบแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการ
1.4 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันด้านการค้าการลงทุน
1.5 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลบ้านดู่
2.2 ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.3 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.5 พัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชนอย่างทั่วถึง
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
3.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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3.2 พัฒนา ฟื้นฟู แหล่งน้ําและบริหารการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการ
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียอย่างเป็นระบบ
3.4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมการสร้างจิตสํานึกของทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยู่อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและ
ดําเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
5.1 เสริมสร้างภาวะผู้นําให้กับฝ่ายการเมือง ผูน้ ําท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มคี ุณธรรม จริยธรรม
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
5.3 พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านดู่ได้มีหลักและแนวคิดในการพัฒนาที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย และ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ
- ให้ความสําคัญต่อการรวมพลังสังคมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
- เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
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เป้าหมายหลักที่ต้องทําในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน
- คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็ง
- เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวช
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศไทย
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
สิ่งแวดล้อมมีคณ
ุ ภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารง
ไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบบประชาธิปไตยที่มีองค์
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมฯและ อปท.ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานหลักคุณธรรม
3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
4. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารงาน
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู้
7. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

26

วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็ นประตูการค้า การลงทุน
และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง GMS/BIMSTEC
Gateway เชียงราย / เขตเศรษฐกิจชายแดน
 Hub เชียงใหม่
 การค้าชายแดน น่ าน พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รหัสอ้างอิง 03-12-076 ,03-15-095 , 03-15-096 , 03-15-097 , 03-15

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
ที่มีศกั ยภาพและโอกาสการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ
 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์/ไอซีที
 ธุ รกิจบริการสุขภาพสู ่ระดับสากล
 ศู นย์การศึกษาในระดับภูมภ
ิ าค
เชื่ อ มโยงกับ แผนการบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน รหัสอ้างอิง 03-11-055,
03-11-056 , 03-12-067, 03-14090

วิสยั ทัศน์
”ประต ูทองการค้าสูโ่ ลก

โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา
สังคมน่าอยูท่ ุกถิ่นที่”



เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ์ และเกษตร
อุตสาหกรรม
 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม
 ส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรมทีม
่ เี อกลักษณ์
ล ้านนาให้โดดเด่น สู่ตลาดโลก
 พัฒนาการท่องเทีย
่ วเชิงนิเวศ ประวัตศิ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รหัสอ้างอิง 01-02-010 / 03-10-043 / 03-10044 /
03-10-048 / 03-11-060 / 03-12-062 / 0312-063 / 03-12-064 / 03-12-067 / 04-19123 / 04-21-135 / 04-23-145124 / 04-19-

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ดํารงความเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่อี ดุ มสมบูรณ์
และจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดี
 ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นํา้ ป่ าไม้ ดิน
 บริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล ้อมของเมือง/ชุมชน
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รหัสอ้างอิง 03-16-112, 03-16-113,04-19-124,
04-21-133, 04-22-136, 04-22-136, 04-22-138,
04-22-142

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั
ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยัง่ ยืน





พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คุณภาพชีวิต
ดํารงฐานวัฒนธรรม/ทุนทางสังคมล้านนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจฐานความรู ้
พัฒนาคุณภาพชีวติ เสริมสร้างสังคมทีส่ งบสุข
ดํารงฐานวัฒนธรรมล ้านนา เสริมสร้างทุนทางสังคม
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รหัสอ้างอิง 02-04-018 / 02-06-026 / 02-05-022 / 03-14091
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นําการค้าสูส่ ากล ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็นสุข”
“Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade”
พันธกิจ (Mission)
1.

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปร
รูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.

จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุข

3.

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

4.

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ ( Target )
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว Logistics เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มประเทศ
GMS และกลุม่ ประเทศอาเซียน + 6
2. เพิ่มรายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตร,OTOP,SMEs ไปยังประเทศ GMS และกลุ่มอาเซียน +
6 และประเทศอื่น ๆ
3. เพื่อน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน
สังคม ทีม่ ีคุณภาพและความมั่นคงของชาติ
4. เพื่อดํารงความสมบูรณ์และยัง่ ยืนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็นโครงข่ายอํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์
รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุม่ ประเทศ GMS/AC+6
แนวทางพัฒนา
-

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบโลจิสติกส์และสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการขยายตัวทางการขนส่ง
ระบบราง การบิน ทางน้ําและทางบก เศรษฐกิจเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
พัฒนาประสิทธิภาพการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเมืองเพื่อเร่งรัดการดําเนินการภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน
สร้างความรู้ความเข้าใจ และดําเนินกิจกรรมแก่ประชาชนทุกระดับในการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนใน
พื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า พัฒนา
ระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางพัฒนา
-

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตรและบริโภคและพัฒนาการใช้ที่ดิน เพื่อสนับสนุนการผลิต การ
ขยายแหล่งพันธ์พืชและสัตว์ที่ขาดแคลน
เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธ์และสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อตอบสนองตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่การทําเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศักยภาพของพื้นที่
ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิตแปรรูปการจําหน่ายและการตลาดตามความ
ต้องการของตลาดโดยเป็นพืชหลักและพืชรอง
รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการส่งออกครัวไทยสู่ครัวโลก

กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ
SME เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนา
-

เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่าย
ความร่วมมือกับจังหวัดในกลุ่มและประเทศเพื่อนบ้าน
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-

จัดทําแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดโดยอาศัยหลักการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
พัฒนาบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวนําร่อง

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจ
กับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6
แนวทางพัฒนา
-

ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน สินค้า แรงงาน และการเงินเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม Road show งานแสดงและจําหน่ายสินค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวและชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนาของจังหวัด และกลุม่ ประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางพัฒนา
-

สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองผ่านการจรรโลงศาสนา วัฒนธรรมล้านนาให้ประชาชนมีความเอื้อ
อาทรต่อกัน
สนับสนุนการพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ั นธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วฒ
วัฒนธรรมอาเซียน
แนวทางพัฒนา
-

เพิ่มพื้นที่และเปิดโอกาสการเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมล้านนาและประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาองค์ความรู้ครูผสู้ อนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
สร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและศักยภาพกําลังแรงงาน

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
แนวทางพัฒนา
-

สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต
สนับสนุนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่เพื่อขยายผลความสําเร็จตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
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-

สนับสนุนองค์ความรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา
การพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้ของชาติพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มรี ะบบการบริการสาธารณสุขและการแพทย์ที่มีมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
แนวทางพัฒนา
-

พัฒนาระบบบริการงานสาธารณสุขให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
สนับสนุนภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาวะ
สนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพในกลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ ตลอดจนประชากรต่างด้าวโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
สร้างระบบภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพกายและจิตเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
จัดให้มีระบบเฝ้าระวังทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
แนวทางพัฒนา

-

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
พัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมคุณธรรมและวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
สนับสนุนการสร้างผลิตภาพแรงงานผ่านการใช้ Industrial Best Practice สําหรับกิจกรรมการลงทุนตาม
ศักยภาพของพื้นที่
ส่งเสริมอาชีพใหม่ในการแข่งขันและการลดปัญหาความยากจนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการ
แข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน
แนวทางพัฒนา
-

พัฒนาศักยภาพแรงงานจังหวัดเชียงรายให้ได้มาตรฐานสู่ความร่วมมือประชาคมอาเซียน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานและคุณสมบัติของแรงงานไทยที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องการ
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กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย
แนวทางพัฒนา
-

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สร้างเครือข่ายสถาบันเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพื้นที่และ
ชายแดนการค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
แนวทางพัฒนา
-

ให้ความสําคัญกับกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง
สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์พลังแผ่นดินและอาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของคนในพื้นที่
สนับสนุนการบริหารจัดการต่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้าสู่ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน
แนวทางพัฒนา
-

บูรณาการกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
ในพื้นที่และชายแดน
สร้างความปรองดองให้กับประชาชนในจังหวัดภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา
อย่างมีประสิทธิภาพและดุลภาพที่ยั่งยืน
แนวทางพัฒนา
-

เร่งฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ป่าไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและดํารงความเป็น
ฐานทรัพยากรสมบูรณ์
สนับสนุนการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ตามแนวพระราชดําริ
การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย

32
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มรี ะบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติการวางและจัดทําฝัง
เมืองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
แนวทางพัฒนา
-

การเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับภูมิอากาศระบบเตือนภัยและภัยพิบัติให้กับชุมชน
วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตามแนวทางการพัฒนาสีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปราะบางทางเสี่ยงภัยต่อภัยพิบัติให้เป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ.2558-2560)
วิสัยทัศน์
“ร่วมประสาน มุ่งบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็น
สุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือ และการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าการลงทุนในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง การพัฒนาพืช
เกษตร สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่
สาธารณะ และงานควบคุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
และการจัดการตลาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตพรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต
จนถึงการตลาด
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2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา
เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธ์พืช และพันธ์สัตว์ที่
ขาดแคลน เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
เกษตรกรในพืน้ ที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจําหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2.5 เสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทัง้ ส่งเสริมการศึกษาที่
คํานึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนา
เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน
3.6 พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพือ่ เปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและ
ศักยภาพกําลังแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคี
เครือข่าย
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
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4.3 ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน
ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ให้ได้รบั อาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
4.7 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุม่ แรงงานนอก
ระบบกลุ่มผู้ไม่มีงานทํา เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุม่ ผู้อายุและผู้พกิ าร
มีงานทําและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
4.8 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการให้ความสําคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.10 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา
4.11 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทาง
อากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ์
การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลสําเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
5.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่าง
ประหยัดการใช้พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นน้ํา (check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง
วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้
เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มปี ระสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหา
จาราจรการลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มรี ะบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
6.7 พัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.8 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.9 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน
นโยบายผูบ้ ริหารเทศบาลตําบลบ้านดู่
แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านดู่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
นโยบายด้านการบริหาร
1.ส่งเสริมกลุม่ และพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริมกลุม่ อาชีพ กิจกรรมชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
3.ด้านจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตําบลน่า
อยู่
4.ส่งเสริมการสาธารณสุขและกีฬาเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
5.ส่งเสริมสวัสดิการ พิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ
รัฐบาล
6.ฟื้นฟูและอนุรักษ์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน
7.พัฒนาตลาดบ้านดู่ให้ได้มาตรฐาน เน้นความสะอาด สะดวกและความปลอดภัย
8.ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับรายได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข
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ภารกิจทีต่ ้องดําเนินการ
1.ด้านการทํางาน
1.1 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ยุติธรรม และเต็มความรู้
ความสามารถ
1.2 จะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประชาชนเป็นหลัก
1.3 จะปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน
1.4 จะแก้ไข ปรับปรุง การทํางานของหน่วยงานให้ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
1.5 จะสรรค์สร้างความเจริญ ความสามัคคี ความสงบสุข ความเข้มแข็งให้กับประชาชน
ให้กับชุมชน
2. ด้านการพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า
2.1 จะปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
2.2 จะนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของเทศบาล
2.3 จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองงานของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
2.4 จะบริหารกิจการต่าง ๆ ของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลและระบบบริหารราชการที่ดี
2.5 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุม่ พลังมวลชนและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาในกิจการของเทศบาล
2.6 จะคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของราชการ ยึดส่วนรวมและประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา โดยส่งเสริมให้มีการเสนอแนะร่วมคิดร่วมฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแสดงปฏิบัติ
บนพื้นฐานของความถูกต้อง ชอบธรรมและยุติธรรม
2.7 จะร่วมประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน
กลุ่มพลังมวลชน และภาคประชาชน
2.8 จะนําแผนของชุมชนมาเป็นหลักในการพัฒนา
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 จะพิจารณาดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึงในเขตเทศบาล
3.2 จะพิจารณาดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกชุมชน
3.3 จะพิจารณาสนับสนุน ก่อสร้าง ปรับปรุง ให้มที ี่พักผ่อนให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
3.4 จะพิจารณาดําเนินการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการป้องกันการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกลําเหมือง การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการสร้างคัน
ดินป้องกันน้ําท่วม
4.ด้านเศรษฐกิจ
4.1 จะพิจารณาสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน
4.2 จะพิจารณาส่งเสริมกลุม่ อาชีพให้มีความรู้ต่าง ๆ เพิ่มรายได้นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 จะพิจารณาสนับสนุนให้ทุกชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่
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5. ด้านการเมืองการบริหาร
5.1 จะพิจารณาสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในทุก
ระดับในทุกภาคส่วน
5.2 จะพิจารณาบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี
5.3 จะพิจารณาสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร
5.4 จะพิจารณาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์
ทันสมัยและรวดเร็ว
5.5 จะพิจารณาส่งเสริมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
6. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.1 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการบริโภคเพื่อป้องกันและลดสาเหตุของการเกิด
โรคต่าง ๆ
6.2 ส่งเสริมรณรงค์ ป้องกัน การเกิดโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อให้ประชาชนในพื้นที่
6.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง
7.ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 จะพิจารณาสนับสนุนพัฒนาการศึกษาตามระเบียบกฎหมาย
7.2 จะพิจารณาสนับสนุนส่งเสริมและปรับปรุงเด็กเล็กและเด็กก่อนเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7.3 จะพิจารณาสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในเขต
พื้นที่
7.4 จะพิจารณากิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพสําหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
7.5 จะพิจารณาส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ
8. ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
8.1 จะพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.ของศูนย์
เทศบาลให้ได้รบั การฝึกอบรมเพื่อจะได้นําความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติหน้าที่ได้มี
ประสิทธิภาพ
8.2 จะพิจารณาสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
8.3 จะพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนเพื่อหาทางป้องกันสาธารณภัย

ส่วนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตาม ประเมินผล
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี
การปฏิบัติงานตามแผน
1.
การเตรียมโครงการ เป็นการกําหนดระยะเวลาขอบเขตแผนการดําเนินงาน การเตรียมขั้น
พื้นฐานต่าง ๆ ให้พร้อม การกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด
2.
การเสนอขออนุมัติงบประมาณ เมื่อแผนได้รับการอนุมัติแล้วก็จะถูกนําเสนอของบประมาณ
ซึ่งผู้มีอํานาจ อนุมัติแล้วควรเริ่มดําเนินการอย่างรอบคอบ
3.
การปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้วควรเริ่มดําเนินการในทันทีตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ เช่นการสํารวจ การเปิดประมูล การทําสัญญา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น องค์ประกอบ
ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยนําเสนอ ดังนี้
1.
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่ งตั้ งคณะทํ างานขึ้ น ช่ วยในการติ ด ตามและการ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม
2.
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้
การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วิธีการติดตามผลการดําเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.
รายงานผล เป็นรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน การใช้จ่ายเงิน และปัญหา อุปสรรคของ
การดําเนินการ ซึ่งหน่วยปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงาน
2.
การตรวจรับและติดตาม เป็นการติดตามผลการดําเนินงานเป็นครั้งคราว เพื่อดูความก้าวหน้า
ปัญ หา และอุปสรรคในระหว่างและภายหลังการดําเนินงานแล้วนําผลการตรวจมาเสนอแนะ เร่งรัด กํากับ การ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3.
การรายงานสรุปผลประจําปี เป็นการนําผลการตรวจสอบและติดตามในแต่ละครั้งมาวิเคราะห์จัดทํา
รายงานผลการประเมินโดยสรุป
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.
เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายของ
แต่ละแผนแต่ละด้าน
2.
เพื่อนําผลในการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงโครงการอื่นที่กําลังดําเนินการอยู่ หรือโครงการใหม่ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
การกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการ ฯ กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้คํานึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน
แผนพั ฒ นาต่ อผู้บ ริห ารท้ องถิ่ น เพื่ อให้ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น เสนอต่อ สภาท้ อ งถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ช่วงเวลาการประเมิน แบ่งได้ 3 ระยะ คือ
1.
การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุดไป
ดําเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และแนวทางเลือกต่าง ๆ การประเมินค่า
ของผลการลงทุน และประโยชน์ที่ได้รับการประเมิน ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
2.
การประเมินผลระหว่างดําเนินงาน เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างดําเนินโครงการตามความ
เหมาะสม ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความ
ล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร สมควรแก้ไขอย่างไร
3.
การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อหาข้อสรุป
การดําเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดคุ้มกับผลการลงทุนหรือไม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้หรือไม่

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ
เพื่อประโยชน์ที่จะให้ได้ผลที่ประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็น
ผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการ หรือทิศทางในการดําเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย หรือว่าควรจะมี
โครงการอื่นใดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพื่อช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงการนั้น หลักการพิจารณาในการ
ประเมินผลโครงการ มีดังนี้
1.เกณฑ์พิจารณาด้านการบรรลุเป้าหมาย
2.เกณฑ์พิจารณาด้านเศรษฐกิจ
3.เกณฑ์พิจารณาด้านสังคม
4.เกณฑ์พิจารณาด้านการเมือง
5.เกณฑ์พิจารณาด้านการเงิน
6.เกณฑ์พิจารณาด้านการบริหาร
7.เกณฑ์พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
การรายงาน
ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องทํารายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบ
ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้
1.
เพื่อขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะ
มีการดําเนินโครงการทําให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน
2.
ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มต้นกันใหม่
3.
เมื่อประเมินผลหลังจากทําโครงการยังได้ทราบความสําเร็จของการปฏิบัติงานผลกระทบ
และข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไข
4.
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง
5.
ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

สมาชิกท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผ้บู ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ
กรรมการตามข้ อ 28 ให้ มี ว าระอยู่ ในตํ า แหน่ ง คราวละสองปี และอาจได้ รั บ คั ด เลื อ กอี ก ได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชานทราบโดย
ทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจัดตั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ้ านดู่สามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย
โครงการหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้า การลงทุน การเป็ นศู นย์ กลางคมนาคม การท่องเทีย่ วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเศรษฐกิจ
1.3 แนวทางการจัดระบบนํา้ ให้ เพียงพอต่ อความต้ องการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
3,500,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละร้อยของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
ได้มีน้ าํ ไว้ใ ช้อุปโภค บริ โ ภค
และในหน้าแล้ง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ าํ ไว้
บริ โ ภคใช้ใ นหน้าแล้ง
และยามขาดแคลนนํ้า

กองช่าง 3

1 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาด เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใ นยามภัยแล้ง
ใหญ่ หมู่ที่ 2
แก้ปัญหานํ้าขาดแคลนอุปโภคบริ โ ภค

ประปาผิวดินขนาดใหญ่ อ่าง
เก็บนํ้าไร่ สบาย หมู่ที่ 2

2 โครงการขยายเขตระบบประปาส่ วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 4

อุดหนุนให้การประปาภูมิภาค

4,000,000

ร้อยละร้อยของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
ได้มีน้ าํ ไว้ใ ช้อุปโภค

ประชาชนมีน้ าํ
สะอาดใช้อุปโภค บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง 2

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้
อุปโภค - บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

ระบบประปา หมู่ที่ 5 หนอง
นํ้าบ้านป่ าไร่

3,500,000

ระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ประชาชนมีน้ าํ
จํานวน 1 แห่ง
สะอาดใช้อุปโภค บริ โ ภค

กองช่าง 1

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาด เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้
ใหญ่ หมู่ที่ 6
อุปโภค - บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

ระบบประปา หมู่ที่ 6 หนอง
นํ้าสาธารณะหมู่บา้ น หนอง
นํ้าห้วยหัวนา เนื้อที่ 9 ไร่

3,500,000

ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 จํานวน 1 ประชาชนมีน้ าํ
แห่ง
สะอาดใช้ อุปโภค บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง1

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้
อุปโภค - บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง
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5 โครงการขยายเขตประปาส่ วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้
หมู่ที่ 9
อุปโภคบริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

อุดหนุนให้การประปาส่ วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 9

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
2,000,000 ร้อยละร้อยของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
ได้มีน้ าํ ไว้ใ ช้อุปโภค

6 โครงการขยายเขตประปาส่ วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้
หมู่ที่ 12
อุปโภคบริ โภคอย่างทัว่ ถึง

อุดหนุนให้การประปาส่ วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 12

2,000,000 ร้อยละร้อยของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
ได้มีน้ าํ ไว้ใ ช้อุปโภค บริ โ ภค

ประชาชนมีน้ าํ
สะอาดใช้ อุปโภค
บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

7 โครงการก่อสร้างแทงค์น้ าํ ประปาภูเขา เพื่อเป็ นการกักเก็บนํ้าไว้ใ นยาม
หมู่ที่ 13
ภัยแล้ง

แท๊งค์น้ าํ ประปาภูเขา บริ เวณ
อุทยานโป่ งพระบาท หมู่ที่ 13

500,000

แท๊งค์น้ าํ ประปาภูเขาจํานวน 1
แห่ง

ประชาชนมีน้ าํ
สะอาดใช้อุปโภค
บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง 1

เพื่อเป็ นการลําเลี้ยงนํ้าให้กบั
ท่อ PVC สําหรับติดตั้งประปา
ประชาชนในยามภัยแล้ง ได้ใ ช้ใ น ภูเขา หมู่ท่ี 13 ดอยปู่ ไข่
การบริ โ ภค-อุปโภค

250,000

ร้อยละ 80 ในพื้นที่เป้ าหมาย
ประชาชนมีน้ าํ
ประชาชนมีน้ าํ ไว้ใ ช้ใ นหน้าแล้ง สะอาดใช้อุปโภค
บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง 2

ร้อยละ 80 ในพื้นที่เป้ าหมาย
ประชาชนมีน้ าํ ไว้ใ ช้ใ นการ
อุปโภค บริ โ ภค

กองช่าง 10

ที่

โครงการ

8 โครงการติดตั้งท่อนํ้า PVC สําหรับ
ประปาภูเขาบนดอยปู่ ไข่

วัตถุประสงค์

9 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ นหมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้
15
อุปโภคบริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

ขยายเขตประปาหมู่บา้ น
ตั้งแต่สะพานแม่น้ าํ งามไป
จนถึงชุมชนอาข่า รวม
ระยะทาง 3,000 เมตร

500,000

15,250,000
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-

500,000

4,000,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ าํ
สะอาดใช้อุปโภค
บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง 14

ประชาชนมีน้ าํ
สะอาดใช้อุปโภค
บริ โ ภคอย่างทัว่ ถึง

กองช่าง 16

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้า การลงทุน การเป็ นศู นย์ กลางคมนาคม การท่องเทีย่ วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1.การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity ) ลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าให้ แก่สินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันด้ านการค้าการลงทุน
1 โครงการส่ งเสริ มการแปรรู ปผลผลิต เพื่อให้ควมรู ้ใ นเรื่ องการแปรรู ป สิ นค้าแปรรู ปทางการเกษตร
20,000
ทางการเกษตร หมู่ที่ 7
ผลผลิตทางการเกษตร
หมู่ที่ 7

20,000

-

ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่ วม
ประชาชนมีรายได้
โครงการมีความรู ้เรื่ องการแปร เพิ่ม ขึ้น ผลผลิตไม่
รู ปผลผลิตทางการเกษตร
ล้นตลาด ประชาชน
ยังสามารถวิเคราะห์
ปั ญหาทางการเกษตร
ได้ดียิ่งขึ้น

-

สํานักปลัด 10

-

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้า การลงทุน การเป็ นศู นย์ กลางคมนาคม การท่องเทีย่ วและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว

1.6 แนวทางการพัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตและเพิ่มขีดความสามารถ
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 13

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 13
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร

390,000
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ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนสามารถ
150.00 เมตร จํานวน 1 สาย
เดินทางสะดวกสบาย
และปลอดภัย ในการ
สัญจร

กองช่าง 3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการก่อสร้าง คสล. ปากซอย ทุก เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ซอยในหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 เชื่อมถนน
พหลโยธิ น จํานวน 12 ซอย

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ปากซอย
ทุกซอย ในหมู่บา้ น เชื่อมถนน
พหลโยธิ น จํานวน 12 ซอย
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม
90.50 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ซอยบ้านนายปรี ชา ทาผัด ซอย 5 แยก
ขวา

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 5
แยกขวา นายปรี ชา ทาผัด กว้าง
4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร

4 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็ นสถานที่ใ นการ
หมู่ที่ 1
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หมู่บา้ น

อาคารอเนกประสงค์ ฌาปน
สถาน จํานวน 1 หลัง รวมงาน
รื้ อถอน

5 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก
พร้อมบดอัดแน่น สายข้างป่ าช้า - บ่อ
ขยะเทศบาล ต.บ้านดู่ หมู่ที่ 2

เพื่อแก้ไ ขปั ญหาถนนชํารุ ดเพื่อ
ความ สะดวกปลอดภัยของผูใ้ ช้
รถใช้ถนน

ถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หมู่ที่ 2 - บ่อขยะเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ กว้าง 5 เมตร ยาว
3.5 กิโ ลเมตร

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่ า
ซางงามกลางทุ่ง

เพื่อแก้ไ ขปั ญหาถนนชํารุ ดเพื่อ
ความ สะดวกปลอดภัยของผูใ้ ช้
รถใช้ถนน

ถนน คสล.หมู่ที่ 2 ซอย ป่ าซาง
งามกลางทุ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร

2559
(บาท)
235,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

400,000

2,976,000

1,400,000

650,000

105

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ถนน คสล. ปากซอย ทุกซอย ประชาชนสามารถ
จํานวน 12 ซอย กว้าง 4.00 เมตร เดินทางสะดวกสบาย
ยาวรวม 90.50 เมตร
มากขึ้น

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 4

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนสามารถ
135.00 เมตร จํานวน 1 สาย
เดินทางะดวกสบาย
มากขึ้น

กองช่าง 5

อาคารอเนกประสงค์จาํ นวน 1
หลัง

ประชาชนมีสถานที่
ในการประกอบพิธี
ทางศาสนาได้
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง 6

ถนนหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ประชาชนมีถนนที่
จํานวน 1 สาย กว้าง 5 เมตร ยาว มัน่ คง แข็งแรงลด
3.5 กิโ ลเมตร
ปั ญหาฝุ่ นละออง
หลุมบ่อ โคลนเลน

กองช่าง 4

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนมีถนนที่
4 เมตร ยาว 250 เมตร
มัน่ คง แข็งแรงลด
ปั ญหาฝุ่ นละออง
หลุมบ่อ โคลนเลน

ช่าง 6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
800,000
800,000 ลาน คสล. ตลาดชุมชน จํานวน ประชาชนมีสถานที่
1 แห่ง กว้าง 20 เมตร ยาว 140 ในการจัดเก็บผลผลิต
เมตร หนา 0.10 เมตร
และใช้ประโยชน์ใ น
การจัดกิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างลาน คสล. หมู่ที่ 2
ตลาดชุมชน

เพื่อใช้ใ นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ลาน คสล. หมู่ที่ 2 ตลาดชุมชน
ของหมู่บา้ น เช่น ลานกีฬา ลาน กว้าง 20 เมตร ยาว 140 เมตร
ตากพืชผลเกษตร ที่จอดรถฌาปน หนา 0.10 เมตร
สถาน ลานตลาดชุมชน

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2
ซอย คุม้ สนธยา

เพื่อแก้ไ ขปั ญหาถนนชํารุ ด และ
ปั ญหาฝุ่ นละออง ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก

ถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอยคุม้
สนธยา กว้าง 4 เมตร ยาว 250
เมตร

325,000

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อแก้ไ ขปั ญหาถนนชํารุ ด และ
แอสฟัลต์ พร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ ปั ญหาฝุ่ นละออง ประชาชน
ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 14
สามารถสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก และป้ องกันนํ้าท่วมขัง

ถนนราดยางแอสฟัลท์ พร้อม
วางท่อระบายนํ้า ถนน กว้าง 5
เมตร ยาว 1,912 เมตร บริ เวณ
หน้าสุ สานป่ าซาง หมู่ที่ 2 ถึง
วัดพระธาตุจอมสัก หมู่ที่ 14

6,260,000

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2
เพื่อขยายผิวจราจร

ถนน คสล. สายหน้าวัดป่ าซาง
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 150 เมตร

เพื่อแก้ไ ขปั ญหาถนนชํารุ ด และ
ปั ญหาฝุ่ นละออง และเพื่อขยาย
ถนนให้กว้างขึ้นสะดวกกับการ
สัญจรไปมา
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ช่าง 7

325,000 ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนมีถนนที่
4 เมตร ยาว 250 เมตร
มัน่ คง แข็งแรงลด
ปั ญหาฝุ่ นละออง
หลุมบ่อ โคลนเลน

ช่าง 8

ประชาชนมีถนนที่
มัน่ คง แข็งแรงลด
ปั ญหาฝุ่ นละออง
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ช่าง 9

250,000 ถนน คสล. และขยายผิวจราจร ประชาชนมีถนนที่
จํานวน 1 สาย กว้าง 2.5 เมตร มัน่ คง แข็งแรงลด
ยาว 150 เมตร
ปั ญหาฝุ่ นละออง
และสะดวกในการ
สัญจรไปมา

ช่าง 10

ถนนราดยางแอสฟัลท์ จํานวน 1
สาย กว้าง 5 เมตรยาว 1,912
เมตร บริ เวณหน้าสุ สานป่ าซาง
หมู่ที่ 2 ถึงวัดพระธาตุจอมสัก
หมู่ที่ 14

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการปรับปรุ งอาคารเก็บของ
กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 3

เพื่อปรับปรุ งอาคารสถานที่
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนา
สตรี

อาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี
หมู่ที่ 3

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3
ซอย 4/4

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 4/4
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00
เมตร

13 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
หมู่บา้ น หมู่ที่ 3

เพื่อใช้เป็ นสถานที่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กบั
ประชาชนในหมู่บา้ นทราบ

14 โครงการปรับปรุ งศูนย์ ชรบ. อปพร
หมู่ที่ 3

2559
(บาท)
300,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
อาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี
จํานวน 1 หลัง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาสตรี
สามารถเก็บของที่
จําเป็ นได้เพิ่มมากขึ้น
และอาคารคงทนมาก
ขึ้น

กองช่าง 3

78,000

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ทําให้การสัญจรไป
3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
มาสะดวกปลอดภัย

กองช่าง 6

หอกระจายข่าวหมู่บา้ นจํานวน
1 หลัง หมู่ที่ 3

350,000

หอกระจายข่าวหมู่บา้ น จํานวน ประชาชนสามารถ
1 หลัง
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทนั ต่อ
เหตุการณ์

กองช่าง 7

เพื่อใช้เป็ นสถานที่ดาํ เนิน
อาคารศูนย์ ชรบ. อปพร. หมู่ที่
กิจกรรมของกลุ่ม ชรบ.และอปพร 3 จํานวน 1 หลัง

550,000

อาคารศูนย์ ชรบ. อปพร. จํานวน ประชาชนสามารถ
1 หลัง
ใช้สถานที่ไ ด้อย่าง
สะดวกและเป็ น
สถานที่ปลอดภัยใน
การเก็บเอกสาร ต่างๆ

กองช่าง 8
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ส่องแสงสว่างบนเส้นทาง ไฟฟ้ารายทางทุกซอย หมู่ที่ 3
สัญจรในเวลากลางคืน

16 โครงการจัดทําป้ ายซอยในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 3

เพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกสบายแก่ประชาชน ใน
การบอกชื่อซอย

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000 ไฟฟ้ารายทาง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวาง เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป
ท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่ 4 มาได้อย่างสะดวก ป้ องกันนํ้า
ซอย 7 บ้านสันติ ทางเข้าบ้านครู ดาลี ท่วมขัง
มา พินิจ

ถนน คสล. และวางท่อระบาย
นํ้าพร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่ 4
ซอย 7 บ้านสันติ ทางเข้าบ้าน
ครู ดาลีมา พินิจ กว้าง 4.00
เมตร ยาว 140.00 เมตร

1,000,000

18 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
เพื่อใช้ใ นการประกอบกิจกรรม
อเนกประสงค์จากอาคารเดิม ชั้นเดียว ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและเก็บ
เป็ นอาคาร 2 ชั้น หมู่ที่ 4
อุปกรณ์ต่าง ๆได้เพิม่ มากขึ้น

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
จากอาคารเดิมชั้นเดียว ต่อเติม
เป็ นอาคาร 2 ชั้น หมู่ที่ 4 กว้าง
8 เมตร ยาว 12 เมตร

960,000
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หน่ วยงานที่
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สามารถเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา

กองช่าง 11

เกิดความ
สะดวกสบายในการ
ติดต่อกับประชาชน
ในหมู่บา้ นและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง 12

สามารถใช้ถนน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย
พร้อมป้ องกันนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง 1

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็ น อาคารอเนกประสงค์
2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ขยายเพิม่ เป็ น 2 ชั้น
มีพ้นื ที่ใ นการเก็บ
อุปกรณ์ทรัพย์สิน
ของหมู่บา้ น

กองช่าง 3

600,000 ป้ ายซอยในหมู่บา้ น

ป้ ายซอยในหมู่บา้ น หมู่ที่ 3

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ถนน คสล. วางท่อระบายนํ้า
พร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย
7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00
เมตร จํานวน 1 สาย

ที่

โครงการ

19 โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล.
หน้าศูนย์ อสม. หมู่บา้ น หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ขยายผิวจราจร ถนน คสล.
มาได้อย่างสะดวก
หน้าศูนย์ อสม.ของหมู่บา้ น
หมู่ที่ 4 กว้าง 1.50 เมตร ยาว
50 เมตร

2559
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
วางท่อระบายนํ้า และบ่อพัก ระหว่าง
ซอย 9 ถึง ซอย 10 หมู่ที่ 4

ถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้า
และบ่อพัก หมู่ที่ 4 เชื่อม
ระหว่าง ซอย 9 ถึง ซอย 10
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร

610,000

21 โครงการขยายไฟฟ้ารายทางในหมู่บา้ น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ
หมู่ที่ 4
สัญจรเวลากลางคืน

ไฟฟ้ารายทางในซอย หมู่ที่ 4

150,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ขยายผิวจราจร กว้าง 1.50 เมตร สามารถใช้ถนน
ยาว 50.00 เมตร
สัญจรไปมา ได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

610,000 ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบาย ทําให้การสัญจรไป
นํ้า พร้อมบ่อพัก กว้าง 4.00
มาสะดวกปลอดภัย
เมตร ยาว 200.00 เมตร

ไฟฟ้ารายทาง ในแต่ละซอย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 5

กองช่าง 6

ประชาชนใช้ชีวิตใน
การสัญจรไปมาอย่าง
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง 8

22 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5
ซอย 2/1

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนน คสล. ซอย 2/1 หมู่ที่ 5
มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร

525,000

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 57 ประชาชนมีความ
เมตร จํานวน 1 สาย
สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 3

23 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 5
ซอย 5

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5
มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร

520,000

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนมีความ
200 เมตร จํานวน 1 สาย
สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 4

1,920,000

หมู่ที่ 5 ได้รับการสร้างอาคาร ประชาชนสามารถ
อาสาสมัครสาธรณสุ ขจํานวน 2 ใช้สถานที่ใ นการทํา
ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร กิจกรรมได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง 5

24 โครงการก่อสร้างที่ทาํ การอาสาสมัคร เพื่อใช้ใ นการประกอบพิธีกรรม
สาธารณสุ ขหมู่บา้ น หมู่ที่ 5
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

อาคารอาสาสมัครสาธารณสุ ข
หมู่บา้ น 2 ชั้น หมู่ที่ 5 อาคาร
อสม. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว
12 เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
990,000
หลังคาสุ สานขนาดใหญ่

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

กองช่าง 6

25 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม สุ สาน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ใ นการประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

หลังคาคลุม สุ สานบริ เวณ
สุ สานป่ าไร่ หมู่ที่ 5 ขนาด
กว้าง 10เมตร ยาว 18 เมตร

26 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรี ต สนาม
กีฬาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6

เพื่อป้ องกันการลุกลํ้าเขตแดน

รั้ว คสล. รอบสนามกีฬา หมู่ที่
6 สนามกีฬา ฐาน คาน เป็ นปูน
คสล. รั้วเป็ นตาข่าย โปร่ ง สู ง
2 เมตร ยาว 280 เมตร

790,000

รั้ว คสล. รอบสนามกีฬา หมู่ที่ 6 ความปลอดภัย
สนามกีฬา -ฐาน -คาน เป็ นปูน ในทรัพสิ นของ
คสล. รั้ว เป้ นตาข่ายโปร่ ง สู ง 2 สนามกีฬา
เมตร ยาว 280 เมตร

กองช่าง 2

27 โครงการก่อสร้าง ถนน หินคลุกบด
อัดแน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6 หลังเทศบาล
บ้านดู่

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สบาย

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่
6 ซอย 6 หลังเทศบาลตําบล
บ้านดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว
500.00 เมตร

210,000

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 6 ประชาชนได้รับ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00
ความสะดวก สบาย
เมตร
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 3

28 โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านนาย เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ชุมพล ชุมแปง สิ้ นสุ ดบ้านนายสมพล ประชาชน ได้รับความสะดวก
เหม็งทะเหล็ก
สบาย

ถนน คสล. บ้านนายชุมพล ชุม
แปง สิ้ นสุ ดบ้านนายสมพล
เหม็งทะเหล็ก หมู่ที่ 6 กว้าง 3
เมตร ยาว 32 เมตร

ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 32 ประชาชนได้รับ
เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 6

29 โครงการเสริ มผิวจราจรลาดยาง แอส
ฟัลท์คอนกรี ต หมู่ที่ 6 จากสามแยก
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่
ไปบ่อขยะเทศบาล

ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์
คอนกรี ต หมู่ที่ 6 จากสามแยก
หน้าสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านดู่ไ ปบ่อขยะเทศบาล กว้าง
6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร

3,600,000 เสริ มผิวจราจรลาดยาง แอส
ประชาชนได้รับ
ฟัลท์คอนกรี ต กว้าง 6 เมตร ยาว ความสะดวก สบาย
1,200 เมตร จํานวน 1 สาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 9

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สบาย

65,000

110

ประชาชนสามารถ
ใช้สถานที่ใ นการทํา
กิจกรรมได้อย่าง
สะดวก

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
ซอย 7/1 บ้านนางจันทร์แสง คําป้ อ

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอย 7/1
บ้านนางจันทร์แสง คําป้ อ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00
เมตร

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ
สนามกีฬากลางหมู่บา้ น หมู่ที่ 6

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สบาย

ถนน คสล. รอบสนามกีฬา
กลางหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 กว้าง4.00
เมตร ยาว 350 เมตร หนา 1.5
เซนติเมตร

32 โครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ซอย 1

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สบาย

ถนน ลาดยาง ซอย 1 คุม้ กอง
จ้าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ความ
ยาวประมาณ 1,300 เมตร

33 โครงการขยายไฟฟ้า (ไฟกิง่ ) หลัง
เทศบาลตําบลบ้านดู่ หมู่ที่ 6

เพื่อสะดวกในการสัญจรและ
ปลอดภัยในการสัญจรในชุมชน

ขยายไฟกิง่ หลังเทศบาลตําบล
บ้านดู่ หมู่ที่ 6

34 โครงการก่อสร้างป้ ายซอยทุกซอย
หมู่ที่ 6

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยข้าง
สํานักสงฆ์รัศมีโ ชติ หมู่ที่ 6

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
40,000
ถนน คสล. ซอย 7/1 บ้านนาง ประชาชนได้รับ
จันทร์แสง คําป้ อ กว้าง 3 เมตร ความสะดวก สบาย
ยาว 21.00 เมตร จํานวน 1 สาย ในการสัญจรมากขึ้น

455,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 10

455,000 ถนน คสล. รอบสนามกีฬา
กลางหมู่บา้ น หมู่ที่ 6 กว้าง 4
เมตร ยาว 350 เมตร หนา 1.5
เซนติเมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 13

4,300,000 ถนน ลาดยาง ซอย 1 กว้าง 5
เมตร ความยาวประมาณ 1,300
เมตร จํานวน 1 สาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 14

100,000 ไฟกิง่ หลังเทศบาลตําบลบ้านดู่ เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของชุมชน

กองช่าง 16

เพื่อบอกชื่อ หมู่บา้ น และซอยใน ป้ ายชื่อหมู่บา้ น และชื่อซอย
หมู่บา้ น
ทุกซอย หมู่ที่ 6

600,000 ป้ ายชื่อหมู่บา้ น ป้ ายซอยหมู่บา้ น สามารถมองเห็นชื่อ
ทุกซอย
ซอยได้ชดั เจนมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง 17

เพื่อสะดวกในการสัญจรและ
ปลอดภัยในการสัญจรในชุมชน

900,000 ขยายไฟฟ้า ทางสวนผูพ้ นั โค๊ก
เข้าสํานักงสงฆ์รัศมีโ ชติ
ระยะทาง 3 กิโ ลเมตร

กองช่าง 19

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ซอย
ข้างสํานักสงฆ์รัศมีโ ชติ
ระยะทางประมาณ 3 กิโ ลเมตร
(ซอยผูพ้ นั โค๊กเข้าสํานักสงฆ์
รัศมีโ ชติ)
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เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรเดินทาง
ของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการปรับปรุ งอาคาร
อเนกประสงค์หน้าวัด หมู่ที่ 6

เพื่อใช้เป็ นสถานที่ใ นการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

37 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ
งาม หน้าวัดโป่ งพระบาท หมู่ที่ 6
ซอย 7

เพื่อใช้เป็ นสถานที่ใ นการสัญจร สะพานข้ามแม่น้ าํ งาม หน้าวัด
ไปมาได้อย่างสะดวก และรองรับ โป่ งพระบาท หมู่ที่ 6 ซอย 7
การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว
8.00 เมตร

2559
(บาท)

ปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์
หน้าวัด หมู่ที่ 6 จัดให้มี เพดาล
ก่อพนังข้าง ใส่ หน้าต่างติด
ไฟฟ้า ทาสี ติดพัดลมพร้อมปู
กระเบื้องขนาดความกว้าง 8
เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร .

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนเข้าป่ าช้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใช้ใ นพื้นที่
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 เข้าป่ าช้า
หมู่ที่ 7
สาธารณะและเข้าไปในป่ าช้าเพื่อ
ความสะดวกในการใช้สถานที่

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
960,000 อาคารอเนกประสงค์ ก่อพนังข้าง
ใส่ หน้าต่างติดไฟฟ้า ทาสี ติด
พัดลมพร้อมปูกระเบื้องขนาด
ความกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ
30 เมตร .

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้ใ ช้
อาคารในการจัด
กิจกรรมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
ในการทํากิจกรรม

กองช่าง 21

1,000,000 สะพานข้ามแม่น้ าํ งาม ขนาด ประชาชนได้ใ ช้
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สะพานในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย
500,000

กองช่าง 22

ขยายไฟฟ้า ทางเข้าป่ าช้า

สามารถมีไ ฟฟ้าไว้ใ ช้
ในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง 1

39 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรลาดยาง เพื่อให้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ปรับปรุ งผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรี ตหน้าหอประชุม
มาอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย แอสฟัลท์คอนกรี ตหน้า
หมู่บา้ น หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกศูนย์วิจยั ฯ
หอประชุมหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
ถึงสามแยกศูนย์วิจยั ฯ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 435.00

1,400,000

ถนน คสล. หน้าหอประชุม
หมู่บา้ น จํานวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 435.00
เมตร

สามารถใช้เป็ น
เส้นทางสัญจร

กองช่าง 2

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
สันป่ ายาง หมู่ที่ 7

1,500,000

ถนน คสล. ทางเข้าสันป่ ายาง
สามารถใช้เป็ น
จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4.00 เส้นทางสัญจร
เมตร ยาว 550.00 เมตร

กองช่าง 4

เพื่อให้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนน คสล. ทางเข้าสันป่ ายาง
มาอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 550.00 เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
300,000
ถนนบดอัดลูกรัง จํานวน 1 สาย สามารถใช้เป็ น
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
เส้นทางสัญจร
1,470 เมตร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

41 โครงการก่อสร้างถนนบดอัดลูกรัง
เส้นทางหลังวัดป่ าดอยพระบาท
หมู่ที่ 7

เพื่อให้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนนบดอัดลูกรังหลังวัดป่ า
มาอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย ดอยพระบาท หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,470
เมตร

กองช่าง 7

42 โครงการก่อสร้างถนนบดอัดลูกรัง
เส้นทางเข้าป่ าชุมชน หมู่ที่ 7

เพื่อให้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนนบดอัดลูกรัง ทางเข้าป่ า
มาอย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย ชุมชน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00
ยาว 500 เมตร

150,000

ถนนบดอัดลูกรัง จํานวน 1 สาย สามารถใช้เป็ น
ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 500 เมตร เส้นทางสัญจร

กองช่าง 8

43 โครงการก่อสร้างหอสมุดชุมชน
หมู่ที่ 7

เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมให้เกิด หอสมุดชุมชน หมู่ที่ 7 ขนาด
ความสะดวกสบายมากขึ้น
อาคาร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
6.00 เมตร

300,000

หอสมุดชุมชน กว้าง 4 เมตร ยาว ห้องประชุมมีความ
6 เมตรจํานวน 1 แห่ง
พร้อมในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น

กองช่าง 9

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 21

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 21
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00
เมตร

210,000

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 6

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 6
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00
เมตร

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 8

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 8กว้าง
3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง 1

50,000

ถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว ประชาชนได้รับ
20 เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง 2

95,000

ถนน คสล. กว้าง 3เมตร ยาว 47 ประชาชนได้รับ
เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง 3
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ถนน คสล. 1 กว้าง 4 เมตร ยาว
81 เมตร จํานวน 1 สาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
40,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ถนน คสล. กว้าง 3.50เมตร ยาว ประชาชนได้รับ
17 เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมากขึ้น

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 14

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 14
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 17 เมตร

48 โครงการขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง
สายหลักหมู่บา้ น หมู่ที่ 8

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

ขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง
หมู่ที่ 8 จุดเริ่ มต้น บ้านนางน้อย
มาเร็ ว จุดสิ้ นสุ ดสามแยก
บ้านนางปรานอม กว้างข้างละ
1.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
0.15 เมตร

877,000

ขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง กว้าง ประชาชนได้รับ
ข้างละ 1.50 เมตร ยาว 900 เมตร ความสะดวกสบาย
หนา 0.15 เมตร
ในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง 8

49 โครงการก่อสร้างประตูเปิ ด ปิ ดนํ้า
หนองบัวหลวง หมู่ที่ 8

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการลําเลียง ประตูเปิ ดปิ ดนํ้าหนองบัวหลวง
นํ้า ใช้ใ นอุปโภคบริ โ ภค
หมู่ที่ 8

250,000

ประตูเปิ ดปิ ดนํ้าหนองบัวหลวง ประชาชนมีน้ าํ ไว้ใ ช้
หมู่ที่ 8
ในยามภัยแล้ง

กองช่าง 10

50 โครงการไฟฟ้าไหล่ทาง (ไฟกิง่ )
หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวกสบายในการ
เดินทางและปลอดภัยในเวลา
กลางคืน

ไฟฟ้าไหล่ทาง (ไฟกิง่ ) หมู่ที่ 9
ถนนทางเข้าไปทางบ้านทนาย
โต้ง ประมาณ 5 จุด

50,000

ขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 5 จุด

เกิดความปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ชุมชนในยามกลางคืน

กองช่าง 2

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9
ปากซอยคุม้ 3 บ้านนายทรงอารี ย์ ถึง
หอพัก พีแอนด์พี เฮาส์

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ปากซอยคุม้
3 บ้านนายทรงอารี ถึง หอพัก
พีแอนด์พี เฮาส์ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร

500,000

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
192.00 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 3
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กองช่าง 4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
รางระบายนํ้า หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9พร้อมราง
ระบายนํ้า หน้าหอพัก ปั ง
ปอนด์ ถึงแยก หอพัก อ.วุฒิ
ไกร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
182.00 เมตร

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
ทางเข้าหอพักเรื อนนารี จนสุ ดซอย

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ทางเข้า
หอพักเรื อนนารี จนสุ ดซอย
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
422.00 เมตร

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
เข้าหอพักหญิงหยาดพิรุณ

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9 เข้าหอพัก
หญิงหยาดพิรุณ กว้าง 4.00
เมตร ยาว 55.00 เมตร

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ทางเข้าสํานักสงฆ์ป่าแฝกหนองป่ ายาง ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ทางเข้า
สํานักสงฆ์ป่าแฝกหนองป่ ายาง
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 เมตร

56 โครงการเทพื้น คสล. ทางเข้าอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9

พื้น คสล. ทางเข้าอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 พื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตารางเมตร

เพื่อใช้เป็ นสถานที่จดั กิจกรรมที่
ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2559
(บาท)
1,128,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
1,128,000
ถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้า ประชาชนได้รับ
จํานวน 1 สาย ขนาดกว้าง 4.00 ความสะดวก สบาย
เมตร ยาว 182.00 เมตร
ในการสัญจรมากขึ้น

1,097,000

กองช่าง 4

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนได้รับ
4.00 เมตร ยาว 422.00 เมตร
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 5

143,000

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนได้รับ
4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 7

546,000

546,000 ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนได้รับ
4.00 เมตร ยาว 420 เมตร
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 8

59,000
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้น คสล. จํานวน 1 แห่ง พื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ตารางเมตร

ประชาชนสามารถ
ใช้พ้นื ที่ใ นการจัด
กิจกรรมได้ดีมากขึ้น

กองช่าง 9

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57 โครงการเทพื้น คสล. ลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เป็ นสถานที่จดั กิจกรรมที่
ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

พื้น คสล. ลานดินสนามกีฬา
หนองป่ ายาง หมู่ที่ 9 พื้นที่ไ ม่
น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

58 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9
ทางเข้าบ้านนายอําเภอ

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ทุกแยก
ทางเข้าบ้านนายอําเภอ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
ทางเข้าบ้านจันทร์แรม

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ประชาชน ได้รับความ
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ทางเข้า
บ้านจันทร์แรม กว้าง 2.50
เมตร ยาว 200 เมตร

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลัง ม. เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ราชภัฎเชียงราย หมู่ที่ 9 เชื่อมหมูที่ 18 ประชาชน ได้รับความ
ถึงเขตติดต่อ ต.นางแล
สะดวกสบาย

ถนน คสล. หลัง ม.ราชภัฎ
เชียงราย หมู่ที่ 9 เชื่อมหมูที่ 18
ถึงเขตติดต่อ ต.นางแล กว้าง 4
เมตร ยาว 1,380 เมตร

61 โครงการก่อสร้างสะพาน ทางเข้า
หมู่บา้ น เชื่อมทางสนามบินแม่ฟ้า
หลวงเชียงราย หมู่ที่ 10 ซอย 18

สะพานมาตรฐาน ทางเข้า
หมู่บา้ นเชื่อมสนามบินแม่ฟ้า
หลวงเชียงราย (ทางเข้าป่ าบง
หลวง) ซอย 18 กว้าง 5.50
เมตร ยาว 8.00 เมตร

เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาให้
สะดวกในเวลานํ้าไหลหลาก

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
1,400,000
พื้น คสล. บริ เวณลานดินสนาม ประชาชนสามารถ
กีฬาหนองป่ ายาง จํานวน 1 แห่ง ใช้พ้นื ที่ใ นการจัด
พื้นที่ไ ม่นอ้ ยกว่า 2,400 ตาราง กิจกรรมได้ดีมากขึ้น
เมตร
105,000

950,000
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 10

ถนน คสล. ทุกแยก กว้าง 4 เมตร ประชาชนได้รับ
ยาว 40 เมตร
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 13

325,000 ถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว ประชาชนได้รับ
200 เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 15

3,600,000 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนได้รับ
1,380 เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวก สบาย
ในการสัญจรมากขึ้น

กองช่าง 16

สะพาน มาตรฐาน กว้าง 5.50
เมตร ยาว 8.00 เมตร

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกกว่าเดิม

กองช่าง 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
200,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
ไฟฟ้ารายทางทุกซอย

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

62 โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง ซอย 3
ถึงซอย 18 และทุกซอยในหมู่บา้ น
หมู่ที่ 10

เพื่อใช้ส่องแสงสว่างบนเส้นทาง ไฟฟ้ารายทาง ซอย 3 ถึง ซอย
สัญจรในเวลากลางคืน
18 และทุกซอยในหมู่บา้ นหมู่ที่
10

63 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
กองทุนหมู่บา้ น 2 ชั้น หมู่ที่ 10

เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
ของหมู่บา้ น และเก็บเอกสาร
สิ่ งของจําเป็ น

อาคารสํานักงานกองทุน
หมู่บา้ น จํานวน 2 ชั้น หมู่ที่ 10
กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
บริ เวณหลังอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บา้ น

1,920,000

64 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการ
ซอย 13 ทางเข้าครัวทะเลไทย
สัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 13
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375 เมตร
ทางเข้าหมู่บา้ น ข้าง
ร้านอาหารครัวทะเลไทย

853,000

ถนน คสล. ซอย 13 กว้าง 3.50
เมตร ยาว 375 เมตร จํานวน 1
สาย

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกกว่าเดิม

กองช่าง 4

65 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
เชื่อมหมู่บา้ น สันปอแตง หมู่ที่ 10

ท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 10 ซอย
19 เชื่อมหมู่บา้ นสันปอแตง
ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร
จํานวน 2 ช่องทาง

600,000

ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 2.40 x
2.40 เมตร จํานวน 2 ช่องทาง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกกว่าเดิม

กองช่าง 5

เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาให้
สะดวกในเวลานํ้าไหลหลาก

66 โครงการก่อสร้างที่ทาํ การอาสาสมัคร เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
สาธารณสุ ขหมู่บา้ น 2 ชั้น หมู่ที่ 10
ของหมู่บา้ น และเก็บเอกสาร
สิ่ งของจําเป็ น

ที่ทาํ การอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขหมู่บา้ น 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร

อาคารสํานักงานกองทุนหมู่บา้ น เพื่อใช้เป็ นประโยชน์
จํานวน 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว ในการจัดกิจกรรม
12 เมตร
และเป็ นสํานักงานที่
ประชาชนสามารถใช้
ในการประชุมและ
เก็บเอกสารสําคัญได้

1,920,000
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สามารถเพิ่มความ
ปลอดภัย ในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืนได้

อาคารศูนย์ อสม. 2 ชั้น กว้าง 8 เพื่อใช้เป็ นประโยชน์
เมตร ยาว 12 เมตร จํานวน 1
ในการทํากิจกรรม
หลัง

กองช่าง 2

กองช่าง 3

กองช่าง 6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ซอย เพื่อใช้ส่องแสงสว่างบนเส้นทาง ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ซอย 9
9 และซอย 9/1
สัญจรในเวลากลางคืน
และซอย 9/1

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
200,000
ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 9 และซอย สามารถเพิ่มความ
9/1
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลา
กลางคืนได้

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 7

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการ
ซอย 9/1 จนถึงบ้านนางอํานวย ธุ วะคํา สัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 9/1
จนถึงบ้านนางอํานวย ธุ วะคํา
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร

700,000

ถนน คสล. ซอย 9/1 กว้าง 3.50 ประชาชนสามารถ
เมตร ยาว 400 เมตร
สัญจรไปมาได้
สะดวกกว่าเดิม

กองช่าง 9

69 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนสะดวก ในการ
ซอย 23 หน้าบ้านนางพรพรรณ
สัญจร
สุ ภาชัย

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 23
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร

400,000

ถนน คสล. ซอย 23 กว้าง 3 เมตร ประชาชนสามารถ
ยาว 200 เมตร
สัญจรไปมาได้
สะดวกกว่าเดิม

กองช่าง 10

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
รางระบายนํ้า หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 11หน้าบ้าน
นายกัมพล สุ วรรณสิ ทธิ์ ไป
จรดลําเหมืองทราย ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 105 เมตร
พร้อมรางระบายนํ้า ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 596 เมตร

4,280,000

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 105 เมตร จํานวน 1 สาย
พร้อมรางระบายนํ้า กว้าง 0.40
เมตร ยาว 596 เมตร

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 2

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร

ถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที่ 11
บ้านนางศิริมา ชัง่ ทอง ไป
ทะลุหน้าบ้านนายไพริ น ธุ วะ
คํา และแยกซอย 5 บ้านนาง
วิมลศรี นันธิ รัด ขนาดกว้าง
3.50 เมตร ยาว 110 เมตร

250,000

ถน คสล. ซอย 3 และแยกซอย 5 ประชาชนมีความ
กว้า 3.50 เมตร ยาว 110 เมตร สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 3

118

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
วางท่อและบ่อพักหมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายไพโรชน์ ลิ้มจุลทรง ถึงบ้านพ่อ
หลวงจรัญ ทะลุเส้นกรี นวิง

เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร

ถนน คสล.พร้อมวางท่อและ
บ่อพัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว
68.00 เมตร

73 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่ องทางใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 12

เพื่อใช้ส่องแสงสว่างบนเส้นทาง ไฟไหล่ทางในหมู่บา้ น หมู่ที่ 12
สัญจรในเวลากลางคืน

74 โครงการก่อสร้างซุ้มป้ ายชื่อ หมู่ที่ 12 เพื่อความสวยงามและมีทิศทาง
เดียวกัน ทั้งหมู่บา้ นและสร้าง
ความสามัคคีกนั ในหมู่คณะ

ซุ้มป้ ายชื่อแต่ละหลังคาเรื อน

75 โครงการปรับปรุ งป้ ายบอกทาง หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ นใน
12
หมู่บา้ นได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ป้ ายบอกทาง หมู่บา้ น หมู่ที่ 12

2559
(บาท)
530,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อ ประชาชนมีความ
พัก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 สะดวกในการสัญจร
เมตร
เพิม่ ขึ้น

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 5

102,000

ไฟไหล่ทางในหมู่บา้ น

สามารถเพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน

กองช่าง 1

800,000

ซุ้มป้ ายชื่อ แต่ละหลังคาเรื อน

ประชาชนมีซุ้มป้ าย
ชื่อที่สวยงามและ
เป็ นทิศทางเดียวกัน

กองช่าง 6

ป้ ายบอกทางหมู่ที่ 12

ประชาชนในหมู่บา้ น
และผูส้ ัญจรไปมา
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง 11

250,000

119

ที่

โครงการ

76 โครงการปรับปรุ งขยายผิวจราจร
พร้อมระบบระบายนํ้า ทางขึ้นดอยปู่
ไข่ หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรมากขึ้น

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุ งขยายผิวจราจรพร้อม
ระบบระบายนํ้า ทางขึ้นดอยปู่
ไข่ หมู่ที่ 13 กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

2559
(บาท)
12,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
ขยายผิวจราจรพร้อมระบบ
ระบายนํ้า กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,600 เมตร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
มากเพิม่ ขึ้น ลด
อุบตั ิเหตุทางถนน

กองช่าง 4

ถนน คสล. จํานวน 4 สาย ซอย ประชาชนมีความ
6/1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 สะดวกในการสัญจร
เมตร ซอย 6/2 กว้าง 3.50 เมตร เพิ่มขึ้น
ยาว 100.00 เมตร และ ซอย 6/3
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร ถนนรอบอ่างเก็บนํ้าห้วย
หลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว
73.00 เมตร

กองช่าง 5

ป้ ายซอยในหมู่บา้ น ทุกซอย

สะดวกในการติดต่อ
สื่ อสารและมองเห็น
ป้ ายชื่อหมู่บา้ นได้
ชัดเจน

กองช่าง 6

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน
เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
รอบอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง ซอย 6/1,6/2 สัญจร
,และ ซอย 6/3 หมู่ที่ 13

ถนน คสล. รอบอ่างเก็บนํ้า
ห้วยหลวง ซอย 6/1 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 180.00 เมตร ซอย
6/2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร และ ซอย 6/3
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร ถนนรอบอ่างเก็บนํ้า
ห้วยหลวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว
73.00 เมตร

78 โครงการก่อสร้างป้ ายซอยในหมู่บา้ น เพื่อสะดวกในการค้นหา ติดต่อ
หมู่ที่ 13
และแบ่งเขตการปกครอง

ป้ ายซอยในหมู่บา้ น หมู่ที่ 13

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองก่อไฮ หมู่ที่ 14

ถนน คสล. หมู่ที่ 14 สาย
หนองกอไฮ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 270.00 เมตร

702,000

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
270.00 เมตร จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง 1

ถนน คสล. หมู่ที่ 14 ท้าย
หมู่บา้ นเชื่อมไปหนองกอไฮ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00
เมตร

330,000

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
127.00 เมตร จํานวน 1 สาย

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง 2

เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ท้าย
เพื่อสะดวกและปลอดภัยในการ
หมู่บา้ นเชื่อมไปหนองกอไฮ หมู่ที่ 14 สัญจรไปมา

2,200,000

300,000

120

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
8,400,000

ประชาชนสามารถ
ใช้พ้นื ที่ใ นการ
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง 4

950,000

สะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว ประชาชนสามารถ
10 เมตร จํานวน 1 แห่ง
สัญจร ไปมาได้
สะดวกกว่าเดิม

กองช่าง 1

350,000

ถนน คสล. ซอย 15 ขนาดความ ประชาชนสามารถ
กว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร
สัญจรไปมาได้อย่าง
จํานวน 1 สาย
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง 4

ถนน คสล. ซอย 14 ขนาดความ ประชาชนสามารถ
กว้าง 3.5 เมตร ยาว 107 เมตร สัญจรไปมาได้อย่าง
จํานวน 1 สาย
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง 5

82 โครงการก่อสร้างฌาปนสถานตาม
แบบมาตรฐาน บริ เวณวัดพระธาตุ
จอมสัก หมู่ที่ 14

ฌาปนสถานแบบมาตรฐาน
บริ เวณวัดพระธาตุจอมสัก หมู่
ที่ 14

1,700,000

สะพาน คสล. ข้ามไปสนาม
กีฬาหมู่ที่ 15 ทางข้ามแม่น้ าํ งาม
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 10
เมตร

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาได้
ถนน คสล.หมู่ที่ 15 ซอย 15
ซอย 15 (ชุมชนอาข่า)
สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่ปากซอย จนสุ ดซอย
ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว
136เมตร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 3

ถนน คสล.ลาดยางแอสฟัล
ติกส์คอนกรี ต . หมู่ที่ 2 บ้าน
ป่ าซาง สายข้างศูนย์ ปภ. เขต
15 ถึงบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14
(สามแยกถนนวัดพระธาตุ
จอมสัก) กว้าง 5 เมตร ยาว
2,544 เมตร

83 โครงการก่อสร้าง สะพาน คสล.
เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาให้
หมู่ที่ 15 ข้ามแม่น้ าํ งาม ข้ามสนามกีฬา สะดวกในเวลานํ้าไหลหลาก

ตัวชี้วัด
KPI
ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
2,544 เมตร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจร
สะดวกมากขึ้น

81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
ฟัลติกส์คอนกรี ต . หมู่ที่ 2 บ้านป่ าซาง และสะดวกสบายปลอดภัย
สายข้างศูนย์ ปภ. เขต 15 ถึงบ้าน
เหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 (สามแยกถนน
วัดพระธาตุจอมสัก)

เพื่อความสะดวกในการทํา
กิจกรรมและประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาได้
ถนน คสล. หมู่ที่ 15 ซอย 14
ซอย 14 (ชุมชนอาข่า)
สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ตั้งแต่ปากซอย จนสุ ดซอย
ขนาดความกว้าง 3.5 เมตร ยาว
107 เมตร

ฌาปนสถาน จํานวน 1 หลัง

250,000
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาได้
พร้อมพร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น
ด้านทิศเหนือหมู่บา้ น ท้ายซอย 1 ไป
จนถึงซอย 4

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6
หมู่ที่ 15

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

ถนน คสล. หมู่ที่ 15 พร้อม
ร่ องระบายนํ้า และ วางท่อ
คสล. เริ่ มตั้งแต่ทา้ ยซอย 1 ไป
จนถึงท้ายซอย 4 ของทิศเหนือ
ของหมู่บา้ น กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 700 เมตร

เพื่อเพิ่มผิวจราจรและใช้ใ นการ ถนน คสล. หมู่ที่ 15 ตั้งแต่ซอย
สัญจรไปมาได้สะดวกสบายและ 6 ไปสิ้ นสุ ดร่ องนํ้า กว้าง 4
ปลอดภัยมากขึ้น
เมตร ยาว 80 เมตร

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 เพื่อใช้ใ นการสัญจรไปมาได้
ถนน คสล. หมู่ที่ 15 ซอย 8
ซอย 8
สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น เริ่ มโครงการตั้งแต่ปากซอย 8
สิ้ นสุ ดท้ายซอย กว้าง 4 เมตร
ยาว 137 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
3,000,000
2,600,000 ถนน คสล.พร้อมร่ องระบายนํ้า ประชาชนสามารถ
และบ่อพัก ถนน กว้าง 3.50
สัญจรไปมาได้อย่าง
เมตร ยาว 700 เมตร
สะดวกและปลอดภัย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 6

208,000 ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 80 ประชาชนสามารถ
เมตร
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง 8

356,000 ถนน คสล. ซอย 8 กว้าง 4 เมตร ประชาชนสามารถ
ยาว 137 เมตร จํานวน 1 สาย สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง 9

89 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ใ นการประกอบกิจกรรม
2 ชั้น หมู่ที่ 16 พร้อมห้องนํ้าและ
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น
สาธารณู ปโภค

อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
หมู่ที่ 16 ซอย 5 พร้อมห้องนํ้า
และสาธารณู ปโภค ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00
เมตร

1,920,000

อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
พร้อมห้องนํ้าและสาธารณู ปโภค
1 หลัง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร จํานวน 1 หลัง

อาคารอเนกประสงค์
มีพ้นื ที่ใ นการเก็บ
อุปกรณ์ทรัพย์สิน
ของหมู่บา้ นและจัด
กิจกรรมได้อย่าง
สะดวกสบาย

กองช่าง 1

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
ซอย 5 บ้านเลขที่ 103 นายชูเชิด
ไปมาได้สะดวกสบาย
อุดปิ น พร้อมเชื่อนป้ องกันตลิ่ง

ถนน คสล.หมู่ที่ 16 ซอย 5
บ้านเลขที่ 103 นายชูเชิด
อุดปิ น กว้าง 3.00 เมตร ยาว
98.00 เมตร

1,661,000

ถนน คสล. ซอย 5 กว้าง 3.00
เมตร ยาว 98.00 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง 2

122

ที่

โครงการ

91 โครงการปรับปรุ งเสริ มผิวลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรี ต ซอย 3หมู่ที่ 3
สิ้ นสุ ดสนามบิน หมู่ที่ 16

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกสบาย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุ งเสริ มผิวลาดยางแอส
ฟัลท์คอนกรี ต ซอย 3หมู่ที่ 3
สิ้ นสุ ดสนามบิน หมู่ที่ 16 กว้าง
6.00 เมตร ยาว 3,350 เมตร

2559
(บาท)
10,500,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

92 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ อาคาร เพื่อแสงสว่างในการสัญจรและ
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 (บริ เวณสนาม ความปลอดภัยในหมู่บา้ น
กีฬาบ้านปางลาวเดิม)

ขยายไฟฟ้า หมู่ที่ 16 สนาม
กีฬาบ้านปางลาว (เดิม)

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5
หมู่ที่ 16 -หมู่ที่ 9

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกสบาย

ถนน คสล. ซอย หมู่ที่ 16 เชื่อ
ยังป่ าแฝก(ป่ าบง) หมู่ที่ 9
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
514.00 เมตร

1,350,000

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
ซอย 3 ไปหน้าอาคารอเนกประสงค์ ไปมาได้สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอย 3
บริ เวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์ (ประปา) กว้าง
4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร
ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก
คอนกรี ต หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 12
จากบ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 16 ไป
ยังหมู่ที่ 12 กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 300 เมตร

95 โครงการก่อสร้าง ถนน ลาดยาง แอส
ฟัลส์ติกคอนกรี ต หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 12

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
ไปมาได้สะดวกสบาย

96 โครงการก่อสร้างป้ ายจราจร ป้ ายบอก เพื่อใช้เป็ นการบอกทางใน
ซอยในหมู่บา้ น หมู่ที่ 16
การจราจร เพิ่มความสะดวกใน
การใช้กฎจราจรมากขึ้น

300,000

ป้ ายจราจรและป้ ายบอกซอย
ในหมู่บา้ น หมู่ที่ 16
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ตัวชี้วัด
KPI
เสริ มผิวลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรี ต กว้าง 6.00 เมตร ยาว
3,350 เมตร จํานวน 1 สาย

ขยายไฟฟ้า จํานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง 3

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การสัญจร ยาม
กลางคืน มากขึ้น

กองช่าง 5

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนได้รับ
514.00 เมตร จํานวน 1 สาย
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง 6

585,000

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00
เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง 8

765,000

ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก
ประชาชนได้รับ
คอนกรี ต กว้าง 5.00 เมตร ยาว ความสะดวกในการ
300 เมตร จํานวน 1 สาย
สัญจร

กองช่าง 9

300,000

ป้ ายจราจร และป้ ายบอกซอย
ในหมู่บา้ น ทุกซอย

กองช่าง 10

ประชาชนได้มีป้าย
บอกซอยในหมู่บา้ น
และรู ้กฎจราจรมากขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
520,000
ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว ประชาชนได้รับ
200.00 เมตร จํานวน 1 สาย ความสะดวกในการ
สัญจร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
บ้านเลขที่ 301
ไปมาได้สะดวกสบาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านเลขที่
301 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
200.00 เมตร

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
98 โครงการปรับปรุ งเสริ มผิว
ถนนลาดยางเดิมด้วยแอสฟัลคอนกรี ต และสะดวกสบายปลอดภัย
ซอย 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 16 (สันปอแตง)
เชื่อมหมู่ที่ 12

ปรับปรุ งเสริ มผิวถนนลาดยาง
เดิมด้วยแอสฟัลคอนกรี ตซอย
7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 16 (สันปอแตง)
เชื่อมหมู่ที่ 12 กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,440 เมตร

99 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
เพิ่มเติม จากเดิม ตลอดทั้งสาย หมู่ที่ 17 สัญจร

ก่อสร้างขยายผิว คสล. เพิ่มเติม
ถนนหมู่ที่ 17 เชื่อมสนามบิน
แม่ฟ้าหลวง ช่วงที่ 1 กว้าง 2
เมตร ยาว 191 เมตร ช่วงที่ 2
กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร

450,000

ขยายผิวจราจร คสล. ช่วงที่ 1
กว้าง 2 เมตร ยาว 191 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 7
เมตร จํานวน 2 ช่วง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง 1

100 โครงการติดตั้งไฟกิง่ รายทาง หมู่ที่ 17 เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
ซอย 1,2,3,4,7,8 และ ซอย 9 รวม 32 เดินทางในเวลากลางคืน
จุด

ติดตั้งไฟกิง่ รายทางหมู่ที่ 17
ซอย 1,2,3,4,7,8 และซอย 9
รวม 32 จุด

150,000

ติดตั้งไฟกิง่ รายทางรวม 32 จุด ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร และ
การใช้ชีวิต

กองช่าง 4

3,700,000 ปรับปรุ งเสริ มผิวถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชน
เดิมด้วยแอสฟัลคอนกรี ต กว้าง เดินทางสัญจร
5 เมตร ยาว 1,440 เมตร จํานวน สะดวกมากขึ้น
1 สาย
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กองช่าง 11

กองช่าง 12

ที่

โครงการ

101 โครงการเทพื้น คสล. รอบอาคาร
อเนกประสงค์ ซอย 8 หมู่ที่ 17

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
350,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ใ นการจัด
กิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย
มากขึ้น

เทพื้น คสล. รอบอาคาร
อเนกประสงค์ ซอย 8 หมู่ที่ 17
กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร
รวม 600 ตารางเมตร

102 โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อการเรี ยนรู ้ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ใ นการจัด
หมู่ที่ 17
กิจกรรมและเก็บเอกสารไว้เพื่อ
การเรี ยนรู ้ และเพื่อเป็ นสถานที่
รองรับการอบรม

อาคารเพื่อการเรี ยนรู ้ หมู่ที่ 17
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร
พร้อมอุปกรณ์และหนังสื อ

300,000

103 โครงการก่อสร้างอาคารฟิ ตเน็ต หมู่ที่ เพื่อเป็ นให้ประชาชนได้ออก
17
กาํ ลังกายในที่ร่ม

อาคารฟิ ตเน็ตหมู่ที่ 17 ที่
สาธารณะใกล้อาคาร
อเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์
ออกก ําลังกาย กว้าง 10.00
เมตรยาว 40.00 เมตร

4,500,000

104 โครงการก่อสร้างลาน คอนกรี ตเสริ ม เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ใ นการจัด
เหล็ก รอบอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ กิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย
17
มากขึ้น

ลาน คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รอบ
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17
กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร

105 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนนหินคลุกบดอัดแน่นหมู่ที่
แน่น สายเหล่าป่ าก๊อหมู่ที่ 18
มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
18 สายเหล่าป่ าก๊อ กว้าง 4
เมตร ยาว 2 กิโ ลเมตร

ตัวชี้วัด
KPI
พื้น คสล.รอบอาคาร
อเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร เมตร รวม 600
ตารางเมตร

อาคารเพื่อการเรี ยนรู ้จาํ นวน 1
หลัง พร้อมอุปกณ์และหนังสื อ
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในพื้นที่ไ ด้
ใช้อาคารในการจัด
กิจกรรมและสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง 5

ประชาชนในพื้นที่ไ ด้
ใช้อาคารในการหา
ความรู ้และจัดกิจกรรม

กองช่าง 7

4,500,000 อาคารฟิ ตเน็ตกว้าง 10.00 เมตร ประชาชนเยาวชนใน
ยาว 40.00 เมตร
หมู่บา้ นได้ออกกาํ ลัง
กายสุ ขภาพแข็งแรง

150,000 คสล.รอบอาคารอเนกประสงค์
กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร

704,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

กองช่าง 8

ประชาชนในพื้นที่ไ ด้
ใช้อาคารในการจัด
กิจกรรมและสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง 9

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 4 ประชาชนสามารถใช้
เมตร ยาว 2 กิโ ลเมตร
เส้นทางได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนน คสล. หมู่ที่ 18 ซอย 6/7
ซอย 6/7) ไปจนถึงหนองจอมะตื๋น
มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
ไปจนถึงหนองจอมะตื๋น กว้าง
4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร

107 โครงการขยายไฟฟ้าเข้าสุ สานบ้าน
โป่ งพระบาท หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 18

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนสามารถใช้
4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
เส้นทางได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 3

ขยายไฟเข้าสุ สาน บ้านโป่ ง
พระบาท หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 18

1,000,000

ไฟฟ้า เข้าสุ สาน จํานวน 1 แห่ง ประชาชนสามารถใช้
ไฟในการจัด
พิธีกรรมได้อย่าง
สะดวก

กองช่าง 6

108 โครงการปรับปรุ งผิวจราจรลาดยาง เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ปรับปรุ งผิวจราจรลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรี ต หมู่ที่ 18 ทางลัดไป มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
แอสฟัลท์คอนกรี ต จากเดิม
ต.นางแล
ต่อไปจนถึง 3 แยกคุม้ สุ ขกาย
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00
เมตร
109 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย
2 ซอย 6/1 ถึงซอย 6/9 สายสัน
แน่น สายสันกลาง บ้านนาดอ บ้าน
มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
กลาง บ้านนาดอ บ้านเหล่า
เหล่า บ้านดอย ซอย 2 ซอย 6/1 ถึงซอย
บ้านดอย หมู่ที่ 18 กว้าง 3.00
6/9 หมู่ที่ 18
เมตร ยาว 120.00 เมตร

1,300,000

ปรับปรุ งผิวจราจรลาดยางแอส ประชาชนสามารถใช้
ฟัลท์คอนกรี ต กว้าง 5.00 เมตร เส้นทางได้อย่าง
ยาว 500.00 เมตร
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง 8

40,000

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น จํานวน ประชาชนสามารถใช้
3 สาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เส้นทางได้อย่าง
120.00 เมตร
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง 9

840,000

ถนนหินคลุกบดอัดแน่น จํานวน ประชาชนสามารถใช้
1 สาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว
เส้นทางได้อย่าง
2,000 เมตร
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง 10

110 โครงการหินคลุกบดอัดแน่นรอบ
หนองจอมะตื๋น หมู่ที่ 18

เพื่อใช้ส่องสว่างตลอดเส้นทาง
และใช้ประโยชน์ใ นการจัด
พิธีกรรม

2559
(บาท)
300,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนนหินคลุกบดอัดแน่นรอบ
มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
หนองจอมะตื๋น หมู่ที่ 18 กว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

111 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนนหินคลุกบดอัดแน่นสาย
แน่นสายห้วยพลู หมู่ที่ 18 ระหว่าง มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
ห้วยพลู หมู่ที่ 18 แยกจากหมู่ที่
หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 18
13 ถึงหมู่ท่ี 6 กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,109 เมตร
112 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 18 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป ถนน คสล. หมู่ที่ 18 ซอย 2
ซอย 2
มาได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00
เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
1,900,000
ถนนหินคลุกบดอัดแน่นห้วยพลู ประชาชนสามารถใช้
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,109 เมตร เส้นทางได้อย่าง
สะดวกปลอดภัย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

130,000 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางได้อย่าง
65.00 เมตร จํานวน 1 สาย
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง 12

กองช่าง 11

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
ข้างบ้านนางอําพร มะโนหาญ
สัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 19 ข้างบ้าน
นางอําพร มะโนหาญ กว้าง
3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

60,000

ถนน คสล จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนมีความ
3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 1

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
หน้าบ้านนายบุญธรรม เภลัย
สัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้าน
นายบุญธรรม เภลัย กว้างเฉลี่ย
4.25 เมตร ยาว 34.00 เมตร

100,000

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนมีความ
เฉลี่ย 4.25 เมตร ยาว 34.00 เมตร สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 2

115 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
หน้าบ้านนางสะอาด อูปเฮียง
สัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้าน
นางสะอาด อูปเฮียง กว้าง 3.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร

20,000

ถนน คสล. จํานวน 1 สาย กว้าง ประชาชนมีความ
3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

กองช่าง 3

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
บ้านสันป่ าสัก
สัญจร

สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19
บ้านสันป่ าสัก กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 214.00 เมตร

560,000

สร้างถนน คสล. จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00
สะดวกในการสัญจร
เมตร
เพิม่ ขึ้น

กองช่าง 4

117 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ผิว
เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
จราจร (ชนิดมีทางเท้า )จํานวน 2 จุด สัญจร
หมู่ที่ 19 บริ เวณสะพานอันเดิมเชื่อม
ไปสนามบินชํารุ ดเก่าแก่ จุดที่ 2 เชื่อม
หมู่ที่1 บ้านขัวแคร่

สะพาน คสล. ผิวจราจร 2 จุด
หมู่ที่ 19 จุดที่ 1 (ชนิดมีทาง
เท้า) กว้าง 8.00 เมตร ยาว
10.00 เมตร จุดที่ 2 (ชนิดมีทาง
เท้า) กว้าง 8.00 เมตร ยาว
10.00 เมตร

3,000,000

สะพาน คสล. ผิวจราจร 2 จุด ประชาชนมีความ
หมู่ที่ 19 จุดที่ 1 (ชนิดมีทางเท้า) สะดวกในการสัญจร
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร เพิ่มขึ้น
จุดที่ 2 (ชนิดมีทางเท้า) กว้าง
8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

กองช่าง 5

127

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ
ข้างบ้านนายสุ นทร ธุ วะคํา
สัญจร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
220,000
สร้างถนน คสล. จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร สะดวกในการสัญจร
เพิ่มขึ้น

2559
(บาท)

ถนน คสล. หมู่ที่ 19 ข้างบ้าน
นายสุ นทร ธุ วะคํา กว้าง 4.00
เมตร ยาว 83.00 เมตร

72,462,000

-

40,197,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 6

30,715,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิค้มุ กันของครอบครัวชุมชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสั งคม
2.2 แนวทางส่ งเสริมพัฒนาด้ านการกีฬาและนันทนาการ
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
กีฬาชุมชนประจําปี หมู่ที่ 6
ประจําปี เพื่อสร้างความสามัคคีและ สุ ขภาพแข็งแรง รักการออกก ําลัง
ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน หมู่ที่ 6
กาย และต่อต้านยาเสพติดในชุมชน

50,000

0

50,000

จัดการแข่งขันกีฬาประจําปี หมู่ที่
6 ร้อยละประชาชนที่เข้าร่ วม
โครงการมีสุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา 8

ประชาชนตําบล
บ้านดู่ได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นสร้างความ
สมัคคีกนั ในชุมชน

กองการศึกษา 7

0

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิค้มุ กันของครอบครัวชุมชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2.4 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน งานด้ านศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น
1 โครงการงานประเพณี ต่าง ๆ ใน
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนประเพณี งานประเพณี ถนนคนเล่นนํ้า
10,000
หมู่ที่ 6 ได้จดั กิจกรรมงาน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 6
วัฒนธรรมศาสนา การละเล่น
งานเลี้ยงเจ้าที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 6
ประเพณี ของชุมชน ประเพณี
พื้นเมืองต่าง ๆ
ถนนคนเล่นนํ้า งานประเพณี
เลี้ยงเจ้าที่ป่าชุมชน

128

ประชาชนในพื้นที่มี
ความสามัคคีกนั มาก
ขึ้นและสุ ขภาพ
ร่ างกายแข็งแรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการจัดประเพณี เลี้ยงผีบา้ น หมู่ที่ เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนประเพณี
12
วัฒนธรรมศาสนา

กิจกรรมเลี้ยงผีบา้ น หมู่ที่ 12

3 โครงการจัดประเพณี ทาํ บุญกลางบ้าน เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนประเพณี
หมู่ที่ 12
วัฒนธรรมศาสนา

กิจกรรมทําบุญกลางบ้าน หมู่ที่
12

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
20,000
หมู่ที่ 12 ได้ร่วมกันจัดประเพณี ประชาชนตําบล
เลี้ยงผีบา้ น
บ้านดู่ได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

2559
(บาท)

20,000 หมู่ที่ 12 ได้ร่วมกันจัดประเพณี ประชาชนตําบล
ทําบุญกลางบ้าน
บ้านดู่ได้สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
-

-

30,000
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กองการศึกษา 14

กองการศึกษา 15

20,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.1 เสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่ างทัว่ ถึงและให้ คงอยู่อย่ างยั่งยืน
1 โครงการปลูกป่ าชุมชน หมู่ที่ 5
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ที่ 5 บริ เวณหนองนํ้า
50,000
ให้คงอยู่อย่างยัง่ ยืน และช่วง
สาธารณะ
ส่ งเสริ มการดูแลรักษาป่ า
ธรรมชาติ พร้อมกับการเฝ้าระวัง
2 โครงการป่ าชุมชน หมู่ที่ 6
เพื่ออนุป่รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ที่ 6 บริ เวณป่ าชุมชนหลัง
50,000
ให้คงอยู่อย่างยัง่ ยืน และช่วง
เทศบาล ทําแนวกันไฟ จัดทํา
ส่ งเสริ มการดูแลรักษาป่ า
แผ่นป้ ายลดการเผาป่ า
ธรรมชาติ พร้อมกับการเฝ้าระวัง

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ80 ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการมีความรู ้ และจัดทํา
แผ่นป้ าย และทําแนวกันไฟป่ า

ป่ าชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์มากขี้น

กองช่าง 8

ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการมีความรู ้ และจัดทํา
แผ่นป้ าย และทําแนวกันไฟป่ า

ป่ าชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์มากขี้น

กองช่าง 5

ที่

โครงการ

3 โครงการทําแนวป่ าชุมชน หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าชุมชน หมู่ที่ 13
ให้คงอยู่อย่างยัง่ ยืน และช่วง
ส่ งเสริ มการดูแลรักษาป่ า
ธรรมชาติ พร้อมกับการเฝ้าระวัง
ป่

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

2559
(บาท)
100,000

150,000

0

50,000

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการมีความรู ้ และจัดทํา
แผ่นป้ าย และทําแนวกันไฟป่ า

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ป่ าชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์มากขี้น

กองช่าง 3

0

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน

3. ยุทธศาสตร์ การบริ หารการจัดการด้ านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
3.2 แนวทางพัฒนา บํารุ งรั กษาแหล่ งนํ้าให้ มีประสิ ทธิภาพ
1 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. เพื่อป้ องกันนํ้าท่วมและการ
แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 1 ซอย 6
ระบายนํ้าที่ดี

รางระบายนํ้า คสล. แบบมีฝา
ปิ ด หมู่ที่ 1 ซอย 6 จากบ้าน
นางคําปั น ถึงบ้านนายอํานวย
แสงดาว ขนาดปากรางกว้าง
0.40 เมตร ยาว 534 เมตร

2 ขุดลอกสันดอนกลางลําหนองนํ้าขัว
แคร่ ทิศตะวันตก หมู่ที่ 1

เพื่อเป็ นการระบายนํ้าไม่ใ ห้ท่วม หมู่ที่ 1 ลําหนองขัวแคร่ ทิศ
ขังและเป็ นการขยายพื้นที่หนองนํ้า ตะวันตก ขนาดกว้าง 10.00
เมตร ยาว 20.00 เมตร

3 วางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก/รางวี
และขยายผิวจราจร สายข้าง โรงเรี ยน
บ้านดู่ หมู่ที่ 2

เพื่อแก้ไ ขปั ญหานํ้าท่วมขังใน
หมู่บา้ น

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก/
รางวี หมู่ที่ 2 ขนาด 60
เซนติเมตร และขยายผิวจราจร
สายข้างโรงเรี ยนบ้านดู่ กว้าง
1.5 เมตร ยาว ยาว 397 เมตร

2,600,000

รางระบายนํ้า คสล. แบบมีฝาปิ ด สามารถระบายนํ้า
ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร เสี ยและป้ องกันนํ้า
ยาว 534 เมตร
ท่วมได้

กองช่าง 1

100,000

ขุดลอกหนองนํ้าขัวแคร่ ขนาด สามารถระบายนํ้า
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00
เสี ยและป้ องกันนํ้า
เมตร จํานวน 1 สาย
ท่วม

กองช่าง 2

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก/ แก้ไ ขปั ญหานํ้าท่วม
รางวี ขนาด 60 เซนติเมตร ขยาย ขังในหมู่บา้ น
ผิวจราจร จํานวน 1 สาย กว้าง
1.5 เมตร ยาว 397 เมตร

กองช่าง 1

2,000,000
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ที่

โครงการ

4 เรี ยงหินยาแนวผนังกัน้ นํ้าสระเก็บนํ้า
หลังวัดป่ าซาง หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการป้ องกันนํ้ากัดเซาะ
บริ เวณขอบสระเก็บนํ้า และ
ป้ องกันนํ้าท่วมขัง

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เรี ยงหินยาแนวผนังกัน้ กว้าง
2.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว
200 เมตร

2559
(บาท)
900,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

รางระบายนํ้า แบบมีฝาปิ ด
กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 600
เมตร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

แก้ไ ขปั ญหานํ้าท่วม
ขังในหมู่บา้ น

กองช่าง 2

แก้ไ ขปั ญหานํ้าท่วม
ขังในหมู่บา้ น

กองช่าง 5

5 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า แบบมี ป้ องกันนํ้าท่วมขังในหมู่บา้ นช่วย รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด ซอย
ฝาปิ ด หมู่ที่ 2 ซอย 1 บ้านคึกถึงบ้าน ในการระบายนํ้า
1 บริ เวณบ้านคึกถึงบ้านนาง
ปราณี อภิระนัง กว้าง 40.00
นางปราณี อภิระนัง
เซนติเมตร ยาว 600.00 เมตร

1,470,000

6 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 เพิ่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 6
ซอย 6
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 294.00
เมตร

1,500,000

รางระบายนํ้า ซอย 6 กว้าง 0.40 สามารถระบายนํ้า
เมตร ยาว 294.00 เมตร จํานวน 1 เสี ยและป้ องกันนํ้า
สาย
ท่วม

กองช่าง 1

7 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 เพิ่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 6/1
ซอย 6/1
ทั้ง 2 ฝั่ง กว้าง 0.40 เมตร ยาว
266.00 เมตร

1,300,000

รางระบายนํ้า ซอย 6/1 กว้าง
สามารถระบายนํ้า
0.40 เมตร ยาว 266.00 เมตร ทั้ง เสี ยและป้ องกันนํ้า
2 ฝั่ง จํานวน 2 สาย
ท่วม

กองช่าง 2

8 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 เพิ่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 5
ซอย 5 หลังวัด
หลังวัด กว้าง 0.40 เมตร ยาว
92.00 เมตร

450,000

รางระบายนํ้า ซอย 5 กว้าง 0.40 สามารถระบายนํ้า
เมตร ยาว 92.00 เมตร จํานวน 1 เสี ยและป้ องกันนํ้า
สาย
ท่วม

กองช่าง 4

9 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 เพิ่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 7
ซอย 7
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 504.00
เมตร

2,500,000

รางระบายนํ้า ซอย 7 กว้าง 0.40 สามารถระบายนํ้า
เมตร ยาว 504.00 เมตร จํานวน เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม
1 สาย

กองช่าง 5
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1,470,000

ตัวชี้วัด
KPI
เรี ยงหินยาแนวผนังกัน้ กว้าง
2.50 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว
200 เมตร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

10 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 เพิ่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 8
ซอย 8
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 150.00
เมตร
11 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า หมู่ที่
3ซอย 2

เพิ่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 2
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 166.00
เมตร

12 โครงการขุดลอกลําเหมืองมะคาและลํา เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ขุดลอกลําเหมือง มะคาและลํา
เหมืองกลาง บริ เวณคลองหน้า
เหมืองกลาง กว้างเฉลี่ย 2.00
หมู่บา้ นสิ นธานี 5 และหน้าหมู่บา้ น
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ธนภูมิ หมู่ที่ 4

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
750,000
รางระบายนํ้าหมู่ที่ 3 ซอย 8
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 150.00
เมตร จํานวน 1 สาย
820,000

500,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

กองช่าง 9

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

กองช่าง 11

ขุดลอกลําเหมืองมะคา และขุด สามารถระบายนํ้า
ลอกลําเหมืองกลาง กว้าง เฉลี่ย เสี ยและป้ องกันนํ้า
2.00 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร ท่วม

กองช่าง 4

รางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 ซอย 2
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 166.00
เมตร จํานวน 1 สาย

13 โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก
และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 ซอย 4
และเพื่อเป็ นการขยายผิวจราจร และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4
ข้างคลีนิค หมอวัตน์
ซอย 4 ข้างซอยคลีนิค
หมอวัฒน์ ทางทิศเหนือ ยาว
100 เมตร

550,000

วางท่อระบายนํ้า พร้อมบ่อพัก สามารถระบายนํ้า
และขยายผิวจราจร ยาว 100 เมตร เสี ยและ ป้ องกันนํ้า
ท่วม

กองช่าง 7

14 โครงการขุดลอกคลอง (ร่ องกองน้อย เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ขุดลอกคลอง (ร่ องกองน้อย
เดิม) ข้างสิ นธานี 5
เดิม ) ข้างสิ นธานี 5 ขนาด
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 600 เมตร

50,000

ขุดลอกคลอง (ร่ องกองน้อยเดิม) สามารถระบายนํ้า
ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 600 เสี ยและป้ องกันนํ้า
เมตร
ท่วม

กองช่าง 9

ขุดลอกลําเหมืองระยะทาง 800
เมตร

กองช่าง 2

15 ขุดหลอกลําเหมืองบ้านป่ าไร่ หมู่ที่ 5

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ขุดลอกลําเหมือง หมู่ที่ 5 บ้าน
ป่ าไร่ ระยะทางประมาณ 800
เมตร

100,000
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สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

ที่

โครงการ

16 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้าน
นายศิธรรม ถึงบ้าน ด.ต.ไพชยนต์
ดอนลาว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม วางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 ตั้งแต่
บ้านนายศิธรรม ถึงบ้าน ด.ต.
ไพชยนต์ ดอนลาว ยาว 158
เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
710,000
ท่อ คสล. ยาว 158 เมตร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

กองช่าง 7

สามารถป้ องกันนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้

กองช่าง 11

1,960,000 รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด กว้าง สามารถป้ องกันนํ้า
0.40 เมตร ยาวข้าง ละ 200 เมตร เสี ยและป้ องกันนํ้า
จํานวน 2 สาย
ท่วมได้

กองช่าง 12

19 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า แบบ เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้าตัวยู หมู่ที่ 6 ซอย
ตัวยู หมู่ที่ 6 ซอย 9 ด้านทิศเหนือของ
9 ด้านทิศเหนือของวัดโป่ ง
วัดโป่ งพระบาท
พระบาท กว้าง 0.40 เมตร ยาว
ประมาณ 100 เมตร

490,000 รางระบายนํ้าตัวยู ซอย 9 กว้าง สามารถป้ องกันนํ้า
0.40 เมตร ยาว ประมาณ 100
เสี ยและป้ องกันนํ้า
เมตร
ท่วมได้

กองช่าง 15

20 โครงการเรี ยงหินยาแนว หลังอาคาร
คสมช. หมู่ที่ 6

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม เรี ยงหินยาแนว คสมช. หมู่ที่ 6
และป้ องกันการตลิ่งพัง
กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร

150,000 เรี ยงหินยาแนว คสมช. หมู่ที่ 6
กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร

สามารถป้ องกันนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้

กองช่าง 18

21 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบ
รู ปตัวยู หมู่ที่ 6

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า รู ปตัวยู หมู่ที่ 6
ถนนสายนํ้าตกโป่ งพระบาท
ด้านทิศตะวันออกของถนน
ตั้งแต่ซอย 8 ถึงสะพานขัวโป่ ง
กว้าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ
900 เมตร

2,205,000 รางระบายนํ้า รู ปตัวยู กว้าง 0.40 สามารถป้ องกันนํ้า
เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้

กองช่าง 20

17 โครงการขุดลอกหนองจอน้อย หมู่ที่ 6 เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ขุดลอกหนองจอน้อยหมู่ที่ 6
และให้หนองนํ้ามีความลึกมีน้ าํ
ขุดลึกจากเดิมลงไปอีก 1 เมตร
เพียงพอ

600,000 ขุดลอกหนองจอน้อย หมู่ที่ 6
ได้รับการปรับปรุ ง ขุดลอก ลึก
ลงไปอีก 1 เมตร

18 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด
ฝากปิ ด หมู่ที่ 6 ซอย 8
หมู่ที่ 6 ซอย 8 สองข้างทาง
ระยะทาง ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาวข้างละ 200 เมตร

2,205,000
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการก่อสร้างเรี ยงหินยาแนวหน้า เรี ยงหินยาแนวเพื่อป้ องกันการ
โบสถ์ คริ สตจักรวัฒนธรรม หมู่ที่ 7 ทรุ ดตัวของตลิ่ง

เรี ยงหินยาแนว หมู่ที่ 7 ลําห้วย
หน้าโบสถ์ คริ สตจักร
วัฒนธรรม ขนาดยาว 75.00
เมตร สู ง 1.50 เมตร

23 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ้าสาธารณะ เพื่อขุดขยายอ่างเก็บนํ้าบริ เวณ
ของหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 (ตามแบบที่
พื้นที่ใ ห้มีน้ าํ ใช้มากขึ้น
เทศบาลตําบลบ้านดู่ก ําหนด)

ขุดลอกอ่างเก็บนํ้าสาธารณะ
ของหมู่บา้ น หมู่ที่ 7

24 โครงการซ่ อมท่อระบายนํ้าข้ามถนน
ในหมู่บา้ น หมู่ที่ 7

2559
(บาท)
450,000

750,000

เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายและ ท่อระบายนํ้าข้างถนน ใน
เป็ นที่ระบายนํ้าได้ดีข้ ึน ลด
หมู่บา้ นหมู่ที่ 7
ปั ญหานํ้าท่วมขัง

25 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อป้ องกันนํ้าท่วมขังในเขตพื้นที่ รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
ฝาปิ ด หมู่ที่ 8
8 สายหลักหมู่บา้ น จุดเริ่ มต้น
รอยต่อถนนสายหลักเข้า
เทศบาลจุดสิ้ นสุ ดแม่น้ าํ งาม
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 188.00
เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

100,000

920,000

26 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อป้ องกันนํ้าท่วมขังในเขตพื้นที่ รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
ฝาปิ ด หมู่ที่ 8
8 สายหลักหมู่บา้ น จุดเริ่ มต้น
บ้านนางปรานอม จุดสิ้ นสุ ด
แม่น้ าํ งาม กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 300 เมตร

1,470,000
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ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
เรี ยงหินยาแนว หน้าโบสถ์
ป้ องกันการทรุ ดตัว
คริ สตจักรวัฒนธรรม ขนาดยาว ของตลิ่งข้างทางหน้า
75.00 เมตร สู ง 1.50 เมตร
โบสถ์

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 3

ขุดลอกอ่างเก็บนํ้าจํานวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าํ ไว้ใ ช้
ใน เพื่อระโยชน์ดา้ น
ของชุมชน

กองช่าง 5

ท่อระบายนํ้าได้รับการซ่ อมแซม ประชาชนปลอดภัย
ข้างถนน ในหมู่บา้ น
จากท่อที่ชาํ รุ ดและ
สามาถรระบายนํ้าไว้
ไม่ใ ห้ท่วมขัง

กองช่าง 6

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ดกว้าง สามารถป้ องกันนํ้า
0.40 เมตร ยาว 188.00 เมตร ท่วมขัง และมีการ
ระบายนํ้าที่ดีข้ ึน

กองช่าง 5

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด กว้าง สามารถป้ องกันนํ้า
0.40 เมตร ยาว 300 เมตร
ท่วมขัง และมีการ
ระบายนํ้าที่ดีข้ ึน

กองช่าง 6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

27 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อป้ องกันนํ้าท่วมขังในเขตพื้นที่ รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
ฝาปิ ด หมู่ที่ 8
8 จุดเริ่ มต้น บ้านนางปรานอม
จุดสิ้ นสุ ด บ้านนายคิด ย่อมยา
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 500 เมตร
28 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อป้ องกันนํ้าท่วมขังในเขตพื้นที่ รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
ฝาปิ ด หมู่ที่ 8
8 ตามแนวหนองบัวใหญ่ทาง
ทิศตะวันตก จุดเริ่ มต้นบ้าน
นางทองสุ ข จุดสิ้ นสุ ด แม่น้ าํ
งาม กว้าง 0.40 เมตร ระยะทาง
800 เมตร
29 โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8

เพื่อป้ องกันนํ้าท่วมขังในเขตพื้นที่ วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 จุดเริ่ มต้น
ประตูเปิ ด-ปิ ด หนองบัวใหญ่
จุดสิ้ นสุ ด แม่น้ าํ งาม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จํานวน 2 แถวความยาว 114
เมตร

30 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9 ซอย 3 ทั้ง 2
ด้าน

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม วางท่อพร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร ซอย 3 ทั้ง 2 ด้าน
ทิศตะวันตก เริ่ มตั้งแต่หอพัก
ไทเสรี ฯ ถึงแยก อสม และทิศ
ตะวันออกเริ่ มตั้งแต่บา้ นนาย
ไพโรจน์ ถึงแยก อสม. เลี้ยว
ขวาถึงถนน พหลโยธิ น ยาว
754 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
2,450,000 รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด กว้าง สามารถป้ องกันนํ้า
0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว ท่วมขัง และมีการ
500 เมตร
ระบายนํ้าที่ดีข้ ึน

3,900,000 รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด กว้าง สามารถป้ องกันนํ้า
0.40 เมตร ระยะทาง 800 เมตร ท่วมขัง และมีการ
ระบายนํ้าที่ดีข้ ึน

150,000 วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
จํานวน 2 แถวความยาว 114
เมตร

3,200,000
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สามารถป้ องกันนํ้า
ท่วมขัง และมีการ
ระบายนํ้าที่ดีข้ ึน

วางท่อพร้อมบ่อพักและขยายผิว สามารถป้ องกันนํ้า
จราจร ซอย 3 ทั้ง 2 ด้าน จํานวน เสี ยและป้ องกันนํ้า
2 เส้น ยาว 754.00 เมตร
ท่วม

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 7

กองช่าง 9

กองช่าง 11

กองช่าง 1

ที่

โครงการ

31 โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9 ซอย 1

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม วางท่อพร้อมบ่อพักและขยาย
ผิวจราจร หมู่ที่ 9 ซอย 1 ด้าน
ทิศเหนือ เริ่ มตั้งแต่ร้านค้า ลุง
ยศ - บ้านนายพัด ยาว 85.00
เมตร

2559
(บาท)
470,000

32 โครงการขุดลอกร่ องระบายนํ้า หมู่ที่ 9 เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ขุดลอกร่ องระบายนํ้า หมู่ที่ 9
หน้าหอพักภัทรมงคล ถึงหน้าหอพัก
หน้าหอพักภัทรมงคล ถึง หน้า
รุ จิรา
หอพัก รุ จิรา กว้างเฉลี่ย 1.20
เมตร ยาว 250 เมตร
33 โครงการขุดลอกลําเหมืองทุกสาย
หมู่ที่ 10

เพื่อให้น้ าํ ระบายได้สะดวก
แก้ปัญหา นํ้าท่วมขังในชุมชน

ขุดลอกลําเหมืองหนองนํ้า
บวกมะไฟ จนถึงหนองนํ้าต้น
ม่วงโชค

34 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อให้น้ าํ ระบายได้สะดวก
ฝาปิ ด หมู่ที่ 10 ซอย 18 (บ้านป่ าบง แก้ปัญหา นํ้าท่วมขังในชุมชน
หลวง)

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
10 ซอย 18 ตั้งแต่หอพัก วีพี
ถึง ลําคลองหน้าสนามบินแม่
ฟ้าหลวง กว้าง 0.40 เมตร
ความยาว 300 เมตร

35 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อให้น้ าํ ระบายได้สะดวก
ฝาปิ ด หมู่ที่ 11
แก้ปัญหานํ้าท่วมขังในชุมชน

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด ถนน
สายใหญ่จุดเชื่อมต่อหมู่ที่ 3
ถึงหน้าบ้านบ้านเลขที่ 31
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 384
เมตร

1,900,000
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งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
วางท่อพร้อมบ่อพักและขยายผิว สามารถป้ องกันนํ้า
จราจร ซอย 1 จํานวน 1 สาย ยาว เสี ยและป้ องกันนํ้า
85.00 เมตร
ท่วม

กองช่าง 6

35,000

ขุดลอกร่ องระบายนํ้า หมู่ที่ 9
จํานวน 1 สาย กว้างเฉลี่ย 1.20
เมตร ยาว 250 เมตร

300,000

ขุดลอกลําเหมืองทุกสายหมู่ที่ 10 นํ้าไม่ท่วมขัง
สามารถระบายนํ้าให้
ไหลสะดวกได้

กองช่าง 8

1,500,000 รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด กว้าง นํ้าไม่ท่วมขัง
0.40 เมตร ยาวประมาณ 300
สามารถระบายนํ้าให้
เมตร จํานวน 1 สาย
ไหลสะดวกได้

กองช่าง 11

รางระบายนํ้า แบบมีฝาปิ ด ฝั่ง
เดียว กว้าง 0.40 เมตร ยาว384
เมตร

สามารถป้ องกันนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้และกักเก็บ
นํ้าไว้ใ ช้ใ นยามภัยแล้ง

กองช่าง 11

กองช่าง 1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อให้น้ าํ ระบายได้สะดวก
ฝาปิ ด หมู่ที่ 11 ซอย 2ถึง ซอย 3
แก้ปัญหานํ้าท่วมขังในชุมชน

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
11 ซอย 2 ข้างบ้านนางลัดดา
กองบุญ ไป ถึง ซอย เข้าบ้าน
ผูใ้ หญ่บา้ น บ้านนายเสถียร ใจ
เกือ้ กูล ถึงซอย 3 บ้านนายชุม
เณรแย้ม กว้าง 0.40 เมตร ยาว
180 เมตร

2559
(บาท)
450,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
450,000
รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด ซอย สามารถระบายนํ้า
2 จรด ซอย 3กว้าง 0.40 เมตร เสี ยและป้ องกันนํ้า
ยาว 180 เมตร จํานวน 1 สาย
ท่วมได้และกักเก็บ
นํ้าไว้ใ ช้ใ นยามภัยแล้ง

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 4

37 โครงการปรับปรุ งรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ปรับปรุ งรางระบายนํ้าแบบมี
ฝาปิ ด หมู่ที่ 12
ฝาปิ ด ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 12

50,000

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด
ภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 12 ได้รับ
การปรับปรุ ง

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

กองช่าง 4

38 โครงการเปลี่ยนตัวหนอน ฝาราง
ระบายนํ้า ซอย 3/1 หมู่ที่ 12

50,000

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด
มิดชิดแข็งแรง

ป้ องกันอุบตั ิเหตุที่จะ
เกิดขึ้นและสามารถ
ระบายนํ้าเสี ยป้ องกัน
นํ้าท่วมได้

กองช่าง 5

คลองส่ งนํ้าดาดผิวคอนกรี ต
ป้ องกันอุบตั ิเหตุที่จะ
จํานวน 1 สาย กว้าง 0.50 เมตร เกิดขึ้นและสามารถ
ยาว 565.00 เมตร
ระบายนํ้าเสี ยป้ องกัน
นํ้าท่วมได้

กองช่าง 7

รางระบายนํ้าได้รับการทํา
ความสะอาด

กองช่าง 8

เพื่อความปลอดภัยป้ องกันคน
หรื อรถตกไปบริ เวณที่ฝาชํารุ ด

ตัวหนอน ฝารางระบายนํ้า
ซอย 3/1

39 โครงการก่อสร้างคลองส่ งนํ้าดาดผิว เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ก่อสร้างคลองส่ งนํ้าดาดผิว
คอนกรี ต หมู่ที่ 12 ตั้งแต่บา้ น อ.วิรัช คอนกรี ต หมู่ที่ 12 ตั้งแต่บา้ น
อ.วิรัช - ลําเหมืองโละ กว้าง
ลําเหมืองโละ
0.50 เมตร ยาว565.00 เมตร

40 โครงการขุดลอกทําความสะอาดราง
ระบายนํ้า หมู่ที่ 12

1,500,000

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ขุดลอกทําความสะอาดราง
ในช่วงฤดูฝน
ระบายนํ้า หมู่ที่ 12

100,000
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สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

41 โครงการก่อสร้างคลองส่ งนํ้าชนิดดาด เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม ก่อสร้างคลองส่ งนํ้าชนิดดาด
ผิวคอนกรี ต หมู่ที่ 12 ตั้งแต่บา้ นนาย ในช่วงฤดูฝน
ผิวคอนกรี ตหมู่ที่ 12 ตั้งแต่
สมศักดิ์ -ปากท่อ
บ้านนายสมศักดิ์ -ปากท่อ ก้น
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 275.00
เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
500,000
คลองส่ งนํ้าชนิดดาดผิว
สามารถระบายนํ้า
คอนกรี ตก้นกว้าง 0.50 เมตร ยาว เสี ยและป้ องกันนํ้า
275.00 เมตร
ท่วม

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 9

42 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
ฝาปิ ด หมู่ที่ 12 ตั้งแต่ บ้านนายดี ในช่วงฤดูฝน
12 บ้านนายดี - บ้าน อ.วิรัช
บ้าน อ.วิรัช
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 255 เมตร

650,000

650,000 รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด
สามารถระบายนํ้า
จํานวน 1 สาย กว้าง 0.40 เมตร เสี ยและป้ องกันนํ้า
ยาว 255 เมตร
ท่วม

กองช่าง 11

43 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด หมู่ที่
ฝาปิ ด หมู่ที่ 12 ตั้งแต่เหมืองกลางบ้าน ในช่วงฤดูฝน
12 เหมืองกลางบ้าน โครงการ
โครงการแอร์พอร์ต
แอร์พอร์ต กว้าง 0.40 เมตร ยาว
235.00 เมตร

575,000

สามารถระบายนํ้า
575,000 รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด
จํานวน 1 สาย กว้าง 0.40 เมตร เสี ยและป้ องกันนํ้า
ยาว 235.00 เมตร
ท่วม

กองช่าง 12

44 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 15

เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่
ท่วมขัง
ที่ 15 ตั้งแต่บา้ นเลขที่ 10 ไป
สิ้ นสุ ด ซอย 1 กว้าง 0.40 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 0.40-0.80 เมตร
ยาว 274 เมตร

960,000

รางระบายนํ้าคสล.แบบมีฝาปิ ด สามารถระบายนํ้า
กว้าง 0.40 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย เสี ยและป้ องกันนํ้า
0.40-0.80 เมตร ยาว 274 เมตร ท่วมขัง

กองช่าง 2

45 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.
แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 15 ซอย 6

เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า รางระบายนํ้า คสล. แบบมีฝา
ท่วมขัง
ปิ ด ตั้งแต่ซอย 6 สิ้ นสุ ดตรง
ร่ องนํ้า ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 80 เมตร

400,000

รางระบายนํ้าคสล.แบบมีฝาปิ ด สามารถระบายนํ้า
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เสี ยและป้ องกันนํ้า
เมตร
ท่วมขัง

กองช่าง 3
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

46 โครงการขุดร่ องระบายนํ้าในหมู่บา้ น เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า ขุดร่ องระบายนํ้าตั้งแต่
หมู่ที่ 15
ท่วมขัง ทําให้ร่องไม่ต้ืนเขิน
บ้านเลขที่ 133 ไปสิ้ นสุ ดลง
แม่น้ าํ งาม ขนาดความกว้าง
0.60 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว
400 เมตร
47 โครงการขุดลอกหนองนํ้า หมู่ที่ 15

เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า ขุดลอกหนองนํ้า หมู่ที่ 15
ท่วมขัง ทําให้ร่องไม่ต้ืนเขิน
หนองนํ้าต้นโชก หนองนํ้าผัก
จิก และหนองป่ าไคร้ รวม
เนื้อที่ 3 หนอง ขนาดกว้าง 40
เมตร ยาว 1,200 เมตร

เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า ขุดลอกลําเหมืองทางทิศเหนือ
ท่วมขัง ทําให้ร่องไม่ต้ืนเขิน
ของหมู่บา้ น ลํานํ้าเหมืองกลาง
ด้านทิศตะวันตกเขตติดต่อ
บ้านป่ าสักไก่ ทิศตะวันออก
ติดแม่น้ าํ งาม กว้าง 2 เมตร ยาว
1,500 เมตร
49 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารู ปคาง เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้ารู ปคางหมู หมู่ที่
16 เชื่อมหมู่ที่ 12 ก้นกว้าง
หมู หมู่ที่ 16 เชื่อมหมู่ที่ 12
0.50 เมตร ยาว 300 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000
ขุดร่ องระบายนํ้าขนาดความ
สามารถระบายนํ้า
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.40 เมตร เสี ยและป้ องกันนํ้า
ยาว 400 เมตร จํานวน 1 สาย
ท่วมขัง

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1,500,000

กองช่าง 11

48 โครงการขุดลอกลําเหมือง ด้านทิศ
เหนือของหมู่บา้ น หมู่ที่ 15

50 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.
แบบมีฝาปิ ด หมู่ที่ 16 (สันปอแตง)

1,500,000 ขุดลอกหนองนํ้าจํานวน 3 แห่ง สามารถระบายนํ้า
รวมเนื้อที่ 3 หนอง ขนาดกว้าง เสี ยและป้ องกันนํ้า
40 เมตร ยาว 1,200 เมตร
ท่วมขัง

200,000 ขุดลองลําเหมือง กว้าง 2 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

735,000

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม รางระบายนํ้า คสล. แบบมีฝา
ปิ ด (สันปอแตง)หมู่ที่ 16 กว้าง
0.40 เมตร ยาว 1,280 เมตร

3,200,000
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สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมขัง

กองช่าง 7

กองช่าง 12

รางระบายนํ้า รู ปคางหมู ก้น
นํ้าไม่ท่วมขังในหน้า
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 เมตร ฝน
จํานวน 1 สาย

กองช่าง 4

3,200,000 รางระบายนํ้า คสล. แบบมีฝาปิ ด นํ้าไม่ท่วมขังในหน้า
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,280 เมตร ฝน
จํานวน 1 สาย

กองช่าง 7

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

51 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าและ ลดการท่วมขังภายในหมู่บา้ น
ปรับปรุ งฝารางระบายนํ้า เพิ่มเติม หมู่ ป้ องกันการเน่าเสี ยของนํ้าในท่อ
ที่ 17
ระบายนํ้า

52 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํ้าในลํา
เหมืองขัวแคร่ หมู่ที่ 17

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รางระบายนํ้าพร้อมฝาราง
ระบายนํ้าหมู่ที่ 17 ตั้งแต่ปาก
ทางเข้าหมู่บา้ น จรดท้าย
หมู่บา้ น (บ้านนายวรเขต ภัทร
กายะ) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 200.00 เมตร ตลอดทั้ง
สายพร้อมปรับปรุ งฝาราง
ระบายนํ้ายาว 600.00 เมตร

2559
(บาท)
1,000,000

เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ใ นการกักเก็บนํ้า ฝายกักเก็บนํ้าในลําเหมืองขัว
ไว้ใ ช้อุปโภค บริ โ ภค
แคร่ หมู่ที่ 17 ขนาด กว้าง 6
เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 5 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
200,000
รางระบายนํ้าพร้อมฝาราง
ระบายนํ้ากว้าง 0.40 เมตร ยาว
200 เมตร ปรับปรุ งฝาราง
ระบายนํ้ายาว 600 เมตร

750,000

53 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก
ซอย 6 ถึง ซอย 3 จากซอย 8 ถึงซอย 4 ท่วม
หมู่ที่ 18 จากซอย 6 ถึงซอย 3
หมู่ที่ 18
จากซอย 8 ถึงซอย 4 ยาว 308
เมตร

1,400,000

54 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมี เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด
หมู่ที่ 18 จากซุม้ ในหลวงถึง
ฝาปิ ด หมู่ที่ 18 จากซุ้มในหลวงถึงรัง ท่วม
สิ นีรีสอร์ท
รังสิ นีรีสอร์ท ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 550 เมตร

1,350,000

55 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้ องกันตลิ่งพัง เพื่อการกักเก็บนํ้าและป้ องกันนํ้า เขื่อนป้ องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 18
หมู่ที่ 18
ท่วม
จากขัวนาดอถึงบ้านนางกาบ
ไชยว่อง ทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 650 เมตร

1,950,000
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ฝายกักเก็บนํ้าในลําเหมืองขัว
แคร่ ขนาด กว้าง 6 เมตร ลึก 4
เมตร ยาว 5 เมตร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายนํ้า
ท่วมขังภายใน
หมู่บา้ น ป้ องกันนํ้า
เน่าเสี ย

กองช่าง 2

สามารถกักเก็บนํ้าไว้
ใช้ไ ด้อย่างเพียงพอ
ลดปั ญหานํ้าขาด
แคลนในหน้าแล้ง

กองช่าง 6

ท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก จากซอย สามารถระบายนํ้า
6 ถึงซอย 3 จากซอย 8 ถึงซอย 4 เสี ยและป้ องกันนํ้า
ยาว 308 เมตร
ท่วมได้

กองช่าง 2

1,350,000

รางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ดหมู่ที่
18 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 550
เมตร จํานวน 1 สาย

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้

กองช่าง 4

1,950,000

เขื่อนป้ องกันตลิ่งพัง จํานวน 2
ฝั่ง ยาว 650 เมตร

สามารถระบายนํ้า
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้ และเพื่อการ
กักเก็บนํ้า

กองช่าง 5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
700,000
700,000 วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ยาว สามารถระบายนํ้า
305.00 เมตร
เสี ยและป้ องกันนํ้า
ท่วมได้

2559
(บาท)

56 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก เพื่อการระบายนํ้าและป้ องกันนํ้า วางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ต่อ
หมู่ที่ 18 จากบ้านเทิศไท้ ผ่านที่นานาย ท่วม
จากบ้านเทิศไท้ผ่านที่นาของ
คําปวน พันสุ ภะ ถึงหนองจอหลวง
นายคําปวน พันสุ ภะ ไปจนถึง
หนองจอหลวง ยาว 305.00
เมตร
29,455,000

-

21,985,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง 7

20,230,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3.5 แนวทางการส่ งเสริมการพัฒนาภูมิทศั น์ ในชุมชนและองค์กรต่ าง ๆ ให้ สวยงาม น่ าอยู่อย่ างยั่งยืน
1 โครงการฝึ กอบรมเพื่อลดปั ญหา
หมอกควัน

เพื่อส่ งเสริ มให้คณะกรรมการ
และประชาชนมีความรู ้ใ นการ
รณรงค์หมอกควัน

โครงการฝึ กอบรม เพื่อลด
ปั ญหาหมอกควัน ประชาชน
และคณะกรรมการหมู่บา้ น
หมู่ท่ี 6

50,000

50,000
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงและความสงบ
4.4 แนวทางการพัฒนาประสิ ทธิภาพการเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารการแจ้ งเตือนภัย
1 ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดตามจุดต่าง ๆ ที่ เพื่อให้บริ การประชาชนที่สัญจร ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในเขต
สําคัญ หมู่ที่ 12
ไปมาในเขตพื้นที่ไ ด้
เพื้นที่ ตามจุดที่มีความจําเป็ น
สะดวกสบายมากขึ้น
ในการตรวจติดตามและมี
ความสุ่ มเสี่ ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุ การจารกรรมและ
อาชญากรรม

300,000
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1. ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่ วม
ประชาชนมีความรู ้
โครงการได้รับความรู ้ใ นการลด เพิ่มมากขึ้น
ปั ญหาหมอกควัน

-

-

กอง
สาธารณสุ ขฯ 4

-

ร้อยละ 80 ของพื้นที่ ลดปั ญหา -ประสิ ทธิ ภาพและ สํานักปลัดฯ 2
อาชญากร และครอบคลุมดูแล พื้นที่ของการ
พื้นที่ไ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บันทึกภาพของกล้อง
วงจรปิ ด เพิ่มมากขึ้น
- การก่อเหตุจาร
กรรมและ
อาชญากรรมลด
น้อยลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการปรับปรุ งหอกระจายข่าวใน
หมู่บา้ น หมู่ที่ 12

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ปรับปรุ งหอกระจายข่าว หมู่ที่
ทางราชการให้ประชาชนรับทราบ 12

3 โครงการปรับปรุ งเสี ยงตามสาย
หมู่ที่ 17

เพื่อใช้สาํ หรับประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้กบั ประชาชน
ให้ทราบทันท่วงที

ปรับปรุ งเสี ยงตามสาย เดินสาย
ใหม่ ในหมู่บา้ น หมู่ที่ 17 ตาม
ถนน ในหมู่บา้ น ระยทาง
3,000 ม. และเพิ่มลําโพงฮอล์
นขนาดปากกว้าง 20 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว พร้อมเครื่ องส่ ง

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

2559
(บาท)
200,000

200,000

700,000
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-

ตัวชี้วัด
KPI
หอกระจายข่าวสามารถใช้งาน
ได้ดีข้ ึน

200,000

200,000 ปรับปรุ งเสี ยงตามสาย เดินสาย
ใหม่ ระยะทาง 3,000 เมตร
ลําโพงฮอล์น ขนาดปากกว้าง 20
เมตร จํานวน 10 ตัว พร้อม
เครื่ องส่ ง

200,000

200,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

กองช่าง 3

ประชาชนได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ได้
ทันท่วงที

กองช่าง 3

143

*

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

อับดับ 1

*

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

*

178

อับดับ 10

*

179

180

181

182

183

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 )
เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการของเทศบาลตําบลบ้ านดู่
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้ า การลงทุน การเป็ นศูนย์ กลางคมนาคม การท่ องเทีย่ วและวิถกี ารผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้ องถิน่ และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ ว
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วของตําบลบ้ านดู่
งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
เป้ าหมาย
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
1 โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มบ่อนํ้าพุ
เพื่อพัฒนานํ้าพุร้อนโป่ งพระบาทเป็ น นํ้าพุร้อนโป่ งพระบาทเทศบาล 1,000,000
1,000,000 1,000,000 นํ้าพุร้อนโป่ งพระบาท นํ้าพุร้อนโป่ งพระบาทเป็ น
(2556:370,508.58)
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงใน
ร้อนโป่ งพระบาท
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในจังหวัด ตําบลบ้านดู่
ได้รับการพัฒนาเป็ น
(2557:418,232)
จังหวัดเชียงราย
เชียงราย
สถานที่ท่องเที่ยว
2 โครงการพัฒนาและส่ งเสริ มแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกแหล่งท่องเที่ยวในตําบล
บ้านดู่

เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
ของตําบลบ้านดู่

แหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวในตําบลบ้านดู่

100,000

100,000

แหล่งท่องเที่ยวเป็ นที่รู้จกั และ
100,000 แหล่งท่องเที่ยวของ
เทศบาลตําบลบ้านดู่ทุก มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
แหล่งมีชื่อเสี ยงด้านการ
ท่องเที่ยว

3 โครงการสวนสุ ขภาพบริ เวณนํ้าพุร้อน
(สวนดอกไม้)

เพื่อส่ งเสริ มการมีสุขภาพที่ดีและ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

สวนสุ ขภาพ (สวนดอกไม้)
บริ เวณนํ้าพุร้อนโป่ งพระบาท

500,000

100,000

100,000 ร้อยละ 85 ของ
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ

4 โครงการก่อสร้างสระว่ายนํ้าเพื่อสุ ขภาพ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการออกกําลังกาย สระว่ายนํ้าเพื่อสุ ขภาพบริ เวณ
(สระว่ายนํ้านํ้าแร่ )
และฟื้ นฟูพฒ
ั นาแหล่งท่องเที่ยวตําบล นํ้าพุร้อนโป่ งพระบาท
บ้านดู่

500,000

500,000

500,000 สระว่ายนํ้าจํานวน 1 แห่ง ประชาชนใช้สถานที่ใ นการ
ออกกําลังกายและเพิ่มจํานวน
นักท่องเที่ยวและส่ งเสริ ม
แหล่งท่องเที่ยวตําบลบ้านดู่
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ใ ช้ สํานักปลัดฯ *
พื้นที่ใ นการพักผ่อนและแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็ นที่รู้จกั และมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
สํานักปลัดฯ *

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการท่องเที่ยวบรรเลงเพลงล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์ใ ห้นกั ท่องเที่ยวได้ บรรเลงเพลงล้านนาที่น้ าํ พุร้อน
ที่น้ าํ พุร้อนโป่ งพระบาทเทศบาลตําบล รู ้จกั แหล่งท่องเที่ยวนํ้าพุร้อนโป่ งพระ โป่ งพระบาทเทศบาลตําบล
บ้านดู่
บ้านดู่
บาทมากขึ้น

2559
(บาท)
300,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
300,000
300,000 ปริ มาณนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริ การเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
นํ้าพุร้อนโป่ งพระบาทเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จกั และมี
นักท่องเที่ยวมาใช้บริ การมาก
ขึ้น

2,400,000
2,000,000 2,000,000
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้ า การลงทุน การเป็ นศูนย์ กลางคมนาคม การท่ องเทีย่ วและวิถกี ารผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้ องถิน่ และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ ว
1.2 แนวทางการส่ งเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้ างความเข้ มแข็งด้ านการเกษตรแบบครบวงจร
50,000
50,000
50,000 ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้าร่ วม เกษตรสามารถนําความรู ้ไ ปใช้
1 โครงการฝึ กอบรมความรู ้เกี่ยวกับ
เพื่อให้เกษตรกรได้ความรู ้เกี่ยวกับ
กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1-19
(2557:43,769)
การเกษตร
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
โครงการได้รับความรู ้ ในการประกอบอาชีพให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
ด้านการเกษตร
2 โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
ความรู ้ดา้ นสหกรณ์ ในชุมชน

เพื่อสร้างองค์ความรู ้ประกอบอาชีพ
ด้านสหกรณ์

อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั
ประชาชนในชุมชน

50,000

50,000

100,000

100,000

ประชาชนมีความรู ้เรื่ อง
50,000 ร้อยละร้อยของ
สหกรณ์มากขึ้น
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู ้ดา้ นการสหกรณ์

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

100,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้ า การลงทุน การเป็ นศูนย์ กลางคมนาคม การท่ องเทีย่ วและวิถกี ารผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้ องถิน่ และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ ว
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity ) ลดต้ นทุนและเพิม่ มูลค่ าให้ แก่ สินค้ า เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข็งขันด้ านการค้ าการลงทุน
100,000
1 อุดหนุนกลุ่มสับปะรดภูแล
เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการปลูก เกษตรกรในตําบลบ้านดู่ (กลุ่ม
100,000
สับปะรดภูแลแก่เกษตร และเพิ่ม
สับปะรดภูแล) หมู่ที่ 6,7,13,18 (2556:100,000)
(2557:100,000)
มูลค่าทางผลผลิต
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100,000 กลุ่มสับปะรดภูแล
ได้รับการสนับสนุน

กลุ่มสับปะรดมีผลผลิตเพิ่ม
มูลค่ามากขึ้น

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลบ้านดู่ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและส่ งเสริ ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลบ้านดู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตตําบลบ้านดู่

2559
(บาท)
100,000
(2557:65,000)

200,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000
100,000 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการสนับสนุน
200,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการ สํานักปลัดฯ
ยกคุณภาพนําไปสู่ สินค้า OTOP

200,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้ า การลงทุน การเป็ นศูนย์ กลางคมนาคม การท่ องเทีย่ วและวิถกี ารผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้ องถิน่ และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ ว
1.5 แนวทางสนับสนุนการผลิตและการใช้ พลังงานทดแทน
1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน

เพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงาน

ตําบลบ้านดู่

50,000

50,000

ทดแทน

- มีพลังงานทดแทน

มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่ม

ในเขตเทศบาล

มากขึ้น

สํานักปลัด

ตําบลบ้านดู่
50,000

50,000

-

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการค้ า การลงทุน การเป็ นศูนย์ กลางคมนาคม การท่ องเทีย่ วและวิถกี ารผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่ อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่ งภายในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้ องถิน่ และการเชื่ อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ ว
1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิม่ ขีดความสามารถ
1 โครงการปรับปรุ งห้องทํางาน งาน
เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
ห้องพัฒนารายได้
1,000,000
1,000,000 1,000,000 ห้องทํางานใช้งานได้ สามารถอํานวยความสะดวก
พัฒนารายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ให้กบั ผูม้ าติดต่อชําระภาษีทาํ
ให้การจัดเก็บเอกสารเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
2 โครงการปรับปรุ งห้องทํางาน งานแผน เพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
ที่ภาษีฯ

ห้องแผนที่ภาษีฯ

1,000,000
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1,000,000

1,000,000 ห้องทํางานใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สามารถอํานวยความสะดวก
ให้กบั ผูม้ าติดต่อและมีสถานที่
ในการเก็บเอกสารอย่างเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย

กองคลัง

กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสํานักทะเบียน เพื่อบริ การประชาชนที่มาติดต่อ
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลบ้านดู่ เพื่อบริ การ ราชการ
ประชาชน

ห้องนํ้าสํานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลบ้านดู่

4 โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคารเก็บของ เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
หน้าสํานักงานป้ องกันฯ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

อาคารเก็บของ หน้าสํานักงาน
ป้ องกันฯ

5 โครงการต่อเติมอาคารด้านหน้างาน
ป้ องกัน
6 โครงการต่อเติมอาคารด้านหลังงาน
ป้ องกัน

7 โครงการปรับปรุ งผนังห้องอาคารงาน
ป้ องกันฯ เทศบาลตําบลบ้านดู่
8 โครงการก่อสร้างและปรับปรุ งสนาม
กีฬากลางเทศบาลตําบลบ้านดู่
9 โครงการปรับปรุ งและดูแลสนามกีฬา
หน้าสํานักงานเทศบาล
10 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

2559
(บาท)
400,000

2,000,000

เพื่อปรับปรุ งผนังห้องนอนอาคารงาน
ป้ องกัน ฯ และเพื่อความปลอดภัย
สะดวกสบายมากขึ้น
เพื่อปรับปรุ งก่อสร้างสนามกีฬากลาง
เทศบาลตําบลบ้านดู่
เพื่อปรับปรุ งดูแลสนามกีฬาหน้า
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่

อาคารงานป้ องกันฯเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

40,000

เพื่อให้มีอาคารบริ การแก่ ครู นักเรี ยน
และเพื่อจัดกิจกรรมทางการศึกษาและ
บริ การแก่ชุมชนจัดกิจกรรมที่สาํ คัญ
ต่างๆ

อาคารอเนกประสงค์ที่มาตรฐาน
ขนาดความจุ 500 คน
ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 45
เมตร

500,000

2,000,000

2,000,000

200,000

200,000

สนามหน้าสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

9,000,000

40

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละร้อยของผูม้ าใช้
บริ การพึงพอใจที่ไ ด้รับ
ความสะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น
อาคารเก็บของ หน้า
สํานักงานป้ องกันฯ
จํานวน 1 หลัง
อาคารป้ องกันได้รับการ
ต่อเติมด้านหน้า กว้าง 8
เมตร ยาว 24 เมตร
อาคารป้ องกันได้รับการ
ต่อเติมด้านหลัง กว้าง 4
เมตรยาว 12 เมตร

500,000

เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถดับเพลิง ,รถนํ้ากู้ ต่อเติมอาคารด้านหน้างาน
ชีพ
ป้ องกัน กว้าง 8 เมตร ยาว 24
เมตร
เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บของงานป้ องกัน ต่อเติมอาคารด้านหลังงาน
ป้ องกัน กว้าง 4 เมตร ยาว 12
เมตร

หมู่ 5 ที่สาธารณะหมู่บา้ น

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผนังห้องอาคารงาน
ป้ องกันได้รับการ
ปรับปรุ ง
2,000,000 เทศบาลตําบลบ้านดู่มี
สนามกีฬาที่ไ ด้มาตรฐาน
200,000 สนามกีฬาหน้า
สํานักงานได้รับการ
ปรับปรุ ง
ร้อยละ 80 ของผูใ้ ช้
บริ การมีความพึงพอใจ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกโดยมีหอ้ งนํ้า
บริ การสําหรับประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการ

สํานักปลัดฯ

สามารถเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไ ด้
อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

สํานักปลัดฯ

เพื่อรักษารถดับเพลิงนํ้าและ
รถนํ้าและความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
เพื่อรักษาเครื่ องมือ,อุปกรณ์
ต่างไม่สูญหาย

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ผนังห้องงานป้ องกัน ฯ มันคง สํานักปลัด ฯ
แข็งแรง ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่
การใช้พ้นื ที่สาธารณะให้เป็ น
ประโยชน์ ต่อตําบลบ้านดู่
เป็ นพื้นที่ออกกําลังกายและ
จัดการแข่งขันกีฬาได้

กองการศึกษา
กองการศึกษา

โรงเรี ยนมีอาคารประกอบ
กองการศึกษา
กิจกรรมที่มาตรฐานเอื้อต่อการ
จัดการศึกษา

ที่

โครงการ

11 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีอาคารสําหรับใช้ใ นการ
โรงอาหารมาตรฐานขนาด
ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร ความจุ 200 คน จํานวน 1 หลัง
กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร

12 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน เพื่อให้นกั เรี ยนมีสถานที่ลา้ งหน้า
โรงเรี ยนเทศบาล 1ฯ
แปรงฟันเพียงพอ

2559
(บาท)
2,400,000

22,800

อ่างล้างหน้า-แปรงฟันสําหรับ
เด็กอนุบาล จํานวน 2 แห่งกว้าง
50 ซม. ยาว 8 เมตร สู ง 60 ซม.

13 โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรี ยน
เทศบาล 1 ฯ

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้
สัญจรมาเรี ยน/ติดต่อราชการ

14 โครงการสร้างป้ ายชื่อ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1.เพื่อให้มีป้ายชื่อโรงเรี ยนเทศบาล ๑ ฯ ป้ ายคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
2.เพื่อประชาสัมพันธ์โ รงเรี ยนฯ
จํานวน 2 ป้ าย กว้าง 8 เมตร สู ง
4 เมตร

15 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรี ยน
เทศบาล 1 ฯ

1.เพื่อโรงเรี ยนมีร้ ัวรอบบริ เวณพื้นที่
2.เพื่อป้ องกันอันตรายจาก
บุคคลภายนอก
3.เพื่อแสดงขอบเขตของสถานศึกษา

รั้ว รร.คอนกรี ต/เหล็กดัด
กว้าง 90 เมตร ยาว 300 เมตร

16 โครงการจัดระบบไฟฟ้าภาย
ในโรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน
สาธารณู ปโภคแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา

ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรี ยน
ทุกจุดได้มาตรฐาน จํานวน 2
อาคารเรี ยน

ถนนภายในโรงเรี ยน กว้าง 6
เมตร ยาว 100 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
อาคารโรงอาหารที่
ถูกสุ ขลักษณะอนามัย
จํานวน 1 หลัง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนมีโ รงอาหารใช้
ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารที่ถูก
สุ ขลักษณะ

กองการศึกษา

นักเรี ยนทุกคนได้ใ ช้ โรงเรี ยนมีสถานที่สาํ หรับล้าง
บริ การล้างหน้าแปรงฟัน หน้า/แปรงฟันอย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

ร้อยละ 80 ของผูใ้ ช้
บริ การมีความสะดวก
สบายและพึงพอใจ

ถนนภายในโรงเรี ยนมาตรฐาน กองการศึกษา
มัน่ คงแข็งแรง สะดวก ปลอดภัย
ต่อผูส้ ัญจร

ป้ ายชื่อ ร.ร.ท.๑ ฯ
ทั้ง 2 ป้ าย สวยงาม
มัน่ คงแข็งแรง สดุดตา

ป้ ายชื่อโรงเรี ยนบ่งบอก
เอกลักษณ์เกียรติและศักดิ์ศรี
ของโรงเรี ยนเทศบาล ๑ ฯ

กองการศึกษา

4,800,000

บุคลากรและทรัพย์สิน รั้วโรงเรี ยนสวยงามมัน่ คง
ราชการได้รับความ
แข็งแรงผูป้ กครองเชื่อมัน่ ใน
คุม้ ครองปลอดภัย 80 % ความปลอดภัยและป้ องกัน
บุกรุ กจากคนภายนอก

กองการศึกษา

1,500,000

ระบบไฟฟ้าได้
มาตราฐาน จํานวน 2
อาคารเรี ยน

ระบบไฟฟ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ
พร้อมให้บริ การ สะดวก และ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

1,000,000

200,000
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1,000,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
หน่ วยงานที่
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
KPI
500,000
500,000 สนามเด็กเล่นมาตรฐาน โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้สนาม กองการศึกษา
ปลอดภัยให้บริ การแก่ เด็กเล่นที่ปลอดภัยเอื้อต่อการ
เด็กทุกคน
เรี ยนรู ้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ปฐมวัย

1. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เด็กปฐมวัย
17 โครงการสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องเล่นสนามโรงเรี ยน 2.เพือ่ บริ การแก่เด็กในชุมชน
เทศบาล 1 ฯ

สนามเด็กเล่นปฐมวัย 1 แห่ง
ครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องเล่นสนาม 10 ชิ้น

18 โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรี ยน
เทศบาล 1 ฯ

เพื่อใช้ใ นการทํากิจกรรมหน้าเสาธง
และเป็ นสัญลักษณ์ประจําหน่วย
งานราชการ

เสาธงเหล็กฐานคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก 1 แห่ง
ขนาดเสาธงสู ง 20 เมตร

19 โครงการก่อสร้างป้ ายชื่อตลาดสด
เทศบาลตําบลบ้านดู่แบบหอเสาสู ง

เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

ป้ ายชื่อตลาดสดเทศบาลแบบ
หอเสาสู ง ขนาดกว้าง 4 เมตร
สู ง 20 เมตร

500,000

20 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์
เพื่อให้มีพ้นื ที่สาํ หรับการจําหน่าย
ลานอเนกประสงค์ หลังตลาด
สําหรับเป็ นที่จาํ หน่ายสิ นค้าและออก สิ นค้ามากขึ้นรวมทั้งใช้สาํ หรับการจัด เทศบาลตําบลบ้านดู่
กําลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ ทัว่ ไปของประชาชน
ของประชาชนบริ เวณด้านหลังตลาดสด
เทศบาลตําบลบ้านดู่

1,000,000

ลานอเนกประสงค์
จํานวน 1 แห่ง

สามารถเพิ่มพื้นที่การจําหน่าย
กอง
สิ นค้าและมีลานอเนกประสงค์ สาธารณสุ ขฯ
สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ มาก
ขึ้น

21 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 เพื่อให้เป็ นอาคารในการจัดกิจกรรม
ชั้น บริ เวณตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านดู่ และเป็ นห้องประชุมในการทํา
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านดู่
22 โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน
เพื่อความสะดวกสบายและความ
ปลอดภัยของประชาชนในการใช้
ภายในหมู่บา้ นและถนนสายหลัก 19
สถานที่
หมู่บา้ น ในเขตพื้นที่ตาํ บลบ้านดู่

5,000,000

อาคารอนกประสงค์ 2
ชั้น จํานวน 1 หลัง

500,000

500,000 ปรับปรุ งถนน กว้าง
4.00 - 6.00 เมตร ยาว
5,000 เมตร

กอง
เป็ นศูนย์กลางในการจัด
สาธารณสุ ขฯ
กิจกรรมหรื อจัดประชุมของ
กลุ่ม ชมรมต่างๆ ใน ทต.บ้านดู่
สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
กองช่าง
ปลอดภัยในการเดินทาง

มีเสาธงเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นสัญญลักษณ์สามสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระหมากษัตริ ย์
หน่วยงานราชการ
และใช้จดั กิจกรรมการเรี ยน
1 แห่ง
การสอน

150,000

อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น
บริ เวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านดู่
ปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน กว้าง
4.00 - 6.00 เมตร ยาว 5,000
เมตร

500,000
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500,000 ป้ ายชื่อตลาดสดแบบหอ ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เสาสู ง จํานวน 1 ป้ าย จุดเด่นให้ตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ รองรับการ
ท่องเที่ยวเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน

กองการศึกษา

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโป่ ง เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรไปมา
พระบาท หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. ระหว่าง ชุมชน 2 ตําบล
เชียงราย ชุมชนห้วยปลากั้งเขตเทศบาล
นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
(โครงการประสานแผน)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโป่ ง
พระบาท ต.บ้านดู่ เชื่อมติดกับ
ชุมชนห้วยปลากั้ง เขตเทศบาล
นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,272.00
เมตร หนา 0.15 เมตร

2559
(บาท)
4,500,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
4,500,000
ถนน คสล. จํานวน 1
สาย กว้าง 6 เมตร ยาว
2,272 เมตร หนา 0.15
เมตร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถเป็ นเส้นทางสัญจรเข้า
ไปสู่ แหล่งท่องเที่ยวและเป็ น
เส้นทางเข้าสู่ สาํ นักงาน
เทศบาลตําบลบ้านดู่ เป็ น
เส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า
ทางการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยน
ซึ่ งกันและกัน

กองช่าง

24 โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมกับ เพื่อเป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้ ถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมกับ
ถนนรอบหนองบัวหลวง หมู่ที่ 8 พร้อม อย่างสะดวกปลอดภัยเป็ นเส้นทาง
ถนนรอบหนองบัวหลวง หมู่ที่
วางท่อ คสล.
8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว
เชื่อมระหว่างเส้นหลักเข้าเทศบาล
ตําบลบ้านดู่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 377.00 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

1,225,250

ถนน คสล. รอบหนอง สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
บัวน้อย หมู่ที่ 5 เชื่อม ที่ปลอดภัยในการเดินทาง
หมู่ที่ 8 จํานวน 1 สาย
กว้าง 5 เมตร ยาว 377
เมตร

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสา
ธารณภัยพร้อมโรงจอดรถ

5,000,000

อาคารบรรเทาสาธารณ มีสถานที่รองรับผูป้ ระสบภัย
และเป็ นที่ทาํ งานของ
ภัย พร้อมโรงจอดรถ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและเทศกิจ
จํานวน 1 หลัง
สามารถบริ การประชาชนได้
อย่างทัว่ ถึง

สํานักปลัดฯ

อาคารบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ใ นการป้ องกัน
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิภยั และเป็ น พร้อมโรงจอดรถ
สถานที่บริ การประชาชน เป็ นสถานที่
ทํางานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและเทศกิจ

26 โครงการปรับปรุ งถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
เชื่อม หมู่ที่ 16 เชื่อมสนามบิน
สะดวกสบายปลอดภัย

ปรับปรุ งถนน ลาดยาง หมู่ที่ 3
ผ่าน หมู่ที่ 16 สามแยกบ้านนาย
เสาร์ แก้ว พินิจ เชื่อมถนน
สนามบินแม่ฟ้าหลวง กว้าง
6.00 เมตร ยาว 2,800.00 เมตร

4,500,000

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
หมู่ที่ 9 ต.บ้านดู่ เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นางแล สะดวกสบายปลอดภัย

ถนน คสลหมู่ที่ 16 หมู่ที่ 9
เชื่อม หมู่ที่ 1ต.นางแล กว้าง
4.00 เมตร ยาวรวม 765 เมตร

2,000,000
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4,500,000

ปรับปรุ งถนนลาดยาง
หมู่ที่ 3 ผ่านหมู่ที่ 16
กว้าง 6.00 เมตร ยาว
2,800.00 เมตร

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ถนน คสล. กว้าง 4.00
เมตร ยาวรวม 765.00
เมตร จํานวน 1 สาย

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
2,600,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
3,500,000
ถนน คสล. รอบอ่าง
เก็บนํ้า พร้อมระบบ
ระบายนํ้า กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,000 เมตร

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
ระบบระบายนํ้า รอบอ่างเก็บนํ้าหนองบัว สะดวกสบายปลอดภัย

ถนน คสล. รอบอ่างเก็บนํ้า
พร้อมระบบระบายนํ้ากว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร

29 โครงการขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อ เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรไปมาได้
ระบายนํ้า คสล. ข้างทาง หมู่ที่ 5 เชื่อม อย่างปลอดภัย
หมู่ที่ 2 (ทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลฯ)

ขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า ข้างทางหมู่ที่ 5 เชื่อม
หมู่ที่ 2 (ทางเข้าสนามกีฬา
กลางเทศบาลฯ)กว้าง 6.00
เมตร ยาว 1,450 เมตร

2,000,000

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
บ้านป่ าซาง ถึงหมู่ที่ 14 บ้านเหล่าพัฒนา
(ถนนเส้นด้านหลัง)
31 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และ
ซ่ อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตรยาว
2,000.00 เมตร

6,500,000

เพื่อซ่ อมแซมอาคารสํานักงานของ
เทศบาลให้มีสภาพที่พร้อมให้บริ การ
มากขึ้น
32 โครงการส่ งเสริ มการจัดทําผังเมืองรวม เพื่อเทศบาลสามารถร่ วมมือกับชุมชน
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ก่อสร้าง ปรับปรุ ง และ
ซ่ อมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาล
จัดทําผังเมืองรวมเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ร่วมกับชุมชน

2,000,000

1,000,000

500,000

500,000

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั้ง
ตําบล

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทั้ง 19
หมู่บา้ น

300,000

อาคารโรงซ่ อมกองช่าง ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร

2,000,000

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
สะดวกสบายปลอดภัย

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ใ ห้มีไ ฟฟ้าส่ องสว่างใช้
อย่างทัว่ ถึง
34 โครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่ อมกองช่าง เพื่อสร้างความสะดวกและเพิ่มพื้นที่
ในการบริ การ
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2,000,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ขยายถนน คสล. จํานวน เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
1 สาย พร้อมวาท่อ
สัญจรสะดวกมากขึ้น
ระบายนํ้า คสล. กว้าง
6.00 เมตร ยาว 1,450
เมตร

กองช่าง

ถนน คสล. กว้าง 5.00
เมตร ยาว 2,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองช่าง

อาคารสํานักงาน
เทศบาลได้รับการ
ปรับปรุ ง ซ่ อมแซม
- การจัดทําผังเมืองรวม
เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

อาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านดู่มีสภาพที่พร้อม
ให้บริ การประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผังเมืองรวม/ชุมชน/หมู่บา้ นใน
เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อม
และภูมิทศั น์เป็ นไปตาม
มาตรฐาน

กองช่าง

19 หมู่บา้ นในเขต ทต.
บ้านดู่ มีการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
อาคารโรงซ่ อมกองช่าง
จํานวน 1 หลังกว้าง 8
เมตร ยาว 20 เมตร

มีไ ฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่าง
เพียงพอ ประชาชนสามารถ
สัญจรได้อย่างปลอดภัย
ได้รับความสะดวกมากขึ้น
และมี การบริ การได้ทวั่ ถึง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
4,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ปรับปรุ งก่อสร้างขยาย สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ผิวจราจรและเสริ มผิว ปลอดภัยในการเดินทาง
ถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ต จํานวน 1 สาย
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500
เมตร

เพื่อความสะดวกสบายและความ
35 โครงการปรับปรุ งก่อสร้างขยายผิว
ปลอดภัยของประชาชนในการใช้
จราจรและเสริ มผิวถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรี ตสายข้างเทศบาลตําบลบ้านดู่ สถานที่
จากสามแยกเทศบาล

ปรับปรุ งก่อสร้างขยายผิว
จราจรและเสริ มผิวถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต สายข้างทาง
เทศบาลตําบลบ้านดู่ จากสาม
แยกเทศบาล หมู่บา้ นไทใหญ่
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500
เมตร

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรไปมาได้
ซอย 6 บ้านหัวฝาย ต.บ้านดู่ เชื่อมถนน อย่างปลอดภัย
สาย หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ - หมู่ที่ 8 บ้าน
ทรายมูล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

ถนน คสล.หมู่ที่ 13 ซอย 6 ต.
บ้านดู่ เชื่อมถนนสาย หมู่ที่ 6
ต.บ้านดู่- หมู่ที่ 8บ้านทรายมูล
ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,695 เมตร

9,800,000

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6
บ้านโป่ งพระบาทต.บ้านดู่ -บ้านทราย
มูล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย

ถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโป่ ง
พระบาท ต.บ้านดู่ บ้านทรายมูล
ต.แม่ยาว อ.เมืองจ.เชียงราย
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,090
เมตร

1,500,000

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ระบบรางระบายนํ้า ภายในเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภัย

ถนน คสล. พร้อมระบบราง
ระบายนํ้าภายในเทศบาลตําบล
บ้านดู่กว้าง 6.00 เมตร ยาว
295.00 เมตร

2,400,000

ถนน คสล.พร้อม
ระบบรางระบายนํ้า
จํานวน 1 สาย กว้าง 6
เมตร ยาว 295 เมตร

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

39 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
พร้อมตกแต่งภายใน (หอประชุม)

เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับดําเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตําบล
บ้านดู่

อาคารอเนกประสงค์ พร้อม
ตกแต่งภายใน (หอประชุม)
จํานวน 1 หลัง ขนาด กว้าง 30
เมตรยาว 50 เมตร

20,000,000

อาคารอเนกประสงค์
พร้อมตกแต่งภายใน
(หอประชุม) กว้าง 30
เมตร ยาว 50 เมตร
จํานวน 1 หลัง

มีสถานที่สาํ หรับดําเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
ตําบลบ้านดู่
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1,500,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ถนน คสล.หมู่ที่ 13ซอย สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
6 จํานวน1 สาย กว้าง 6 ที่ปลอดภัยในการเดินทาง
เมตรยาว 1,695 เมตร

กองช่าง

ถนน คสล. จํานวน 1 สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
สาย กว้าง 6 เมตร ยาว ที่ปลอดภัยในการเดินทาง
3,090 ใจน ปรมรา 2 ยาว
1,500 เมตร ปี ที่ 3 ยาว
1,0590 เมตร

กองช่าง

กองช่าง

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

40 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ชั้นเดียว จํานวน 10 ห้อง1 หลัง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็ นศูนย์รวมการขายสิ นค้าOTOP อาคารอเนกประสงค์ช้ นั เดียว
ของประชาชนตําบลบ้านดู่
จํานวน 10 ห้องบริ เวณ
เทศบาลตําบลบ้านดู่

2559
(บาท)
2,000,000

41 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บริ เวณ เพื่อจะได้มีน้ าํ สะอาดและเพียงพอใน
เทศบาลตําบลบ้านดู่
การอุปโภค

ระบบประปาขนาดใหญ่
บริ เวณเทศบาลตําบลบ้านดู่

3,500,000

42 โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมขยาย เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรไปมาได้
ผิวจราจรตั้งแต่ทางเข้าตลาดสดเทศบาล อย่างปลอดภัย
ตําบลบ้านดู่ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 5

วางท่อระบายนํ้าพร้อมขยายผิว
จราจรทางเข้าตลาดสดเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่
2 และหมู่ที่ 5 ทั้ง 2 ข้างทาง
ยาว 1,810 เมตร

4,000,000

500,000

43 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ลานให้
อาหารปลาพร้อมก่อสร้างถนนรอบ
หนองขัวแคร่ เชื่อมถนนขัวแคร่ ป่าซาง
หมู่ที่ 2 (วัดขัวแคร่ )

เพื่อปรับปรุ งถนนและเน้นแหล่ง
ท่องเที่ยวของวัดขัวแคร่

ปรับปรุ งภูมิทศั น์ลานให้
อาหารปลาพร้อมก่อสร้างถนน
รอบหนองขัวแคร่ เชื่อมถนน
ขัวแคร่ ป่าซาง หมู่ที่ 2 (วัดขัว
แคร่ )

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 17 ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 17 แยกขวาชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 17
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 3.50
เมตร ยาว 149 เมตร
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 17
แยกขวา ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

4,000,000

521,000

97,000
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ตัวชี้วัด
KPI
อาคารอเนกประสงค์
ชั้นเดียว จํานวน10 ห้อง
จํานวน 1 หลัง
ระบบประปาขนาด
ใหญ่บริ เวณเทศบาล
ตําบลบ้านดู่
ท่อระบายนํ้าพร้อม
ขยายผิวจราจร ยาว
1,810 เมตร จํานวน 2
ข้างทาง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
เป็ นศูนย์รวมการขายสิ นค้า
OTOPของชุมชนตําบลบ้านดู่
สร้างรายได้ใ ห้กบั ประชาชน
มีน้ าํ สะอาดและเพียงพอต่อ
การบริ โ ภค
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

กองช่าง

กองช่าง

ภูมิทศั น์ลานให้อาหาร เป็ นสถานที่สัญจรระหว่างวัด
กับประชาชนด้านทิศตะวันตก
ปลาสวยงามน่า
ท่องเที่ยวและถนนใช้ ได้อย่างสะดวก
สัญจรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

กองช่าง **

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 149 เมตร
ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

ที่

โครงการ

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 9/1 (บ้านนางสุ รพิณ ร้องขันแก้ว)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 9/1
(บ้านนางสุ รพิณ ร้องขันแก้ว)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 4 เมตร
ยาว 21.00 เมตร

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 11/3 (บ้านนายสมบูรณณ์ วงค์หาร)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 11/3
(บ้านนายสมบูรณณ์ วงค์หาร)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทางว้าง 4 เมตร
ยาว 222 เมตร

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 6 แยกซ้าย (บ้านนายทิดพงษ์ จิติ
รัตน์) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 แยก
ซ้าย (บ้านนายทิดพงษ์ จิติรัตน์)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 3.00
เมตร ยาว 49.00 เมตร

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 6 แยกซ้าย (บ้านนายพวน ยกคําชู)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 แยก
ซ้าย (บ้านนายพวน ยกคําชู)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 4 เมตร
ยาว 36.00 เมตร

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 6 ซ้าย (บ้านนางบัวคํา ดีคาํ ปา)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 ซ้าย
(บ้านนางบัวคํา ดีคาํ ปา) ชนิ ด
ไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 4 เมตร ยาว
55 เมตร

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 6 แยกซ้าย (บ้านนายสิ งห์ สาม
หมื่น) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 6 แยก
ซ้าย (บ้านนายสิ งห์ สามหมื่น)
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 3.70
เมตร ยาว 32 เมตร

2559
(บาท)
54,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

570,000

ตัวชี้วัด
KPI
ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
ไหล่ทาง กว้าง 4 เมตร การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
ยาว 21.00 เมตร จํานวน
1 สาย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง **

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
ไหล่ทางว้าง 4 เมตร ยาว การเดินทางสะดวกมากยิง่ ขึ้น
222 เมตร จํานวน 1 สาย

กองช่าง **

95,000

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 3.00
เมตร ยาว 49.00 เมตร
จํานวน 1 สาย

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

93,000

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
ไหล่ทาง กว้าง 4 เมตร การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
ยาว 36.00 เมตร จํานวน
1 สาย

กองช่าง **

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 4 เมตร
ยาว 55 เมตร จํานวน 1
สาย

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 3.70
เมตร ยาว 32 เมตร
จํานวน 1 สาย

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

140,000

77,000

47

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 2 แยกซ้าย (บ้านนายเกรี ยงศักดิ์ สุ
ธรรม) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 2 แยก
ซ้าย (บ้านนายเกรี ยงศักดื สุ
ธรรม) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง
3.50 เมตร ยาว 68 เมตร

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 11 แยกขวา เชื่อม ซอย 9 แยกขวา
(บ้านนายตา เรื องวิไ ล ถึงบ้านนางต้อย
ไชยสิ ทธิ สาร) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 11
แยกขวา เชื่อม ซอย 9 แยกขวา
(บ้านนายตา เรื องวิไ ล ถึงบ้าน
นางต้อย ไชยสิ ทธิ สาร) ชนิ ด
ไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 3.50 เมตร
ยาว 178.00 เมตร

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 5 แยกขวา เ (บ้านนายสิ งห์คาํ คุณ
หลวง) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
154,000
ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 3.50
เมตร ยาว 68 เมตร
จํานวน 1 สาย

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

400,000

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
ไหล่ทาง กว้าง 3.5 เมตร การเดินทางสะดวกมากยิง่ ขึ้น
ยาว 178.00 เมตร
จํานวน 1 สาย

กองช่าง **

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 5 แยก
ขวา เ (บ้านนายสิ งห์คาํ คุณ
หลวง) ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง
3 เมตร ยาว 60.00 เมตร

117,000

ถนน คสล. ชนิ ดไม่มี ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
ไหล่ทาง กว้าง 3 เมตร การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
ยาว 60.00 เมตร จํานวน
1 สาย

กองช่าง **

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอยหลังวัดขัวแคร่ (ติดกําแพงวัดขัวแคร่
ทิศตะวันตก) พร้อมร่ องระบายนํ้า
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอยหลัง
วัดขัวแคร่ (ติดกําแพงวัดขัวแคร่
ทิศตะวันตก) พร้อมร่ อง
ระบายนํ้า ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง
กว้าง 3.80 เมตร ยาว 78 เมตร

192,000

ถนน คสล. พร้อมร่ อง
ระบายนํ้า ชนิ ดไม่มี
ไหล่ทาง กว้าง 3.80
เมตร ยาว 78 เมตร
จํานวน 1 สาย

ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิง่ ขึ้น

กองช่าง **

56 โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางทุกซอย เพื่อส่ องสว่างบนเส้นทางสัญจรใน
จํานวน 74 จุดภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 1 เวลากลางคืน
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ซอย เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
9 แยกซ้าย บ้านนายผจญ อารี ย์ ชนิ ดไม่
มีไ หล่ทาง

ไฟฟ้ารายทางทุกซอยใน
หมู่บา้ น จํานวน 74 จุด
ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 9
แยกซ้าย บ้านนายผจญ อารี ย์
ชนิ ดไม่มีไ หล่ทาง กว้าง 3 เมตร
ยาว 38 เมตร

ไฟฟ้ารายทาง จํานวน 74
จุด
ถนน คสล. กว้าง 3 เมตร
ยาว 38 เมตร จํานวน 1
สาย

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน
ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง **

500,000
74,000
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กองช่าง **

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
500,000

58 โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมสนามมวย
หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 16

เพื่อซ่ อมแซมสนามมวย ให้เป็ นศูนย์
สุ ขภาวะของผูส้ ู งอายุ ได้จดั กิจกรรม
และร่ วมออกกําลังกาย

1.ที่ทาํ การของผูส้ ู งอายุของ
ตําบล 2.ที่ทาํ กิจกรรมของผุ ้
สู งอายุของตําบล

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
ซอย 11 เชื่อมสันป่ าสัก หนองปึ๋ ง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
สะดวกสบายปลอดภัย

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 11
เชื่อมสันป่ าสัก หนองปึ๋ ง กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

60 โครงการปรับปรุ งผิวถนน คสล. เดิม
หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 4

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
สะดวกสบายปลอดภัย

ปรับปรุ งผิวถนน คสล.เดิมหมู่
ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 4 กว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,135 เมตร

1,500,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 10 ซอย 17
เชื่อมหมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 16
ระหว่างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหมู่
ที่ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
600.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
4.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร
ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 เมตรยาว
130.00 เมตร

เพื่อสะดวกในการประกอบพิธี
ซ่ อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ )
ฌาปนกิจของหมู่บา้ นใน ตําบลบ้านดู่ หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,10,15 และ
หมู่ที่ 18
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรม หลังคาลานกิจกรรมหลังตลาด
สด

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 17 เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจร
หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 16

62 โครงการซ่ อมแซมฌาปนสถาน (เมรุ )
หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,10,15 และ หมู่ที่ 18
63 โครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม
(มุงหลังคา)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ผูส้ ู งอายุของตําบลได้ สามารถใช้เป็ นพื้นที่ใ นการ 1.
จัดกิจกรรม และสนาม ที่ทาํ การของผูส้ ู งอายุของตําบล
มวยหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 2.ที่ทาํ กิจกรรมของผุส้ ู งอายุ
16 ได้รับการปรับปรุ ง ของตําบล

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง*

3,900,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
11 จํานวน 3 สาย กว้าง สัญจรสะดวกมากขึ้น
4.00 เมตร ยาว 1,500
เมตร

กองช่าง *

1,500,000

ปรับปรุ งผิวถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
เดิม หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 4 สัญจรสะดวกมากขึ้น
จํานวน 1 สาย ยาว
1,135 เมตร

กองช่าง *

2,500,000

ถนน คสล. ช่วงที่ 1
ประชาชนโดยรวมสัญจรใน
การเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
600.00 เมตร ช่วงที่ 2
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
281.00 เมตร ช่วงที่ 3
กว้าง 4.00 เมตรยาว
130.00 เมตร จํานวน 3
ช่วง

กองช่าง *

500,000

ฌาปนสถานได้รับการ ประชาชนที่มาประกอบ
ซ่ อมแซม จํานวน 9 แห่ง กิจกรรมได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น
- ลานกิจกรรมตลาดสด มีสถานที่ประกอบกิจกรรม
เทศบาลตําบลบ้านดู่ มี มากขึ้น
หลังคามุงลานกิจกรรม

กองช่าง *

500,000
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800,000

กองช่าง *

ที่

โครงการ

64 โครงการจัดซื้ อที่ดินเพื่อขยายถนน
คสล.โรงเรี ยนบ้านดู่ ทางทิศเหนื อ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
สะดวกสบายปลอดภัย

65 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อม เพื่อใช้เป็ นเส้นทางในการสัญจรและ
วางท่อ คสล. และปรับปรุ งผิวถนนด้วย สะดวกสบายปลอดภัย
หิ นคลุกเชื่อม ถนน หมู่ที่ 9 เชื่อมไปต.
นางแล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ อที่ดิน พร้อมขยายถนน
คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร
ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อ
คสล. และปรับปรุ งผิวถนน
ด้วยหิ นคลุกขยายผิวกว้าง 3
เมตร ยาว 130 เมตร วางท่อ
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.00 เมตร ยาว 130 เมตร
พร้อมบ่อพัก ปรับปรุ งผิวด้วย
หิ นคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว
1,530 เมตร เชื่อมไปต.นางแล

66 โครงการก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาล
67 โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่

เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับ
ป้ ายประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านดู่
เทศบาลตําบลบ้านดู่
เพื่อเป็ นสถานที่ไ ว้จอดรถสําหรับผูม้ า โรงจอดรถสํานักงานเทศบาล
ติดต่อราชการ เพิม่ ความสะดวกสบาย ตําบลบ้านดู่
มากยิ่งขึ้น

68 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน

เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่
ประชาชนและเพิ่มพื้นที่ใ นการบริ การ
ประชาชน
เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมแอร์
สถานที่สาํ นักงานในตลาด (สถานที่
เดียวกับห้องซี ซีทีวี)

69 โครงการปรับปรุ งสํานักงานเทศกิจใน
ตลาด

2559
(บาท)
500,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

1,500,000

500,000
1,500,000

อาคารสํานักงาน หลังตลาดสด
เทศบาลตําบลบ้านดู่

35,000,000

ปรังปรุ งสถานที่ต้ งั บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ป้ายสํานักงาน

30,000

50

ตัวชี้วัด
KPI
ที่ดินและขยายถนน
คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
30 เมตร
ขยายผิวจราจร กว้าง 3
เมตร ยาว 130 เมตร
วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
เมตร ยาว 130 เมตร
พร้อมบ่อพัก ปรับปรุ ง
ผิวด้วยหิ นคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,530 เมตร
เชื่อมไป ต.นางแล

500,000 - ป้ ายประชาสัมพันธ์
จํานวน 1 ป้ าย
โรงจอดรถ บริ เวณ
เทศบาลตําบลบ้านดู่
จํานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองช่าง *

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวกมากขึ้น

กองช่าง *

ประชาชนสามารถรับข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ไ ด้อย่างทัว่ ถึง
สามารถใช้เป็ นที่จอดรถของผู ้
มาติดต่อราชการได้อย่าง
สะดวกและเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย

กองช่าง *

อาคารสํานักงานจํานวน ประชาชนได้รับความสดวก
1 หลัง
สบายมากขึ้น และมีการ
บริ การประชาชนได้ทวั่ ถึง
สํานักงานเทศกิจได้รับ ประชาชนเข้ามารับบริ การ
การปรับปรุ งมีสภาพ จํานวนเพิ่มขึ้น
แวดล้อมที่ดีข้ ึน

กองช่าง *

กองช่าง

สํานักปลัด ฯ
กองช่าง

ที่

โครงการ

70 โครงการก่อสร้างป้ ายชื่อสํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านดู่

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างจุดเด่นให้ ป้ ายชื่อสํานักงานเทศบาล
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลบ้านดู่ รองรับการ
บ้านดู่กาํ หนด)
ท่องเที่ยวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

2559
(บาท)
750,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
750,000
ป้ ายสํานักงานเทศบาล ประชาสัมพันธ์และสร้าง
ตําบลบ้านดู่ จํานวน 1 จุดเด่นให้เทศบาลตําบลบ้านดู่
รองรับการท่องเที่ยวเข้าสู่
ป้ าย
ประชาคมอาเซี ยน

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์
(อาคารสมเด็จย่า 70 ปี )
บริ เวณนํ้าพุร้อน

300,000

อาคารสมเด็จย่าได้รับ
การปรับปรุ งซ่ อมแซม
มีสภาพใช้งานที่ดีข้ ึน

อาคารสมเด็จย่ามีสภาพที่
พร้อมให้พบริ การประชาชน
มากขึ้น

กองช่าง

เพื่อปรับปรุ งซ่ อมแซมฐานเสาธงให้ ฐานเสาธงเทศบาลตําบลบ้านดู่
มัน่ คงเพร้อมใชจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
และเป็ นสัญลักษณ์ประจําหน่วย
งานราชการ

100,000

ฐานเสาธงได้รับการ
ซ่ อมแซมปรับปรุ ง
จํานวน 1 แห่ง

ฐานเสาธงมีลกั ษณะที่แข็งแรง
และเป็ นสัญญลักษณ์สาม
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระหมา
กษัตริ ย์

กองช่าง

ประชาชนสามารถใช้ป้ายทาง
หลวงในการสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกสบาย

กองช่าง

มีสถานที่สาํ หรับจัดการเรี ยน
และจัดดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

71 โครงการปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์ เพื่อซ่ อมแซมปรับปรุ งอาคารให้มี
(อาคารสมเด็จย่า 70 ปี ) บริ เวณนํ้าพุร้อน สภาพที่พร้อมใช้งานรองรับการจัด
กิจกรรมของเทศบาล
72 โครงการปรับปรุ งฐานเสาธงเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ป้ ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น
73 โครงการป้ ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น เพื่อใช้เป็ นป้ ายบอกหมายเลขทาง
หลวง และสะดวกสบายในการสัญจร
มากขึ้น

300,000

300,000

118,978,050

80,574,000

300,000 ป้ ายหมายเลขทาง
หลวงท้องถิ่น

6,500,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุ มชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสั งคม
2.1 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลตําบลบ้ านดู่
3,000,000
3,000,000 3,000,000 อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับจัดการ
พร้อมอาคาร ประกอบต่าง ๆ ที่
เล็กเทศบาลตําบลบ้านดู่
เรี ยนการสอนและจัดกิจกรรม ของ
เล็ก จํานวน 1 หลัง
เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลตําบล
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พร้อมอาคารประกอบ
บ้านดู่
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
300,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
300,000
300,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู ้ดา้ นการจัด
การศึกษา

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีความเข้าใจใน กองการศึกษา
การสอนมากขึ้น
2.ครู ผดู ้ ูแลเด็กเข้าใจการจัด
การศึกษา

2 โครงการอบรม ศึกษาดูงานของครู
บุคลากรทางการศึกษา,คณะกรรมการ
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษา
ทุกด้าน

ศพด. 7 แห่ง , รร.เทศบาล 1 ,
1.เพื่อให้ครู ผดู ้ ูแลเด็กได้นาํ ความรู ้
ปรับปรุ งจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ 2. คณะกรรมการสถานศึกษา ทุก
เพื่อให้ครู ผดู ้ ูแลเด็กได้เรี ยนรู ้ใ นการ แห่ง
จัดการศึกษา

3 โครงการคัดเลือกผูด้ ูแลเด็กดีเด่นเพื่อ
เสนอชื่อเข้าแข่งขันคัดเลือกในระดับ
ต่าง ๆ

เพื่อให้ครู ผดู ้ ูแลเด็กเกิดขวัญกําลังใจ
ในการปฎิบตั ิหน้าที่และบุคลากร
ทางการศึกษา

ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.,ครู เทศบาล 1

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 80 ของผูด้ ูแล
เด็กได้รับคัดเลือก

เกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

4 โครงการประเมินสมรรถนะ ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้ครู ไ ด้ผา่ นการประเมินด้าน
วิชาชีพครู

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด

50,000

50,000

50,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมบุคลากรมี
สมรรถนะทางการ
ศึกษาที่ดี

ครู และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
ผ่านการประเมิน

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ใ น
ชุมชนและสถานที่สาํ คัญ ที่เหมาะสม
กับการเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็ก ใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้ครู และนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู และเด็กนักเรี ยน

300,000
(2556:95,300)
(2557:58,000)

300,000

300,000 ร้อยละร้อยของ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้กิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาแหล่ง
นอกสถานที่
เรี ยนรู ้ใ นชุมชนและ
สถานที่เหมาสมกับการ
เรี ยน

6 โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคาร ศูนย์ เพื่อปรับปรุ งซ่ อมแซม บํารุ งรักษา
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรี ยนในสังกัดใน ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาล
สังกัดเทศบาลให้สวยงาม

ศพด.7 แห่ง,โรงเรี ยน 1 แห่ง
-ปรับปรุ งป้ ายชื่อ
-ซ่ อมแซมปรับปรุ งมุง้ ลวด
-ซ่ อมแซมปรับปรุ งระบบ
ไฟฟ้า

500,000

500,000

500,000 -ปรับปรุ งป้ ายชื่อ
-ซ่ อมแซมปรับปรุ งมุง้
ลวด
ซ่ อมแซมปรับปรุ ง
ระบบไฟฟ้า

เพื่อให้เด็กนักเรี ยนได้มีหอ้ งนํ้าที่ใ ช้
อย่างเพียงพอต่อจํานวนเด็กนักเรี ยน

ศพด. 7 แห่ง,โรงเรี ยน 1 แห่ง

1,500,000

1,500,000

1,500,000 สร้างห้องนํ้าเพียงพอ
สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

7 โครงการจัดสร้างห้องนํ้าให้เพียงพอ
สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
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กองการศึกษา

กองการศึกษา

ปรับปรุ งซ่ อมแซมบํารุ งรักษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
โรงเรี ยนในสังกัดได้รับการ
ปรับปรุ งให้สวยงาม

กองการศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา ได้มีหอ้ งนํ้าที่
เพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

8 โครงการพัฒนาปรับปรุ งภูมิทศั น์
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

9 โครงการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน
สําหรับสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล
10 โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพและตรวจ
สุ ขภาพเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล
11 โครงการจัดหารถและบริ การรับส่ งเด็ก
นักเรี ยนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล
12 โครงการสอนเสริ มภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล 1 และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ในสังกัด
13 โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนใน
สังกัด สพฐ.,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด
จํานวน 7 แห่ง,โรงเรี ยนเทศบาล 1 ใน
สังกัดเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้พ้นื ที่สาํ หรับพัฒนาการเด็ก ศพด. 7 แห่ง,โรงเรี ยน 1 แห่ง
อยูใ่ นสภาพที่เหมาะสมกับการเล่น 2.
เพื่อให้มีพ้นื ที่รับส่ งเด็กนักเรี ยนและ
สะดวก
เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากสื่ อต่าง ๆ ที่ ศพด. 7 แห่ง,โรงเรี ยน 1 แห่ง
หลากหลายและทันสมัยก้าวหน้า
สื่ อนวัตกรรมใหม่ ๆ
เทคโนโลยี

2559
(บาท)
500,000
(2557:96,600)

100,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
500,000
500,000 มีการปรับปรุ งพื้นที่
สําหรับพัฒนาการศึกษา
ของเด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
100,000
100,000 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของเด็กในศูนย์ ศพด.7 แห่ง,โรงเรี ยน 1 แห่ง
พัฒนาเด็กให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคน

300,000

300,000

ศพด.7 แห่ง,โรงเรี ยน 1 แห่ง

1,000,000

1,000,000

200,000

200,000

2,500,000

2,500,000

เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระของ
ผูป้ กครองและเด็กมีความปลอดภัยใน
การเดินทาง
เพื่อให้เด็กนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดา้ น
ภาษามากขึ้น เพื่อเข้าสู่ ระบบ
ประชาคมอาเซี ยน
เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

โรงเรี ยนเทศบาล 1

1.อาหารเสริ ม (นม) ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก 2.อาหารเสริ ม (นม)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 3.อาหาร
เสริ ม (นม) โรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

(2556:2,078,616.42)
(2557:2,245,503.40)
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300,000 สุ ขภาพเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกคนมี
สุ ขภาพดี
1,000,000 ร้อยละร้อยเด็กนักเรี ยน
มีความปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ้น
200,000 ร้อยละ80 ของเด็ก
นักเรี ยนมีความรู ้ดา้ น
ภาษาที่เพิม่ ขึ้น
2,500,000 ร้อยละร้อยของเด็ก
นักเรี ยนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน
และมีสุขภาพแข็งแรง

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

พื้นที่ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกาได้รับการปรับปรุ ง

กองการศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

กองการศึกษา

เด็ก ๆ ได้รับการดูแลเรื่ อง
สุ ขภาพ

กองการศึกษา

เด็กเดินทางด้วยความปลอดภัย กองการศึกษา

เด็กมีความรู ้และความพร้อม
ด้านภาษามากขึ้น

กองการศึกษา

นักเรี ยนมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
6,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
6,000,000 6,000,000 อุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรี ยนมีร่างกายแข็งแรง
ให้เด็กมีสุขภาพร่ างกาย สมบูรณ์
แข็งแรง

14 อุดหนุนส่ วนราชการโครงการอาหาร
กลางวัน

เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

1.อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงาน คณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขต ทต.5 โรง

15 โครงการประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน

เพื่อเป็ นการคุม้ ครองให้เด็กนักเรี ยน

นักเรี ยน ศพด.7 แห่ง,โรงเรี ยน
1 แห่ง

150,000

150,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

200,000

200,000

17 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนางาน
วิชาการโรงเรี ยนและ ศพด.

เพื่อจัดการเรี ยนการสอนตาม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
หลักสู ตรท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ สถานศึกษา
พัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี

100,000

100,000

18 โครงการหาทุนสนับสนุนนักเรี ยน
ยากจน

เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนทางบ้านที่มี
ฐานะยากจนในการเรี ยนการสอน

50,000

50,000

16 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบ เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศให้ทนั สมัยของศูนย์พฒ
ั นา ของโรงเรี ยนและ ศพด.เพื่อการ
บริ หารและบริ การ
เด็กเล็กและสถานศึกษา

(2556:3,155,400)
(2557:4,984,000)

นักเรี ยน ศพด.7 แห่ง
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150,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมมีการทํา
ประกันอุบตั ิเหตุ
200,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการม
สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศให้ทนั สมัย

100,000 มีหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนที่เป้ นไปตาม
แผนฯ

นักเรี ยนได้รับความปลอดภัย

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยน กองการศึกษา
เทศบาล 1 มีระบบสื บค้น
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รวดเร็ ว
และสะดวกมีความคล่องตัวทํา
ให้ฐานข้อมูลสารสนเทศมี
ข้อมูลจัดเก็บอย่างเพียงพอ
กองการศึกษา
มีหลักสู ตรสถานศึกษาและ
หลักสู ตรท้องถิ่นสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลมีทิศทางการ
พัฒนาที่ดีข้ ึน

50,000 ร้อยละร้อยของนักเรี ยน นักเรี ยนที่มีฐานะยากจนได้รับ กองการศึกษา
การช่วยเหลือด้านการศึกษา
ยากจนได้รับ
ทุนการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการอบรมการมีส่วนร่ วมระหว่าง เพื่อให้ผปู ้ กครองสถานศึกษาได้มี
ผูป้ กครอง,ครู ศพด.7 แห่ง
โรงเรี ยน,ศพด.,ครู ,นักเรี ยน,ผูป้ กครอง, ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษาเตรี ยม ,โรงเรี ยน 1 แห่ง
ความพร้อมและเสริ มสร้างพัฒนาการ
กรรมการสถานศึกษา
ของเด็กทั้งที่ศูนย์ที่บา้ นเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
สถานศึกษาด้านต่างๆ
20 โครงการสํารวจเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ใ ห้เด็กที่ถึงเกณฑ์
ภาคบังคับ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน
ภาคบังคับ
21 โครงการไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กใน เพื่อป้ องกันการขาดสารไอโอดีนใน
วัยเรี ยน
เด็กปฐมวัย ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

2559
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความร่ วมกัน
ระหว่างบ้านและ
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ

ผูป้ กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้มีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

20,000

20,000

นักเรี ยน ศพด.7 แห่ง,โรงเรี ยน
1 แห่ง

50,000

50,000

เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนด้านวัฒนธรรม
อาเซี ยน

นักเรี ยน ศพด.7 แห่ง,โรงเรี ยน
1 แห่ง

100,000

100,000

100,000 นักเรี ยนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการร้อยละ 80 มี
ความรู ้ดา้ นวัฒนธรรม
อาเซี ยน

23 โครงการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาสู่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน
สามารถสื่ อสารภาษาต่างประเทศได้
ประชาคมอาเซี ยน / กองการศึกษา ฯ
กศน.เชียงราย

เด็กและเยาวชน ประชาชน
ทัว่ ไป ในพื้นที่เทศบาลตําบล
บ้านดู่

200,000

200,000

200,000 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการร้อย เด็กและเยาวชน ประชาชน
ละ 80 สามารถสื่ อสาร ทัว่ ไปสามารถสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศได้
ภาษาต่างประเทศได้
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

จัดการศึกษาต่อยอดจากระดับ กองการศึกษา
อนุบาลของโรงเรี ยนเทศบาล 1
ต่อเนื่ อง
เด็กนักเรี ยนได้รับไอโอดีน
กองการศึกษา
เพียงพอกับความต้องการเพื่อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเจริ ญเติบโต

นักเรี ยนที่จบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย

22 โครงการส่ งเสริ มทางวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซี ยนกองการศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านดู่

20,000 ร้อยละร้อยของเด็ก
ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ
50,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีการ
พัฒนาเด็กในวัยเรี ยน

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ดา้ น
วัฒนธรรมอาเซี ยน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
3,000,000

24 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารสถานศึกษา

เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์

1.อาหารกลางวันโรงเรี ยน
เทศบาล 1 ,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (2556:1,382,310)
สังกัด ทต.บ้านดู่ 2.ปรับปรุ ง (2557:1,839,125)
หลักสู ตรสถานศึกษาสําหรับ
โรงเรี ยน 3.ค่าใช้จ่ายในการใช้
อินเตอร์ เน็ต 4.พัฒนาครู ของ
โรงเรี ยน 5.พัฒนาห้องสมุด
สําหรับโรงเรี ยนเทศบาล 1 6.
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 7.พัฒนา
ครู ของโรงเรี ยนเทศบาล 1 8.
พัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็ก / ผูด้ ูแลเด็ก
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 9.
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

25 โครงการพิเศษโรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่อให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการอํานวยการ
และห้องปฏิบตั ิการพิเศษที่เอื้อต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนเอื้อต่อการจัด
การศึกษา

1.ห้องประชุม
2.ห้องอํานวยการบริ หาร
3.ห้องสมุด
4.ห้องเกียรติยศ/ประกันคุณภาพ
5.ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์
6.ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
7.ห้องเรี ยนจริ ยธรรม

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
นักเรี ยนมีร่างกายแข็งแรง
3,000,000 3,000,000 ร้อยละร้อยของ
สมบูรณ์
นักเรี ยนมีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรงสมบูรณ์

350,000
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650,000 บุคลากรทุกคนได้
รับบริ การและร้อยละ
85 พอใจ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนอํานวยการ กองการศึกษา
และห้องเรี ยนพิเศษได้มาตรฐาน
เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานและ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร
และครู โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารและครู ทาํ งาน
อย่างมืออาชีพ

27 โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา

1.เพื่อปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย 1.มีหลักสู ตรปฐมวัย 3-5 ปี
50,000
2.เพื่อพัฒนาการนําหลักสู ตรไปใช้สอน 2.ครู มีแผนจัดประสบการณ์ครบ (2557:20,000)
3.เพื่อกํากับติดตามการใช้หลักสู ตร 3.ครู มีเอกสารและสื่ อการสอน
ตามหลักสู ตรปฐมวัย
4.เพื่อรายงานการใช้หลักสู ตร
5.เพื่อจัดทําเอกสารการสอนตาม
หลักสู ตร
ครู ทุกคนใน รร.ท1
10,000
ครู สามารถนําเทคนิ ค วิธีการ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้สอนและการ
สอนมีประสิ ทธิ ภาพ

28 โครงการสนับสนุนการแสวงหา
เทคนิ ควิธีการใหม่ๆ มาใช้ใ นการสอน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

ผูบ้ ริ หารและครู ทุกคนได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพ

2559
(บาท)
20,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
20,000
20,000 ผูบ้ ริ หารและครู ทุกคน
มีความรู ้ความเข้าใจ
ทํางานอย่างมืออาชีพ
คิดเป็ นร้อยละ 85

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูบ้ ริ หารและครู นาํ ความรู ้ที่
ได้มาประยุกต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ไ ด้เป็ นอย่างดีมี
ประสิ ทธิ ภาพ

กองการศึกษา

50,000

ครู จดั การเรี ยนการสอนตาม
50,000 ร้อยละ 85 ของครู
หลักสู ตรได้อย่างมี
มีความรู ้ความเข้าใจ
สามารถนําหลักสู ตร
ประสิ ทธิ ภาพ
ไปใช้สอนและรายงาน
การใช้หลักสู ตร

กองการศึกษา

10,000

10,000 ร้อยละ 85 ของครู
นําเทคนิ ควิธีการใหม่ๆ
มาใช้ใ นการสอนเด็ก
ระดับปฐมวัยได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ

ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนดีผปู ้ กครองพึงพอใจใน
การสอนของครู และ
สถานศึกษาเป็ นที่ยอมรับ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

29 โครงการส่ งเสริ มการทําวิจยั
ในชั้นเรี ยน โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

ครู ทุกคนใน รร.ท. 1 นําเทคนิ ค
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนครู ใ ช้
กระบวนการทางวิจยั แก้ไ ขปั ญหาเด็ก ทางวิจยั แก้ไ ขปั ญหานักเรี ยน
นักเรี ยน

10,000

10,000

10,000 ครู มีผลงานวิจยั
อย่างน้อยภาคเรี ยน
ละ 1 เรื่ อง

ปั ญหาของนักเรี ยนได้รับการ
แก้ไ ข

30 โครงการกองทุนชมรม
ผูป้ กครองนักเรี ยน
โรงเรี ยนเทศบาล 1ฯ

1.เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองมีส่วน ผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคนใน
รร.ท. 1
ร่ วมพัฒนาการศึกษา
2.ระดมงบประมาณเพื่อการศึกษาของ
โรงเรี ยน

10,000

10,000

10,000 1.ผูป้ กครองทุกคนเป็ น
สมาชิกชมรมและ
สมทบกองทุนครอบ
ครัวละ 200 บ./ปี
2.ประชุมผูป้ กครอง
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
เป็ นอย่างน้อย

โรงเรี ยนมีงบประมาณเพียงพอ กองการศึกษา
ในการพัฒนาการศึกษาโดยผู ้
ปกครองมีส่วนร่ วม เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ พรบ.แห่งชาติ และ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
20,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
20,000
20,000 นักเรี ยนที่มีปัญหา
ทุกคนได้รับการช่วย
เหลือแก้ไ ขปั ญหา

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

31 โครงการชวนครู เยี่ยมบ้าน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

นักเรี ยนที่มีปัญหาต้องได้รับการ
1. เพื่อสํารวจปั ญหาของนักเรี ยน
2. เพื่อจัดทําทะเบียนนักเรี ยนที่มีปัญหา ช่วยเหลือและแก้ไ ข
3. เพื่อช่วยเหลือแก้ไ ขปั ญหานักเรี ยน

32 โครงการประชุมกรรมการสถาน
ศึกษาฯ โรงเรี ยนเทศบาล 1ฯ

เพื่อความเข้าใจอันดีและส่ วนร่ วม
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

คณะกรรมการฯและคณะครู
ร่ วมประชุม

10,000

10,000

10,000 จัดประชุมอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง

33 โครงการพัฒนางานเลื่อนวิทยฐานะ

เพื่อส่ งเสริ มผูบ้ ริ หารและครู
ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและ
ประเมินผลงานขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

ผูบ้ ริ หารและครู ค.ศ.1

10,000

10,000

10,000 มีผบู ้ ริ หารอันดับ ค.ศ.4 ผูบ้ ริ หารและครู มี
กองการศึกษา
และครู อนั ดับ ค.ศ.2
ความก้าวหน้าในวิชาชีพสู งขึ้น

34 โครงการผูบ้ ริ หาร/ครู ดีเด่นประจําปี
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1. เพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร ครู และผูบ้ ริ หาร รร.ท1 ทุกคน
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผบู ้ ริ หาร/ครู

13,000

16,000

19,000 มีบุคลากรดีเด่นอย่าง
น้อยปี ละ 3 คน

35 โครงการจ้างผูป้ ระกอบอาหารฯ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่อให้มีบุคลากรสนับสนุนการสอน
เพียงพอเอื้อต่อการจัดการศึกษา

ผูป้ ระกอบอาหารกลางวัน 2 คน
(แม่ครัว และผูช้ ่วยแม่ครัว)

110,000

110,000

110,000 ครู และนักเรี ยนทุกคน จัดทําโครงการอาหารกลางวัน กองการศึกษา
ได้รับประทานอาหารฯ บริ การแก่บุคลากรถูกสุ ขอนามัย

36 โครงการจ้างครู อตั ราจ้างตามภารกิจ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่อมีครู สอนเด็กปฐมวัยครบชั้น

1.ครู อตั ราจ้าง วุฒิ ป.ตรี
เอกปฐมวัย 1 คน

165,000

165,000

165,000 มีครู สอนประจําชั้น
เพียงพอ

37 โครงการจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่อส่ งเสริ มการใช้สื่อการสอน

สื่ อการสอนตามหลักสู ตร
ปฐมวัย
ครบทุกชั้น

50,000

50,000
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นักเรี ยนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
และผูป้ กครองพึงพอใจ

กองการศึกษา

คณะกรรมการฯเข้มแข็งร่ วม
พัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

กองการศึกษา

ผูบ้ ริ หาร/ครู มีขวัญกําลังใจใน
การทํางานดีข้ ึน

กองการศึกษา

นักเรี ยนอนุบาล 1 และอนุบาล 2 กองการศึกษา
มีครู ดูแลอบรมสัง่ สอนใกล้ชิด

50,000 ทุกห้องเรี ยนมีสื่อการ มีสื่อการเรี ยนการสอนที่
สอนตามหลักสู ตรครบ หลากหลายเหมาะสม
และเพียงพอ

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
35,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
40,000
40,000 พัสดุที่ชาํ รุ ดได้รับการ
บํารุ งรักษาสภาพดี
ใช้การได้ดีร้อยละ 80

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
โรงเรี ยนมีพสั ดุใ ช้เพียงพอ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

38 โครงการซ่ อมบํารุ งพัสดุ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

พัสดุที่ชาํ รุ ดเสี ยหายมีสภาพดีสามารถ 1.คอมพิวเตอร์
ใช้การได้ปกติ
2.เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.อาคารเรี ยน

39 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักวามสําคัญ
ของวันสําคัญทางศาสนาและแห่งชาติ
2. เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมวัน
สําคัญ

1.วันสําคัญทางศาสนา
วันวิสาขบูชา,วันมาฆบูชา
วันเข้าพรรษา,วันออกพรรษา
2.วันสําคัญแห่งชาติ
วันเด็ก,วันแม่และวันพ่อ
แห่งชาติ

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 เข้าร่ วม
กิจกรรมวันสําคัญฯ

ครู และนักเรี ยนปฏิบตั ิตนเป็ น กองการศึกษา
พลเมืองดีตามศาสนาที่ตนนับ
ถือและปฏิบตั ิตนอยูใ่ นสังคมได้

40 โครงการอุย้ สอนหลาน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1.เพื่อสํารวจและจัดทําทะเบียนภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในชุมชนเขตบริ การ
2.เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ปราชญ์ทอ้ งถิ่นมาสอน
-หัตถกรรมจักสาน
-คหกรรมอาหารพื้นฐาน
-ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

15,000

15,000

15,000 นักเรี ยนร้อยละ 80
เรี ยนรู ้สาระหลักสู ตร
ท้องถิ่นโดยปราชญ์
ท้องถิ่นมาสอน

โรงเรี ยนมีทะเบียนภูมิปัญญา กองการศึกษา
ท้องถิ่นและปราชญ์ทอ้ งถิ่นมา
สอนในสถานศึกษา

41 โครงการเรี ยนรู ้นอกสถานที่
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1.เพื่อครู และนักเรี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้
สถานที่จริ ง
2. เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรี ยนรู ้ต่อ
ยอดจากห้องเรี ยนแก่นกั เรี ยน
3. เพื่อเสริ มสร้างจินตนาการความคิด
สร้างสรรค์แก่นกั เรี ยน

ครู และ
นักเรี ยน รร.ท1 ทุกคน
-ตลาดสดบ้านดู่
-นํ้าพุร้อน
-ม.ราชภัฏ
-วัดร่ องขุ่น
-ฟาร์ มนกกระจอกเทศ

20,000

20,000

20,000 ครู และนักเรี ยนร้อยละ นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
80 เข้าร่ วมกิจกรรม
และประสบการณ์ตรง
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กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
80,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
80,000
80,000 ตัวแทนนักเรี ยน อ.2-3
เข้าร่ วมแข่งวิชาการ
ระดับจังหวัด, ระดับ
ภาคและระดับประเทศ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

42 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
โรงเรี ยนเทศบาล 1

ครู และนักเรี ยน รร.ท.1 เข้าร่ วม
1.เพื่อเสริ มทักษะสติปัญญาสมวัย
2.เพื่อเสริ มประสบการณ์ตรงแก่นกั
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
รี ยน
3.เพื่อเสริ มพัฒนาการณ์ผเู ้ รี ยนปฐมวัย

43 โครงการมอบสัมฤทธิ บตั ร วันจบ
หลักสู ตรปฐมวัย (บัณฑิตน้อย)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1.เพื่อประชาสัมพันธ์งานโรงเรี ยน
2.เพื่อบํารุ งขวัญกําลังใจนักเรี ยน
3.เพื่อสร้างความภูมิใ จแก่ ครู
นักเรี ยน และผูป้ กครอง

1.นักเรี ยน อ.3 ทุกคนเรี ยนจบ
หลักสู ตรปฐมวัยและได้รับสัม
ฤทธิ บตั รการศึกษาปฐมวัย

25,000

30,000

30,000 นักเรี ยนที่เรี ยนจบจาก ผูป้ กครอง/ชุมชนยอมรับใน
โรงเรี ยน ท.1 ทุกคน
คุณภาพการบริ หารจัด
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ การศึกษาของสถานศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

44 โครงการสร้างคนดีดว้ ยค่านิ ยม
12 ประการ โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมที่ นักเรี ยน รร.ท1 ทุกคนเข้าร่ วม
ดีงามตามค่านิ ยมหลัก 12 ประการ
กิจกรรม

15,000

15,000

15,000 นักเรี ยนร้อยละ 85 มี
พฤติกรรมค่านิ ยมหลัก
12 ประการ

นักเรี ยนเป็ นพลเมืองดีของ
สังคม

45 โครงการหนูนอ้ ยสุ ขภาพดี

นักเรี ยนมีสุขอนามัยดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน กรมอนามัย

15,000

15,000

15,000 นักเรี ยนร้อยละ 85
สุ ขภาพอนามัยดี

เด็กนักเรี ยนมีสุขภาพที่แข็งแรง กองการศึกษา

46 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1.เพื่อจัดทําแผนฯโดยชุมชนมีส่วนร่ วม แผนยุทธพัฒนาการศึกษา 5 ปี
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี
2. เพื่อได้แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรี ยน(จากเงินรางวัลประกวดแผน) แผนปฏิบตั ิการงบประมาณฯ
แผนปฏิบตั ิการคุณภาพฯ

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 ของแผนมี
ความเหมาะสมและ
นําไปดําเนิ นการได้เป็ น
รู ปธรรม

โรงเรี ยนมีแผนพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา
เป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

นักเรี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม
แปรงฟันและตรวจสุ ขภาพ

60

ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพดีเด่น ชื่อเสี ยง กองการศึกษา
สถานศึกษาดีเด่น ผูป้ กครอง
พึงพอใจ ศรัทธานําบุตรหลานมา
สมัครเข้าเรี ยนเพิ่มขึ้นทุกปี
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47 โครงการจัดระบบสารสนเทศงาน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1. เพื่อให้โ รงเรี ยนมีระบบ
สารสนเทศเป็ นปั จจุบนั สื บค้นได้
สะดวก
2.เพื่อพัฒนาการระบบสารสนเทศงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมรับการ
ประกันคุณภาพ

ข้อมูล 6 งานของ รร.ท1
-งานวิชาการ
-งานบุคลากร
-งานงบประมาณ
-งานกิจการนักเรี ยน
-งานอาคารสถานที่
-งานสัมพันธ์ชุมชน

48 โครงการเรี ยนดีเรี ยนฟรี 15 ปี

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ เครื่ องแบบนักเรี ยน-อุปกรณ์นกั เรี ยนหนังสื อเสริ มประสบการณ์

นักเรี ยนรร.ท1 ทุกคน
ได้รับบริ การจากโครงการ
เรี ยนดี
เรี ยนฟรี 15 ปี
ตลอดปี การศึกษา

49 โครงการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

1. เพื่อให้โ รงเรี ยนได้มาตรฐานตาม พัฒนามาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
การศึกษาท้องถิ่น
2. เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง 14 มฐ. 63 บ.
พัฒนาในปี ต่อไป

50 โครงการวัดผลประเมินผลการศึกษา

เพื่อจัดทําเครื่ องมือวัดผลประเมินผล
และสมุดรายงานประจําตัวนักเรี ยน

51 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
ของโรงเรี ยนเทศบาล ๑ ฯ

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
ผลงานต่างๆ ของโรงเรี ยน

2559
(บาท)
20,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
20,000
20,000 ร้อยละ 80 ของข้อมูล
จัดเป็ นระบบ ถูกต้อง
สามารถอ้างอิงได้

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงเรี ยนมีระบบสารสนเทศ กองการศึกษา
เป็ นปั จจุบนั สื บค้นได้สะดวก
พร้อมรับประกันคุณภาพภายใน

กองการศึกษา
รัฐอุดหนุนงบประมาณเป็ น
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นกิจกรรม ดังนี้
ค่าเครื่ องแบบ 300 บ./ปี /คนค่า
อุปกรณ์ 100 บ./ภาคเรี ยน/คน
ค่าหนังสื อ 200 บ./ปี /คน

140,000

154,000

10,000

15,000

20,000 ร้อยละ 85
ของมาตรฐาน
ได้ระดับดีมาก

โรงเรี ยนมีคุณภาพได้มาตรฐาน กองการศึกษา
การศึกษาเป็ นที่ยอมรับชุมชน
พิธีพอใจ

คู่มือวัดผล และ แบบ อบ.1,
แบบ อบ.2 ครบทุกชั้น

15,000

15,000

15,000 ร้อยละ 90 ความ
สมบูรณ์เหมาะสมของ
เครื่ องมือ,แบบ อบ.1-2

จัดทําป้ ายไวนิ ล
จัดทําแผ่นพับ
จัดทําจุลสาร

15,000

15,000

15,000 ร้อยละ 85 ประชาสัม
พันธ์งานโรงเรี ยน

ครู มีแนวทางการวัดผล
กองการศึกษา
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
หลักสู ตรปฐมวัยที่เหมาะสม
กับวัยเด็ก
ผูป้ กครอง/ประชาชนในเขต กองการศึกษา
เทศบาลฯ พึงพอใจ
ศรัทธาและนําบุตรมาสมัครเข้า
เรี ยนทําให้มีนกั เรี ยนเพิ่มขึ้น
ทุกปี

61

168,000 นักเรี ยนทุกคนได้
รับอุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการเรี ยนฟรี
15 ปี จากรัฐ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
160,000
160,000 นักเรี ยนร้อยละ 80 มี
ทักษะสนทนา
ภาษาอังกฤษ

52 โครงการจ้างบุคลากรพิเศษมาสอน

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ เสริ มทักษะ วิทยากรครู ต่างชาติ 1 คน
ภาษาอังกฤษกับครู เจ้าของภาษา

53 โครงการเข้าค่าย English Camp

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ประสบการณ์จริ ง ได้สื่อสารสนทนา
ภาษาอังกฤษมีปฏิสัมพันธ์และคุน้ เคย
กับเจ้าของภาษาและเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมีเวทีแสดงออกทางภาษาฯ

1.วิทยากรต่างชาติ 2 คน
2.ครู วิชาภาษาอังกฤษ 1 คน
3.ครู ทุกคนและนักเรี ยนทุกคน
รร.ท1

25,000

30,000

54 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาฯ โรงเรี ยน
เทศบาล 1

นักเรี ยนไทย - ต่างชาติ ที่อาสา
เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ประสบการณ์ตรง มีทกั ษะการสื่ อสาร ร่ วมโครงการ
ภาษาอังกฤษระหว่างนักเรี ยน ไทย ต่างชาติ

20,000

55 โครงการภาษาอังกฤษวันละคํา
โรงเรี ยนเทศบาล 1ฯ

1. เพื่อให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ นักเรี ยนและครู รร.ท1 ทุกคน
จริ ง
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
การสื่ อสารภาษาอังกฤษ
3.นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษ

1.เพื่อให้ครู มีสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ มีสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่
56 โครงการจัดหาสื่ อและเอกสาร
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยน ที่หลายหลาย
เหมาะสมตามวัยเพียงพอ
เทศบาล 1 ฯ
2.นักเรี ยนได้เรี ยนภาษาอังกฤษผ่าน
สื่ อการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ

62

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรี ยนมีโ อกาสได้เรี ยนรู ้
สนทนาภาษาอังกฤษกับครู
เจ้าของภาษา

กองการศึกษา

35,000 นักเรี ยนร้อยละ 80 มี
ความสุ ขสนุกในการ
ร่ วมกิจกรรมทางภาษา
Eสามารถสนทนาคํา
ง่ายๆเหมาะสมตามวัย

นักเรี ยนในโรงเรี ยนมีทกั ษะ
สื่ อสารสนทนาภาษาอังกฤษ
และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษา Eในระดับดี

กองการศึกษา

20,000

20,000 นักเรี ยนอาสาสมัคร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ภาษาไทย - อังกฤษ
จํานวนไม่เกิน 10 คน

นักเรี ยนแลกเปลี่ยน ไทยอังกฤษเรี ยนรู ้ร่วมกัยอย่างมี
ความสุ ขสนุกสนานสื่ อสาร
สนทนาภาษาได้อย่างคล่อง
ตามวัย

กองการศึกษา

2,000

2,000

2,000 นักเรี ยนร้อยละ 80
รู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ
เหมาะสมตามวัย

10,000

10,000

1.นักเรี ยนในโรงเรี ยนมีทกั ษะ กองการศึกษา
สื่ อสารสนทนาภาษาอังกฤษ
2.ผูป้ กครองพึงพอใจใน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น

10,000 ร้อยละร้อยของสื่ อการ ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน กองการศึกษา
เรี ยนการสอนเหมาะสม ภาษาอังกฤษดีข้ ึน
ตามวัยสําหรับเด็ก
นักเรี ยน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
30,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
30,000
30,000 ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาได้รับการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ที่
ดีเด่น
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของ
สถานศึกษาทุกแห่งผ่าน
การประเมิน

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

57 โครงการประกวดห้องเรี ยนดีเด่น ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้หอ้ งเรี ยนของสถานศึกษาใน สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
สังกัดเทศบาล ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ เทศบาลมีหอ้ งเรี ยนส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ทุกด้าน
เด็ก

58 โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล

เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการ
ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทุกแห่ง ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายใน

50,000

59 โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
ศึกษาในทุกด้าน

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา

100,000

100,000

60 โครงการอินเตอร์ เน็ตในสถานศึกษาใน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมี สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
สังกัดเทศบาล
อินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่ อการจัดการเรี ยน เทศบาล มีอินเตอร์ เน็ตใช้งาน
การสอน

200,000

200,000

61 โครงการพัฒนาห้องสมุดสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลมี สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ห้องสมุดใช้สืบค้นข้อมูล
เทศบาลมีหอ้ งสมุดสื บค้นข้อมูล

100,000

100,000

สถานศึกษา มีหอ้ งสมุดในการ กองการศึกษา
100,000 ร้อยละร้อยของ
สถานศึกษามีหอ้ งสมุด สื บค้นข้อมูล
ไว้สืบค้นข้อมูลทุกแห่ง

62 โครงการอบรมสัมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทหน้าที่พฒ
ั นาสถานศึกษา

200,000

200,000

คณะกรรมการสถานศึกษาทุก กองการศึกษา
200,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเข้าใจ คนเข้าใจบทบาทหน้าที่ พัฒนา
ในบทบาทหน้าที่ของ สถานศึกษา
ตนมากขึ้น

คณะกรรมการสถานศึกษาทุก
คนเข้าใจบทบาทหน้าที่ พัฒนา
สถานศึกษา

63

100,000 ร้อยละร้อยของ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
200,000 ร้อยละร้อยของ
สถานศึกษาทุกแห่งมีอิน
เตร์ เน็ตเป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอน

ห้องเรี ยนของสถานศึกษาใน กองการศึกษา
สังกัดเทศบาลทุกแห่งส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของเด็ก
สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการ
ประเมิน

กองการศึกษา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา

กองการศึกษา

สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
เทศบาลมีอินเตอร์ เน็ตใช้

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63 โครงการสรุ ปผลการจัดการเรี ยนการ เพื่อให้ไ ด้ขอ้ สรุ ปปั ญหา แนว
สอนสถานศึกษาและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทางแก้ไ ขปั ญหา ในการจัดการเรี ยน
การสอน
ในสังกัดเทศบาล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ได้ขอ้ สรุ ปและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน

2559
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
หน่ วยงานที่
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
KPI
ได้ขอ้ สรุ ปและแนวทางการ
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของ
กองการศึกษา
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
ความรู ้ใ นการสรุ ปและ
แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนได้ดีข้ ึน

64 โครงการพัฒนาและเตรี ยมความพร้อม เพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน ของ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.
การจัดการเรี ยนการสอน ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็กศพด.ในสังกัดเทศบาล
เล็กในสังกัดเทศบาล

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ80 ของผูเ้ ข้าร่ วม ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.มีความ
โครงการมีความรู ้และมี เข้าใจในการจัดการเรี ยนการ
ความเข้าใจในการจัดการ สอน
เรี ยนการสอนมากขึ้น

กองการศึกษา

65 โครงการพัฒนาและเตรี ยมความพร้อม เพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน ของ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.
ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็กศพด.ในสังกัดเทศบาล
ในสังกัดเทศบาล

300,000

300,000

ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.มีความ
300,000 ร้อยละ 80 ของ
พร้อมพัฒนาด้านอาคารและ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่
และสถานที่เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา
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300,000

300,000

300,000 ร้อยละ80 ของผูเ้ ข้าร่ วม ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.มีการพัฒนา กองการศึกษา
โครงการมีการพัฒนา คุณภาพผูเ้ รี ยน
คุณภาพการเรี ยนการ
สอนให้มีศกั ยภาพมาก
ขึ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอน ของ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.
ครู ผดู ้ ูแลเด็กศพด.ในสังกัดเทศบาล

64

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

67

โครงการพัฒนาความร่ วมมือระหว่าง เพื่อพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนของ ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.,ผูป้ กครอง
สถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน ศูนย์ ครู ผดู ้ ูแลเด็กศพด.ในสังกัดเทศบาล ,ชุมชน
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

68

โครงการนักเรี ยนแกนนําโรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่

เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาทุกแห่งในเทศบาลตําบล
บ้านดู่

2559
(บาท)
300,000

โรงเรี ยนสังกัด สพฐ.

30,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
300,000
300,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ใ นการ
พัฒนาตนให้ดีข้ ึน
พร้อมพัฒนาการเรี ยน
การสอนดีเพิ่มขึ้น
30,000

30,000 ร้อยละร้อยของผู ้
นักเรี ยนที่เข้าร่ วม
โครงการเข้าใจถึง
ผลเสี ยของการดูดบุหรี่

23,160,000
23,707,000 24,034,000
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุ มชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2.2 แนวทางส่ งเสริมพัฒนาด้ านการกีฬาและนันทนาการ
จัดงบอุดหนุนโครงการกีฬา
200,000
200,000
200,000 ร้อยละร้อยของ
1 โครงการกีฬากลุ่มโรงเรี ยนบ้านดู่ฯ
เพื่อให้อปท.มีส่วนร่ วมในการ
กลุ่มโรงเรี ยนบ้านดู่
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้มี
ส่ งเสริ มสนับสนุนการออกกําลังกาย
ส่ วนร่ วมในการออก
ของนักเรี ยน
กําลังกายและสร้าง
ความสามัคคีกนั ในหมู่
2 โครงการส่ งเสริ มด้านกีฬาสําหรับ
นักเรี ยนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและ
สถานศึกษา

เพื่อสร้างความสามัคคีและทําให้
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง

โครงการกีฬาสี สัมพันธ์และ
ร่ วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงาน
อื่น

200,000
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200,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ศพด.,ผูป้ กครอง กองการศึกษา
,ชุมชน ให้ความร่ วมมือในการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รู้จกั กองการศึกษา
ผลเสี ยของการดูดบุหรี่

นักเรี ยนกลุ่มนักเรี ยนบ้านดู่ ใน กองการศึกษา
เขตเทศบาลตําบลบ้านดู่ ได้
ออกกําลังกายและได้เข้าร่ วม
การแข่งขันกีฬา

นักเรี ยนมีความสามัคคีและทํา กองการศึกษา
200,000 ส่ งเสริ มด้านกีฬา
ให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง
สําหรับเด็กเพื่อให้
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการจัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขัน
รายการต่าง ๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาให้เป็ นที่ ส่ งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่ วม
ยอมรับ
แข่งขันรายการต่าง ๆ

4 โครงการจัดซื้ ออุปกรณ์กีฬาสากล

เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้บริ การเด็ก
เยาวชน และประชาชน เสริ มสร้าง
ทักษะกีฬา

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขต เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพ
เทศบาลตําบลบ้านดู่
แข็งแรงและรักการออกกําลังกาย,
ต่อต้านยาเสพติด

2559
(บาท)
150,000
(2556:6,450)
(2557:38,225)

ซื้ ออุปกรณ์กีฬาสากล ชนิ ดต่างๆ

ประชานตําบลบ้านดู่

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
150,000
150,000 นักกีฬาของเทศบาลได้ เป็ นการสร้างชื่อเสี ยงให้กบั
เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา เทศบาลให้เป็ นที่ยอมรับ
ทําให้มีชื่อเสี ยงมากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000 ส่ งเสริ มการเล่นกีฬา

300,000
(2557:826,060)

300,000

ประชาชนในพื้นที่ตาํ บลบ้านดู่ กองการศึกษา
300,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านดู่มี มีความสามัคคีกนั
สุ ขภาพแข็งแรงได้
ร่ วมกันจัดกิจกรรมกีฬา
ชุมชนเชื่อม
ความสัมพันธ์
คณะผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
พนักงานเทศบาลและประชน
รักการออกกําลังกาย สร้าง
ความสามัคคี

6 การแข่งขันกีฬาวันเทศบาล

เพื่อส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ ,พนักงาน มี คณะผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่
สุ ขภาพแข็งเรงเสริ มสร้างความสามัคคี พนักงานเทศบาลและประชน
ใกล้เคียง
ระหว่างองค์กร / หน่วยงานและ
ประชาชน

50,000

50,000

7 โครงการเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาํ เภอเมืองเชียงราย

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน

150,000
(2556:70,945)
(2557:92,130)

150,000

เพื่อเสริ มสร้างการเล่นกีฬาและ กองการศึกษา
200,000 หน่วยงานของรัฐใน
เขตพื้นที่ไ ด้ร่วมกันแข่ง รักการออกกําลังกาย
กีฬาสานสัมพันธ์

8 โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ทต.
บ้านดู่คพั

เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนเล่น
กีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ สากล

เยาวชนตําบลบ้านดู่และ
ใกล้เคียง

200,000

200,000

กองการศึกษา
200,000 ร้อยละร้อยของเยาวชน เด็กและเยาวชนมีโ อกาส
มีสุขภาพแข็งแรง
แสดงความรู ้ความสามารถ ใน
การเล่นกีฬา

9 โครงการแข่งขันปั่ นจักรยาน ส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยว

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลบ้านดู่

ประชาชนตําบลบ้านดู่และ
ใกล้เคียง

100,000

100,000

100,000 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อย ประชานมีการออกกําลังกาย
ละ 80 มีสุขภาพร่ างกาย และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวใน
ที่แข็งแรง
ตําบลบ้านดู่
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50,000 พนักงานเทศบาล
ร่ วมกันจัดกีฬาเทศบาล
เกิดความสามัคคีใ นหมู่
คณะ

ประชาชนสามารถเลือกออก
กําลังกายโดยอาศัยกีฬาตาม
ความถนัดและสนใจ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

10 อุดหนุนโครงการส่ งเสริ ม สนับสนุน
และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย

11 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ผูส้ ู งอายุ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ อปท.ได้มีส่วนร่ วมในการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนากีฬา
ของจังหวัดเชียงราย

เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพ
ร่ างกายแข็งแรงและรักการออกกําลัง
กาย
12 โครงการกีฬาสี สัมพันธ์ภายใน โรงเรี ยน 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีทกั ษะกีฬาเบื้องต้น
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพดี
เทศบาล 1 ฯ
3. เพื่อสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง ครู
นักเรี ยนและผูป้ กครอง
13 โครงการแอโรบิกเพื่อสุ ขภาพ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงบประมาณอุดหนุน
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุน
และพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย

2559
(บาท)
10,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
10,000
10,000 อุดหนุน โครงการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนและ
พัฒนากีฬาจังหวัด
เชียงราย

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
อปท.มีส่วนร่ วมในการ
ดําเนิ นการส่ งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000 1.ผูส้ ู งอายุไ ด้ออกกําลัง ประชาชนในพื้นที่ตาํ บลบ้านดู่ กองการศึกษา
กาย 2.สร้างความสามัคคี มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง

35,000

35,000

35,000 ร้อยละ 80 ของความ ผูร้ ่ วมกิจกรรมมรพฤติกรรมรู ้ กองการศึกษา
ร่ วมมือและร่ วมกิจกรรม รักสามัคคี รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย มี
นํ้าใจนักกีฬาและสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน

50,000

50,000

50,000 ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ร้อย ประชานมีการออกกําลังกายมี
ละ 80 มีสุขภาพร่ างกาย สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง
ที่แข็งแรง

1,645,000

1,645,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่
บุคลากรครู นักเรี ยนทุกคน และ
ผูป้ กครองร่ วมกิจกรรมกีฬาสี ฯ

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีสุขภาพร่ างกาย ประชาชนตําบลบ้านดู่และ
แข็งแรงและรักการออกกําลังกาย
ใกล้เคียง

กองการศึกษา

1,695,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุ มชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2.3 แนวทางพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธาณสุ ขเพิม่ ขึน้
1 ซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัยประชาชนผูย้ ากไร้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส ประชาชนผูย้ ากไร้
ผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคมให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ไ ด้รับการ
คัดเลือก
เพื่อก่อสร้างและซ่ อมแซมบ้านผู ้
ก่อสร้างและซ่ อมแซมบ้านผู ้
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่ องใน
โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ยากไร้และช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทาง ยากไร้ จํานวน 2 หลัง
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริ ญมายุ สังคมให้มีชิวตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ครบ 60 พรรษา

100,000
(2556:100,000)

120,000

600,000
(2557:300,000)

400,000
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150,000 ร้อยละร้อยของ
ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการ
ซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัย
600,000 ผูด้ อ้ ยโอกาสที่ไ ด้รับ
การซ่ อมแซมที่อยูอ่ าศัย
และสร้างบ้าน ให้พกั
อาศัย

ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับ สํานักปลัดฯ
การช่วยเหลือและไม่ถูกทอดทิ้ง
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับ สํานักปลัดฯ
การช่วยเหลือและไม่ถูกทอดทิ้ง

ที่

โครงการ

3 ส่ งเสริ มวันสตรี สากล

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันสตรี สากล

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กลุ่มสตรี ใ นเขตเทศบาลตําบล
บ้านดู่

2559
(บาท)
12,000
(2556:10,000)
(2557:10,000)

4 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี

เพื่อส่ งเสริ มการดําเนิ นกิจกรรมของ
กลุ่มพัฒนาสตรี

กลุ่มพัฒนาสตรี ตาํ บลบ้านดู่
380,000
จํานวน 19 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ (2556:380,000)
(2557:380,000)
20,000 บาท

5 อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทยนํ้าพุร้อน
โป่ งพระบาท

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มนวด
แผนไทยนํ้าพุร้อนโป่ งพระบาท

กลุ่มนวดแผนไทยนํ้าพุร้อน
โป่ งพระบาทจํานวน 1 กลุ่ม

6 โครงการเยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยเรื้ อรัง ผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะนําใน เยี่ยมผูป้ ่ วยเรื้ อรังในเขต
และผูพ้ ิการตําบลบ้านดู่
การปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยที่ถูกต้อง
เทศบาลตําบลบ้านดู่

7 โครงการออกหน่วยบริ การสุ ขภาพ
เคลื่อนที่ เทศบาลตําบลบ้านดู่

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
กลุ่มสตรี มีโ อกาสร่ วมกันทํา
15,000
20,000 ร้อยละร้อยของกลุม่
สตรี มีโ อกาสได้รับการ กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม
ส่ งเสริ มสนับสนุน
กิจกรรม
380,000

380,000 ร้อยละร้อยของกลุม่
พัฒนาสตรี ไ ด้รับการ
อุดหนุนในการดําเนิ น
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

กลุ่มพัฒนาสตรี ดาํ เนิ น
สํานักปลัดฯ
กิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

50,000
(2556:30,000)
(2557:30,000)

50,000

50,000 ร้อยละร้อยของกลุม่
นวดแผนไทยได้รับการ
สนับการฝึ กอาชีพที่
เหมาะสม

50,000
(2556:30,000)
(2557:42,000)

50,000

50,000 1.ผูป้ ่ วยเรื้ อรัง/ผูส้ ู งอายุ/ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังได้รับการ
ผูพ้ ิการได้รับการดูแล ช่วยเหลือและดูแลสุ ขภาพ
อย่างใกล้ชิด
อย่างถูกวิธี
2. ได้เรี ยนรู ้การดูแล
สุ ขภาพอย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุ ขฯ

100,000

100,000

100,000 1. ประชาชนได้รับการ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายตลอดจนได้รับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด
2. หน่วยบริ การสุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึง
เคลื่อนที่ไ ด้รับรู ้ปัญหา
โรคภัยและแก้ไ ขได้
อย่างถูกต้อง

กอง
สาธารณสุ ขฯ

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน หน่วยบริ การสุ ขภาพเคลื่อนที่
ในการดูแลสุ ขภาพและรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ
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กลุ่มนวดแผนไทยได้รับการ
ฝึ กอาชีพที่เหมาะสมพัฒนา
ทักษะในการให้บริ การแก่ผมู ้ า
ใช้บริ การได้อย่างเหมาะสม

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการเทศบาลบ้านดู่มุ่งสู่ เทศบาล
คาร์ บอนตํ่า

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ในการรณรงค์
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

9 โครงการตรวจสุ ขภาพเด็กนักเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านดู่

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขอนามัยแก่เด็กนักเรี ยน ตรวจสุ ขภาพเด็กนักเรี ยนศูนย์
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านดู่

โครงการคาร์ บอนตํ่า

2559
(บาท)
150,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
หน่ วยงานที่
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
KPI
กอง
ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึง
150,000
150,000 1. ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ การใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ สาธารณสุ ขฯ
อย่างประหยัด
รับรู ้เรื่ องการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด
2. โครงการคาร์ บอนตํ่า
มีประสิ ทธิ ภาพ

50,000
(2557:19,980)

50,000

50,000 1. เด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็ก นักเรี ยนสังกัดเทศบาลตําบล
เล็กได้รับการตรวจ
บ้านดู่มีสุขอนามัยที่ดีสุขภาพ
สุ ขภาพ
แข็งแรง
2. เด็กนักเรี ยนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุ ขฯ

10 โครงการอบรมทางด้านสาธารณสุ ขใน เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจด้านการ
กลุ่มต่าง ๆ
สาธารณสุ ขแก่ประชาชน

อบรมทางด้านสาธารณสุ ข
ประชาชนในเขต ทต.บ้านดู่

100,000

100,000

100,000 ร้อยละร้อยของ
โครงการผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้รับความรู ้
ด้านสาธารณสุ ข

กอง
ประชาชนได้รับประโยชน์และ
สาธารณสุ ขฯ
ความรู ้ที่ไ ด้รับมาปรับใช้กบั
การดําเนิ นชีวิตประจําวัน

11 โครงการสบทบกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพระดับตําบล

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
ของประชาชนตําบลบ้านดู่

กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
ระดับตําบลบ้านดู่

500,000

500,000

12 โครงการอุดหนุน อสม.ตําบลบ้านดู่
จํานวน 19 หมู่บา้ น

อสม.มีงบประมาณในการให้บริ การ
ประชาชน

อุดหนุนให้ อสม.ทั้ง 19
หมู่บา้ น ๆ ละ 30,000 บาท

570,000

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคของประชาชน
ตําบลบ้านดู่
ประชาชนตําบลบ้านดู่ไ ด้รับ
การดูแลด้านสุ ขภาพ

13 โครงการอุดหนุนชมรม อสม.

ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของ อสม.

ชมรม อสม.ในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

570,000
(2556:570,000)
(2557:570,000)
50,000
(2556:60,000)
(2557:76,790)

500,000 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีหลักประกัน
สุ ขภาพของตนเอง
570,000 ร้อยละร้อยของกลุ่ม
อสม.ทั้ง 19 หมู่บา้ น
ได้รับการสนับสนุน
50,000 ร้อยละร้อยของชมรม
อสม.ในเขต ทต.บ้านดู่
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ
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50,000

กอง
สาธารณสุ ขฯ
กอง
สาธารณสุ ขฯ

มีการเผยแพร่ กิจกรรมของ อส
กอง
ม.ให้ประชาชนทราบ
สาธารณสุ ขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการมหกรรมอาหารและงานแสดง เพื่อส่ งเสริ มการประกอบอาหารที่ถูก มหกรรมอาหารและงานแสดง
สิ นค้าชุมชน OTOP
สิ นค้าชุมชน OTOP
หลักสุ ขาภิบาลอาหารและส่ งเสริ ม
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
สิ นค้าชุมชน
เทศบาลตําบลบ้านดู่

15 ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและแก้ไ ข
ปั ญหาโรคติดต่อ

เพื่อป้ องกันแก้ไ ขปั ญหาโรคติดต่อ
กรณี เกิดโรคระบาดต่าง ๆ

16 โครงการคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค

เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู ้ความเข้าใจ คุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภค
ด้านสุ ขาภิบาลอาหาร
ผูป้ ระกอบการร้านค้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้านดู่

17 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

18 โครงการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาโรค
ไข้หวัดนก

2559
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000
100,000 1. ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร ทต.บ้านดู่
ได้แสดงสิ นค้า OTOP
2. ประชาชนมีความรู ้
ด้านการประกอบ
อาหารที่ถูกหลัก
สุ ขาภิบาล

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถดําเนิ นโครงการฯได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

100,000 ควบคุมการแพร่ ระบาด สามารถป้ องกันและควบคุม
ของโรคระบาดได้อย่าง การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
มีประสิ ทธิ ภาพ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
บ้านดู่ไ ด้ทนั ที

กอง
สาธารณสุ ขฯ

100,000

100,000

95,000

95,000

เพื่อป้ องกันการเกิดโรคและลดการ
แพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ป้องกันและควบคุม
100,000
โรคไข้เลือดออก ทั้ง 19 หมู่บา้ น (2556:123,318)
(2557:147,273)

300,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
300,000 ร้อยละร้อยของ
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้และรู ้จกั
ป้ องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

กอง
สาธารณสุ ขฯ

เพื่อป้ องกันการแพร่ การระบาดของ
โรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัดใหญ่

รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้หวัดนก

50,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
50,000 ร้อยละร้อยของ
ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
และโรคไข้หวัดใหญ่
ได้รับความรู ้และรู ้จกั
การแพร่ ระบาดของโรค
ไข้หวัดนก

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา
โรคติดต่อบริ เวณเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

30,000
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95,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ดา้ น
สุ ขาภิบาลอาหาร

ผูป้ ระกอบการร้านค้าได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจด้าน
สุ ขาภิบาลอาหาร

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการตําบลพัฒนาการเด็กดีเริ่ มที่นม เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการเลี้ยง ตําบลนมแม่เพื่อพัฒนาการเด็ก
แม่
ลูกด้วยนมแม่ใ ห้กบั ประชาชน แม่ที่มี
บุตรอายุ 0-6 เดือนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านดู่
20 โครงการอบรมผูป้ ระกอบการด้าน
พรบ.การสาธารณสุ ขฯ พ.ศ. 2535

2559
(บาท)
100,000
(2557:88,430)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
200,000
200,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
แม่และเด็กได้รับการดูแลแบบ
องค์รวมซึ่ งส่ งผลให้เด็กมีการ สาธารณสุ ขฯ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัย
กอง
ประชาชนและผูป้ ระกอบการมี
ความรู ้ความเข้าใจและในการ สาธารณสุ ขฯ
แก้ไ ขปั ญหาจากการตระหนัก
การปฏิบตั ิตาม พรบ.การ
สาธารณสุ ขฯ พ.ศ. 2535

เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่
ผูป้ ระกอบการ พรบ.การสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535

ผูป้ ระกอบการในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

20,000

50,000

50,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ดา้ น พรบ.
การสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535

21 โครงการนิ เทศงานศูนย์สาธารณสุ ขมูล เพื่อติดตามการดําเนิ นงานของ อสม.
ฐานชุมชน
ในศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน

ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน
19 ศูนย์ ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านดู่

20,000

20,000

20,000 1. ศูนย์สาธารณสุ ขมูล บุคลากรมีความรู ้
ฐานชุมชน 19 ศูนย์ใ น ความสามารถมากขึ้น
เขตเทศบาลตําบลบ้านดู่
ได้รับการตรวจสอบ
การดําเนิ นงาน
2. ศูนย์สาธารณสุ ขมูล
ฐานชุมชนมีศกั ยภาพ

22 โครงการอบรมฟื้ นฟูความรู ้อาสาสมัคร เพื่อฟื้ นฟูความรู ้และส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
และกลุ่ม อสม.ให้มีประสิ ทธิ ภาพ

อบรมฟื้ นฟูความรู ้

80,000
(2556:45,985)
(2557:60,000)

80,000

80,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู ้ใ นการดูแล
สุ ขภาพอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

23 โครงการวันดีเดย์กาํ จัดมลภาวะและ
มลพิษทั้ง 19 หมู่บา้ น

กิจกรรมวันดีเดีย์ ทั้ง 19 หมู่บา้ น

20,000

20,000

กอง
สามารถกําจัดมลภาวะและ
20,000 ร้อยละร้อยของ
มลพิษได้ และร่ วมจัดกิจกรรม สาธารณสุ ขฯ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู ้ใ นการกําจัดขยะ เสริ มสร้างความสามัคคีร่วมกัน

เพื่อกําจัดมลภาวะและมลพิษร่ วมกัน
จัดเป็ นกิจกรรม
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อสม.มีความรู ้ความเข้าใจและ
ตระหนักในการดูแลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของตนเองและ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ที่

โครงการ

24 โครงการจัดการธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อการเรี ยนรู ้ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดการธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมชุมชนทั้ง 19
หมู่บา้ น

2559
(บาท)
200,000

3,527,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

3,550,000

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้เรื่ องการ
จัดการธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
ประชาชนมีความรู ้เรื่ อง
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุ ขฯ

3,785,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุ มชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2.4 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน งานด้ านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้ องถิน่ และเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่
1 โครงการการอนุรักษ์และสื บสานศิลปะ เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบ้านดู่ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มพัฒนา
สตรี เทศบาลตําบลบ้านดู่
การฟ้อนเล็บเชียงราย

50,000

50,000

50,000 อุดหนุนสภา
กลุม่ เยาวชนและกลุ่มพัฒนา
วัฒนธรรมตําบลบ้านดู่ สตรี ใ นตําบลได้ถ่ายทอดและ
อนุรักษ์การฟ้อนเล็บ

2 โครงการประเพณี สักการะพระธาตุดอย เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
จอมสัก (งานประจําปี )
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการวัด

50,000

50,000

ั นธรรม
กองการศึกษา
50,000 ประชาชนในเขต ทต. เป็ นการอนุรักษ์วฒ
บ้านดู่ไ ด้ร่วมสื บสานได้ ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
อนุรักษ์ประเพณี คงไว้
สื บไป

3 โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และ เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
รดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่

400,000
(2556:213,000)
(2557:177,727)

400,000
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400,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้
ส่ งเสริ มอนุรักษ์
ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้
คงไว้สืบไป

กองการศึกษา

เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
กองการศึกษา
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
50,000
(2557:50,000)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้
ส่ งเสริ มอนุรักษ์
ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้
คงไว้สืบไป

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
กองการศึกษา
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

4 โครงการถนนคนเล่นนํ้า

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

จัดงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลจัดโครงการถนนคนเล่น
นํ้าบ้านโป่ งพระบาท หมู่ 6

5 โครงการแห่ไ ม้ค้ าํ สลีหลวง

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

40,000
จัดงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบล "แห่ไ ม้ค้ าํ สลีหลวง"หมู่ 1 (2557:30,000)
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8

40,000

เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
กองการศึกษา
40,000 หมู่ 1,2,8 ได้รับการ
อุดหนุนงบประมาณใน ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
การจัดงานไม้ค้ าํ สลี
หลวงประชาชนทั้ง 3
หมู่บา้ นได้สืบสาน
ประเพณี

6 โครงการแห่พระแสนแซ่

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

จัดงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบล "แห่พระแสนแซ่ " วัด
บ้านดู่,วัดบ้านปางลาว

20,000
(2557:20,000)

20,000

20,000 วัดบ้านดู่,วัดบ้านปาง
ลาว ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ

7 โครงการม่วนใจ๋ ปี๋ ใหม่เมือง

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

จัดงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบล โครงการม่วนใจ๋ ปี๋ ใหม่
เมือง หมู่ที่ 5

30,000

30,000

8 โครงการจัดงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เทศกาลลอยกระทง

เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว กระตุน้
เศรษฐกิจและส่ งเสริ มบํารุ งรักษาภูมิ
ปั ญญหาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
กระตุน้ เศรษฐกิจและส่ งเสริ ม
บํารุ งรักษาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

400000
(2557:484,585)

400,000
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เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
กองการศึกษา
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
30,000 อุดหนุนงบประมาณ
กองการศึกษา
ให้กบั สภาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
ตําบล ในการจัดงาน
โครงการม่วนใจ๋ ปี๋ ใหม่
เมือง หมู่ที่ 5
ประชาชนตําบลบ้านดู่ ได้สืบ กองการศึกษา
400,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านดู่ไ ด้ สานวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
ร่ วมสื บสานประเพณี
ลอยกระทงประจําปี
2559 ได้อนุรักษ์สืบ
สานประเพณี ไ ทย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการประเพณี สรงนํ้ารอยพระพุทธ เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
บาทวัดป่ าดอยพระบาท
ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป

จัดงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลประเพณี สรงนํ้าพระ
พุทธบาท

10 อุดหนุนประเพณี เลี้ยงผีขนุ นํ้าและสื บ
ชะตาฝายเชียงราย

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป

จัดงบอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลจัดประเพณี เลี้ยงผีขนุ นํ้า

11 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู ้ งานวันเด็กแห่งชาติ
ความสามารถเหมาะสมกับวัย

2559
(บาท)
80,000
(2557:80,000)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
หน่ วยงานที่
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
KPI
กองการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
80,000
80,000 วัดป่ าดอยพระบาท
ได้รับการส่ งเสริ มและอนุรักษ์
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัด ต่อไป
งานสื บสานงานสรงนํ้า
รอยพระพุทธบาทวัดป่ า
ดอยพระบาท
20,000 ประชาชนได้อนุรักษ์ มีการจัดประเพณี เลี้ยงผีขนุ นํ้า
สื บสานประเพณี เลี้ยงผี
ขุนนํ้า

กองการศึกษา

ส่ งเสริ มให้สังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็ก

กองการศึกษา

20,000
(2556:15,000)
(2557:20,000)

20,000

300,000
(2556:179,895)

300,000

300,000 1.เด็กได้แสดง
ความสามารถ
2.ได้เปิ ดโอกาสให้กบั
เด็กรุ่ นใหม่และสร้าง
สังคมให้ดีข้ ึน

(2556:185,530)
12 โครงการจัดประเพณี กินวอชนเผ่า

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ของชนเผ่า

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
บ้านดู่

50,000
(2556:30,000)
(2557:36,000)

50,000

50,000 ชนเผ่าลาหู่ไ ด้ร่วม
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณี ที่ดีงามไว้

13 โครงการกิ๋นข้าวแลง แต่งเมือง หมู่ 10

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

อุดหนุนกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่
30,000
10
(2557:30,000)

30,000

ั นธรรม
กองการศึกษา
30,000 1.หมู่ที่ 10 ได้ร่วมกัน เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม
2.ร่ วมกันจัดงานกิ๋นข้าว
แลง แต่งเมืองสร้าง
ความสามัคคีกนั
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เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
กองการศึกษา
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
228,000

14 โครงการอุดหนุนการจัดงานลอยกระทง เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
แต่ละหมู่บา้ น
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
แต่ละหมู่บา้ น ๆ ละ 12,000
บาท

15 โครงการกิ๋นหอม ต๋ อมม่วน หมู่ 19

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
30,000
หมู่ที่ 19
(2557:20,000)

16 อุดหนุนโครงการสื บสานประเพณี
นมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง
ประจําปี 2559

ประเพณี นมัสการและสรงนํ้า
เพื่อส่ งเสริ มประเพณี นมัสการและ
พระธาตุดอยตุง ประจําปี 2559
สรงนํ้าพระธาตุดอยตุง เป็ นการ
ส่ งเสริ มอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี ดี
งามของท้องถิ่น

12,000

1,790,000
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งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
หน่ วยงานที่
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
KPI
ั นธรรม
กองการศึกษา
228,000
228,000 ร้อยละร้อยของหมู่บา้ น เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ได้รับการสนับสนุนการ ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
จัดงานวันลอยกระทง
30,000

30,000 1.หมู่ที่ 19 ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม
2.ร่ วมกันจัดงานกิ๋น
หอม ต๋ อมม่วน สร้าง
ความสามัคคีกนั

12,000

12,000

1,790,000

1,790,000

1. ร่ วมส่ งเสริ ม
ประเพณี นมัสการและ
สรงนํ้าพระธาตุดอยตุง
ประจําปี 2559 2. ได้
สื บทอดประเพนี อนั ดี
งามคงไว้

เป็ นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
กองการศึกษา
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

เป็ นการสื บทอดประเพณี อนั ดี กองการศึกษา
งามและความร่ วมมือเป็ นนํ้า
หนึ่ งใจเดียวกันของชาวจังหวัด
เชียงราย

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
KPI
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุ มชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2.5 แนวทางพัฒนาการบริการด้ านสวัสดิการสั งคมให้ กบั ประชาชนอย่ างทัว่ ถึง
1 อุดหนุนชมรมผูส้ ู งอายุระดับตําบล
เพื่อสนับสนุนชมรมผูส้ ู งอายุระดับ ชมรมผูส้ ุ งอายุตาํ บลบ้านดู่
50,000
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของผูส้ ู งอายุ ชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลบ้านดู่
ตําบล
ได้รับการสนับสนุน
ดําเนิ นกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2 เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการที่ยากจนและด้อย กลุ่มผูพ้ ิการที่ไ ด้รับการ
50,000
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของกลุ่มผู ้ ผูพ้ ิการมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
โอกาส
คัดเลือกในเขตเทศบาล
พิการได้รับการ
สนับสนน
50,000
50,000
50,000 ร้อยละร้อยของกลุ่มผู ้ กลุ่มผูพ้ ิการนําไปดําเนิ น
3 อุดหนุนกลุ่มผูพ้ ิการ
เพื่อส่ งเสริ มการดําเนิ นกิจกรรมของ กลุ่มผูพ้ ิการตําบลบ้านดู่
กิจกรรมของกลุ่ม
กลุ่มผูพ้ ิการ
พิการได้รับการ
สนับสนุน
4 เบี้ยยังชีพผูต้ ิดเชื้อ HIV
เพื่อช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้อ HIVที่ยากจน กลุ่มผูต้ ิดเชื้อ HIVที่ไ ด้รับการ
600,000
600,000
600,000 ร้อยละร้อยของกลุ่มผู ้ ผูต้ ิดเชื้อHIVมีชีวิตความ
และด้อยโอกาส
คัดเลือกในเขตเทศบาล
(2556:384,000)
ติดเชื้อ HIVได้รับความ เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
(2557:395,500)
5 อุดหนุนกลุ่มผูต้ ิดเชื้อ HIV กลุ่ม
100,000
100,000 ร้อยละร้อยของกลุ่มผู ้ กลุ่มผูต้ ิดเชื้อHIV มีงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมของ กลุ่มผูต้ ิดเชื้อHIVกลุม่
100,000
เครื อข่ายบ้านดู่เอื้ออาทร
กลุ่ม
เครื อข่ายบ้านดู่เอื้ออาทร
(2556:50,000)
ติดเชื้อ HIVได้รับความ เพียงพอในการดําเนิ นงาน
(2557:50,000)
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

6 อุดหนุนชมรมผูส้ ู งอายุ

เพื่อสนับสนุนชมรมผูส้ ู งอายุ

380,000
ชมรมผูส้ ู งอายุหมู่ที่ 1-19
ตําบลบ้านดู่ หมู่บา้ นละ 20,000 (2556:380,000)
บาท

380,000

380,000 ร้อยละร้อยของกลุม่
ผูส้ ู งอายุไ ด้รับการ
สนับสนุน

ชมรมผูส้ ู งอายุดาํ เนิ นกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

7 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจํา
หมู่บา้ น

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขดั สน
ยากจนและด้อยโอกาส

ศูนย์สงเคราะห์จาํ นวน 19
190,000
หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 10,000 บาท (2556:190,000)

190,000

190,000 ร้อยละร้อยของ
ประชาชนได้รับการ
สนับสนุน

เพื่อบรรเทาปั ญหาความ
สํานักปลัดฯ
เดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน

(2557:190,000)

76

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 จัดสร้างที่จอดรถสําหรับคนพิการและ เพื่อจัดสร้างที่สอดรถสําหรับผูพ้ ิการ สร้างที่จอดรถผูพ้ ิการจํานวน 2
ป้ ายบอกสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ ายจอด ที่มาติดต่อราชการและป้ ายสัญลักาณ์ จุด และจัดทําป้ ายสัญลักษณ์
รถป้ ายบอกห้องนํ้า ป้ ายทางลาดรถเข็น บอกทางต่าง ๆ
ต่าง ๆ
เป็ นต้น
9 จัดสร้างห้องนํ้าสําหรับคนพิการบริ เวณ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผพู ้ ิการ
ด้านหลังสํานักงาน (หลังห้องทะเบียน) ที่มาติดต่องาน

2559
(บาท)
50,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
50,000
50,000 ที่จอดรถสําหรับคน
พิการ ป้ ายสัญลักษณ์
จํานวน จุดต่าง ๆ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ
เป็ นการอํานวยความสะดวก
แก่ผพู ้ ิการและตามหนังสื อสั่ง
การของจังหวัดให้ผพู ้ ิการได้
เข้าถึงสวัสดิการได้เข้าถึง
สวัสดิการที่พึงได้รับจากรัฐ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ห้องนํ้าผูพ้ ิการตามแบบ
มาตรฐานทัว่ ไปจํานวน 1 หลัง

150,000

150,000

150,000 ห้องนํ้าผูพ้ ิการจํานวน 1 ผูพ้ ิการได้รับความสะดวกและ สํานักปลัดฯ
หลัง
ตามหนังสื อสั่งการของจังหวัด
ให้ผพู ้ ิการได้เข้าถึงสิ ทธิ ของตน

10 จัดสร้างราวยึดจับ (ราวเหล็ก) สําหรับ
ทางลาด รถเข็นผูพ้ ิการหน้าสํานักงาน
เทศบาลพร้อมทําทางสโลบจุดชึ้นลง 5
จุดพร้อมปรับแต่งขอบทางเดินรถให้
ใหญ่ข้ ึน จุดที่ 1 ห้องนํ้าคนพิการตรง
สระว่างนํ้านํ้าพุร้อน จุดที่ 2 ห้องนํ้าคน
พิการอาคารด้านล่าง จุดที่ 3 ห้องนํ้าคน
พิการตรงนวดแผนไทย

และจุดสโลบ 5 จุดเพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุทางลาดและอํานวยความ
สะดวกแก่คนพิการ พร้อมทําจุดสโลบ
ไหล่ทางเดินให้กว้างขึ้นกว่าเดิม

ราวยึดจับรอบด้านหน้า
สํานักงานตลอดแนว 1 แห่ง
และจุดสโลบ 5 จุด บริ เวณ
นํ้าพุร้อน จํานวน 3 จุด

400,000

400,000

400,000 ร้อยละร้อยของผูพ้ ิการ ผูพ้ ิการได้รับความสะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน ลดอุบตั ิเหตุจากการมีเหล็กยึด
การติดต่อราชการ
จับ (ราวกั้นกันรถเข็นตก)

สํานักปลัดฯ

11 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บ้านดู่

เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบ้านดู่ (กองทุน 3 ขา)
สมทบ 3 ส่ วน รัฐ จังหวัด เทศบาล

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
100,000
บ้านดู่
(2557:100,000)

100,000

100,000 ร้อยละร้อยของกองทุน สมาชิกกองทุนได้ดาํ เนิ น
สวัสดิการตําบลบ้านดู่ กิจการที่เป็ นประโยชน์และ
เป็ นสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิด
ได้รับการสนับสนุน
จนถึงเสี ยชีวิต

สํานักปลัดฯ

12 โครงการส่ งเสริ ม สิ ทธิ เสรี ภาพ และ
ความเท่าเทียมกัน โดยคํานึ งถึงศักด์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่ สังคมสันติ
สุ ข

โครงการส่ งเสริ ม สิ ทธิ เสรี ภาพ และ ประชาชนในเขตเทศบาล
ความเท่าเทียมกัน โดยคํานึ งถึงศักด์ ตําบลบ้านดู่
ศรี ความเป็ นมนุษย์ เพื่อนําไปสู่ สังคม
สันติสุขและป้ องกันการละเมินสิ ทธิ
ของคนอื่น

100,000

100,000

ประชาชนมีความรู ้มากขึ้นและ สํานักปลัดฯ
100,000 ร้อยละร้อยของ
ตระหนักถึงการดํารงชีวิตโดย
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ใ นการใช้ ไม่ละเมิดผูอ้ ื่น
สิ ทธิ เสรี ภาพของตัวเอง

2,220,000

2,220,000
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2,220,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2 การใช้ บริบทด้ านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้ างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุ มชนและสั งคม
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้ านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
2.6 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้ านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุ มชน
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามี บุคลากรศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก,
ส่ งเสริ มครู และบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรม
โรงเรี ยนเทศบาล 1

กองการศึกษา

100,000

2 โครงการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาเนื่ อง เพื่อส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาเนื่ องใน ประชาชนตําบลบ้านดู่เข้าร่ วม
ในวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
กิจกรรม

50,000

50,000

3 โครงการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาวัน
เนื่ องในวิสาขบูชา

เพื่อส่ งเสริ มพระพุทธศาสนาเนื่ องใน ประชาชนตําบลบ้านดู่เข้าร่ วม
วัน วิสาขบูชา
กิจกรรม

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

4 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนตําบลบ้านดู่
บรรพชาภาคฤดูร้อน

เยาวชนตําบลบ้านดู่เข้าร่ วม
บรรพชาภาคฤดูร้อน

300,000

300,000

300,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

เยาวชนตําบลบ้านดู่บรรพชา
ภาคฤดูร้อน

กองการศึกษา

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
นักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

เพื่อให้นกั เรี ยนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลมีคุณธรรมจริ ยธรรม

นักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลมีคุณธรรมจริ ยธรรม

100,000

100,000

นักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัด
100,000 ร้อยละร้อยของ
เทศบาลมีคุณธรรมจริ ยธรรม
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
คุณธรรมจริ ยธรรมมาก
ขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล

เพื่อให้เด็กมีศีลธรรม

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้รับความรู ้
เกี่ยวกับศีลธรรมและ
ประพฤติตนดีข้ ึน

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

กองการศึกษา
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100,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมมีคุณธรรม
จริ ยธรรม
50,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม

100,000

ประชาชนตําบลบ้านดู่เข้าร่ วม กองการศึกษา
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ประชาชนตําบลบ้านดู่เข้าร่ วม กองการศึกษา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ที่

โครงการ

7 จัดงานรัฐพิธี

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดงานรัฐพิธีที่สาํ คัญเป็ นประจํา
ทุกปี

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วันปิ ยะมหาราช , วันพ่อ
แห่งชาติ , วันแม่แห่งชาติ

2559
(บาท)
300,000
(2556:156,000)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

(2557:208,000)
8 โครงการวันเทศบาล
9 โครงการวันท้องถิ่นไทย

เพื่อเป็ นการสร้างขวัญกําลังแก่
วันเทศบาลทําบุญตักบาตร
พนักงานเทศบาล
แข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อระลึกถึงพระกรุ ณาธิ คุณของรัช เทศบาลตําบลบ้านดู่
การที่ 5 ถวายราชสักการะพระบรมรู ป
เผยแพร่ ภารกิจและผลงานของเทศบาล

10 อุดหนุนกิจกรรมวัดหรื อสถานที่ปฏิบตั ิ เพื่อสนับสนุนประเพณี ทางพุทธ
จัดงบอุดหนุนวัดหรื อสถานที่
ธรรมหรื อโบสถ์คริ สต์
ศาสนาและศาสนาอื่น ๆให้เจริ ญรุ่ งเรื อง ปฏิบตั ิธรรมหรื อโบสถ์คริ สต์
ทุกแห่ง ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านดู่
11 โครงการแห่เทียนและถวายเทียนจํานํา
พรรษา

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
KPI
สามารถดําเนิ นงานเป็ นไปด้วย สํานักปลัด ฯ
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมงานรัฐพิธีของ ความเรี ยบร้อย
หน่วยงานของรัฐ สร้าง
ความร่ วมมือและความ
สามัคคีกนั
เจ้าหน้าที่ ทต.บ้านดู่
ร่ วมกันเข้าร่ วมกิจกรรม
ทต.บ้านดู่เข้าร่ วมงาน
วันท้องถิ่นไทย
สักการะพระบรมรู ป
เผยแพร่ ภารกิจและ
ผลงาน

เกิดความสมัคคีกนั ในหมู่คณะ

สํานักปลัดฯ

ประชาชนรับทราบข้อมูล
ภารกิจหน้าที่และผลงานของ
เทศบาล

สํานักปลัดฯ

230,000

230,000 เพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรม เทศบาลได้มีส่วนร่ วมในการ
ประเพณี
เผยแพร่

กองการศึกษา

100,000

100,000

ั นธรรม
กองการศึกษา
100,000 1.ประชาชนได้ร่วมกัน เป็ นการอนุรักษ์วฒ
แห่เทียนพรรษา 2.สื บ ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป
ทอดประเพณี อนั ดีงาม

1,370,000

1,030,000

20,000
(2557:2,200)

20,000

230,000
(2556:139,000)
(2557:200,000)

เพื่อรักษาขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ดี อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล
งามคงอยูส่ ื บไป
บ้านดู่

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน

79

1,030,000

ที่

โครงการ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

2559
ตัวชี้วัด
(บาท)
KPI
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
3.1 แนวทางเสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิน่ อย่ างทัว่ ถึงและให้ คงอยู่อย่ างยั่งยืน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่ วมเฉลิมพระ พื้นที่ป่าชุมชน ของตําบลบ้านดู่
ตําบลบ้านดู่มีพ้นื ที่สีเขียวเพิ่ม
1 โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
20,000
ร้อยละร้อยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอ เกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยูห่ วั
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการปลูก มากขึ้น
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
ดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
ป่ าเฉลิมพระเกียรติฯ
เจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชินีนาถ
2 โครงการศึกษาความเหมาะสมด้าน
สิ่ งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน
จัดการสิ่ งแวดล้อม

พื้นที่ตาํ บลบ้านดู่

2 โครงการจัดระบบนํ้าประปา
ภายในโรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน
สาธารณู ปโภคแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา

ระบบนํ้าประปามาตรฐาน
มีใ ช้ใ นโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
ตามแบบเทศบาล

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ความสามารถในการ
บริ หารจัดการนํ้าเพื่อใช้
การระงับอัคคีภยั และ
แจกจ่ายนํ้าภัยแล้ง

ปริ มาณนํ้าที่ใ ช้เติมรถนํ้าและ
รถดับเพลิงมีเพียงพอและ
สามารถแจกจ่ายนํ้าที่สะอาด
ให้ผปู ้ ระสบภัยแล้ง

สํานักปลัด ฯ

บุคลากรทุกคนได้รับ
บริ การนํ้าสะอาดและ
ไม่นอ้ ยกว่า 80 %พึง
พอใจ

โรงเรี ยนมีน้ าํ สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ

กองการศึกษา

2,000,000

2,000,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
การศึกษาด้าน
สิ่ งแวดล้อม

2,020,000

2,000,000

2,000,000

3,500,000

80

สํานักปลัดฯ

ประชาชนมีการศึกษาด้าน
สิ่ งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

2,000,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3.2 แนวทางการพัฒนา ฟื้ นฟู แหล่ งนํ้าและบริการจัดการนํ้าอย่ างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่ อความต้ องการ
800,000
1 ขุดเจาะนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งถังเก็บนํ้า เพื่อจ่ายเป็ นค่าขุดเจาะนํ้าบาดาลพร้อม เพื่อใช้ใ นการเติมรถนํ้าและ
รถดับเพลิงและจ่ายนํ้าให้
แชมเปนญ์ขนาด 30,000 ลิตรพร้อม
ติดตั้งถังเก็บนํ้าแชมเปนญ์ขนาด
อุปกรณ์ใ ช้เติมนํ้ารถดับเพลิงและใช้
30,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ใ ช้เติมนํ้า ผูป้ ระสบภัยแล้งใช้ใ น
สําหรับสํานักงานเทศบาล
รถดับเพลิงและใช้ใ นสํานักงานเทศบาล สํานักงานเทศบาล

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้า
หนองบัวหลวง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าหนองบัวหลวง
เพื่อใช้น้ าํ ในการอุปโภคบริ โ ภคที่
เพียงพอ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่กกั เก็บ
นํ้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยและและแก้ไ ข
ปั ญหาภัยแล้งฯลฯ

2559
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
1,000,000 1,000,000 หนองบัวหลวงได้รับ เพื่อกักเก็บนํ้าและฟื้ นฟู
การฟื้ นฟู จํานวน 1 แห่ง อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ไ ขปั ญหา
ภัยแล้ง

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง
4 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วย เพื่อใช้น้ าํ ในการอุปโภคบริ โ ภคที่
หลวง หมู่ที่ 13
เพียงพอ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและ หมู่ที่ 13
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่กกั เก็บ
นํ้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยและและแก้ไ ข
ปั ญหาภัยแล้งฯลฯ

1,000,000

อ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง เพื่อกักเก็บนํ้าและฟื้ นฟู
หมู่ที่ 13 ได้รับการฟื้ นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ไ ขปั ญหา
ภัยแล้ง
จํานวน 1 แห่ง

กองช่าง

ฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง
5 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วย เพื่อใช้น้ าํ ในการอุปโภคบริ โ ภคที่
ตะเคียน หมู่ที่ 2
เพียงพอ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและ หมู่ที่ 2
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่กกั เก็บ
นํ้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยและและแก้ไ ข
ปั ญหาภัยแล้งฯลฯ

500,000

อ่างเก็บนํ้าห้วยตะเคียน เพื่อกักเก็บนํ้าและฟื้ นฟู
หมู่ที่ 2 ได้รับการฟื้ นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ไ ขปั ญหา
ภัยแล้ง
จํานวน 1 แห่ง

กองช่าง

ฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วยป่ าหกหมู่ที่
6 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วย เพื่อใช้น้ าํ ในการอุปโภคบริ โ ภคที่
ป่ าหก หมู่ที่ 6
เพียงพอ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและ 6
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่กกั เก็บ
นํ้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยและและแก้ไ ข
ปั ญหาภัยแล้งฯลฯ

500,000

อ่างเก็บนํ้าห้วยป่ าหก เพื่อกักเก็บนํ้าและฟื้ นฟู
หมู่ที่ 6 ได้รับการฟื้ นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ไ ขปั ญหา
ภัยแล้ง
จํานวน 1 แห่ง

กองช่าง

ฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วยมะยม หมู่
7 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้าห้วย เพื่อใช้น้ าํ ในการอุปโภคบริ โ ภคที่
มะยม
เพียงพอ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและ ที่ 7
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่กกั เก็บ
นํ้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยและและแก้ไ ข
ปั ญหาภัยแล้งฯลฯ

500,000

อ่างเก็บนํ้าห้วยมะยม เพื่อกักเก็บนํ้าและฟื้ นฟู
หมู่ที่ 7 ได้รับการฟื้ นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ไ ขปั ญหา
ภัยแล้ง
จํานวน 1 แห่ง

กองช่าง

81

ที่

โครงการ

8 โครงการปรับปรุ งฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้า(ป่ า
ชุมชน) หมู่ที 14

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ฟื้ นฟูอ่างเก็บนํ้า (ป่ าชุมชน)
เพื่อใช้น้ าํ ในการอุปโภคบริ โ ภคที่
เพียงพอ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์ปลาและ หมู่ที่ 14
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว และเป็ นที่กกั เก็บ
นํ้า เพื่อบรรเทาอุทกภัยและและแก้ไ ข
ปั ญหาภัยแล้งฯลฯ

10 โครงการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูขดุ ลอกแหล่งนํ้า เพื่อเป็ นการระบายนํ้าให้ดีข้ ึนและกัก
ภายใน หมู่บา้ น ทั้ง 19 หมู่บา้ น ในเขต เก็บนํ้าได้ใ นปริ มาณที่เพียงพอต่อ
พื้นที่เทศบาลตําบลบ้านดู่
ความต้องการของหมู่บา้ น ทั้ง 19
หมู่บา้ น

2559
(บาท)
500,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
อ่างเก็บนํ้า(ป่ าชุมชน) เพื่อกักเก็บนํ้าและฟื้ นฟู
หมู่ที่ 14 ได้รับการฟื้ นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ไ ขปั ญหา
จํานวน 1 แห่ง
ภัยแล้ง

500,000

2,000,000

2,000,000 ขุดลอกแหล่งนํ้าได้รับ มีแหล่งนํ้าภายในหมู่บา้ นทั้ง
การฟื้ นฟูจาํ นวน 19 แห่ง 19หมู่บา้ น ไว้ใ ช้และป้ องกัน
นํ้าท่วมระบายนํ้าได้ดี

8,800,000

3,000,000

3,000,000

อนุรักษ์ฟ้ื นฟูขดุ ลอกแหล่งนํ้า
บริ เวณภายในหมู่บา้ น 19
หมู่บา้ น ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านดุ่

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3.3 แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการจัดการขยะในชุ มชน รวมทั้งสิ่ งปฏิกูลและนํ้าเสี ยอย่ างเป็ นระบบ
ปรับปรุ งบ่อขยะเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่พอเพียงขยะได้รับ
การฝังกลบ
มีสถานที่และมีการก่อสร้าง
ระบบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบศูนย์
รวม จํานวน 1 แห่ง

100,000

3 โครงการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและ เพื่อบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและของ สามารถแก้ไ ขปั ญหาขยะครบ
วงจร
ของเสี ยอันตราย ตาม Road map ของ เสี ยอันตรายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คสช.

1,000,000

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุ งบ่อขยะ

2 โครงการจัดหาสถานที่และก่อสร้าง
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย

เพื่อปรับปรุ งบ่อขยะเทศบาลตําบล
บ้านดู่และสามารถรองรับขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลได้พอเพียง
เพื่อรวบรวมนํ้าเสี ยจากอาคาร
บ้านเรื อนตลาดสดและศูนย์การค้าเข้า
สู่ ระบบบําบัดคุณภาพนํ้าก่อนปล่อย
ลงสู่ แห่งนํ้าสาธารณะ

100,000

500,000

82

1,000,000

กอง
บ่อขยะเทศบาลตําบล บ่อขยะของเทศบาลตําบล
บ้านดู่ไ ด้รับการปรับปรุ ง บ้านดู่สามารถรองรับขยะใน สาธารณสุ ขฯ
เขตเทศบาลได้อย่างรวดเร็ ว
สามารถแก้ไ ขปั ญหานํ้าเน่าเสี ย
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
กอง
จํานวน 1 แห่ง ลด
และลดมลพิษทางนํ้า
สาธารณสุ ขฯ
ปั ญหานํ้าเน่าเสี ยและลด
มลพิษทางนํ้าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
1,000,000 สามารถแก้ไ ขปั ญหา สามารถลดปั ญหาขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยและของเสี ย และของเสี ยอันตราย
อันตราย

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้ องกันปั ญหานํ้าเน่าเสี ยและช่วย ปรับปรุ งบ่อบําบัดนํ้าเสี ย
4 โครงการพัฒนาและปรับปรุ งบ่อนํ้า
บําบัดนํ้าเสี ยในตลาดสดเทศบาลตําบล การบําบัดนํ้าเสี ยในตลาดสดมี
บ้านดู่
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

2559
(บาท)
100,000

5 โครงการจัดสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ยใน แก้ไ ขปั ญหานํ้าเน่าเสี ยภายในตลาดสด ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านดู่ (สร้างใหม่) เทศบาลตําบลบ้านดู่ใ ห้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
6 โครงการจ้างเหมากําจัดขยะในชุมชน เพื่อมีการกําจัดขยะด้วยวิธีที่เหมาะสม กําจัดขยะในชุมชนครอบคลุม
และบริ เวณบ่อขยะ
ทั้งตําบล
7 โครงการจัดซื้ อสถานที่สาํ หรับก่อสร้าง เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่กาํ จัดขยะที่
ศูนย์กาํ จัดขยะครบวงจร
ถูกหลักวิชาการและครบวงจร

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000
ตลาดสดเทศบาลได้รับ สามารถลดกลิ่นเหม็นจากนํ้า
การปรับปรุ งบ่อบําบัด เสี ยช่วยให้บาํ บัดนํ้าเสี ยก่อน
นํ้าเสี ยเพื่อให้น้ าํ เสี ยลด ระบายลงสู่ คูคลอง
ปริ มาณลง

200,000

500,000

1,000,000

บริ เวณสถานที่กาํ จัดขยะแห่ง
ใหม่

35,000,000

1,900,000

-

37,700,000

ตลาดสดเทศบาลตําบล
บ้านดู่มีระบบบําบัดนํ้า
เสี ยลดปั ญหานํ้าเน่าเสี ย
1,000,000 ขยะในชุมชนลดลง
และลดภาวะมลพิษใน
พื้นที่
เทศบาลบ้านดู่มี
สถานที่กาํ จัดขยะจํานวน
1 แห่ง

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุ ขฯ

ลดปั ญหานํ้าเน่าเสี ยในตลาด
สดบ้านดู่

กอง
สาธารณสุ ขฯ

สามารถแก้ไ ขปั ญหาขยะล้น
บ่อและมลพิษด้านต่างๆ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านดู่
ไม่มีขยะตกค้างและมีความ
สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

กอง
สาธารณสุ ขฯ

2,000,000

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3.4 แนวทางการส่ งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่ วมการสร้ างจิตสํ านึกของทุกภาคส่ วนในชุ มชน เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้ อม
1 โครงการจัดทําที่เก็บขยะรี ไ ซเคิล ขยะ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดขยะ ที่เก็บขยะแยกประเภท
อันตราย ขยะทัว่ ไป และขยะย่อยสลายได้
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100,000

100,000

100,000 มีที่เก็บขยะแยกประเภท สามารถลดปั ญหาขยะใน
หมู่บา้ นได้

100,000

100,000

100,000

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ผูม้ าใช้บริ การมีความ
ประทับใจกับภูมิทศั น์ของ
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่

สํานักปลัดฯ

หมู่บา้ นมีภูมิทศั น์ที่สวยงาม
เป็ นที่ประทับใจของผูม้ าเยี่ยม
เยือน

สํานักปลัดฯ

โรงเรี ยนมีสถานที่ภูมิทศั น์สิง
แวดล้อมสวยงามน่าอยูเ่ อื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมให้ ดํารงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
3.5 แนวทางการส่ งเสริมการพัฒนาภูมิทศั น์ ในชุ มชนและองค์ กรต่ าง ๆ ให้ สวยงาม น่ าอยู่อย่ างยั่งยืน
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่
1 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ สํานักงาน เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ บริ เวณ
200,000
เทศบาลตําบลบ้านดู่
สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่ เพื่อให้
(2557:117,650)
เกิดความประทับใจแก่ผมู ้ าใช้บริ การ
2 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ หมู่บา้ น
หมู่ที่ 1-19

3 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายใน
โรงเรี ยนเทศบาล 1

เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ หมู่บา้ นให้มี
เป็ นระเบียบ สวยงาม เป็ นที่
ประทับใจของผูท้ ี่มาเยี่ยมเยือน

ร้อยละร้อยของผูม้ าใช้
บริ การมีความ
ประทับใจในภูมิทศั น์
ของพนักงานเทศบาล
ํ
้ ่
ภูมิทศั น์ที่สวยงาม
ภายในหมู่บา้ น

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
190,000
(2556:190,000)
หมู่ที่ 1-19
(2557:190,000)

1.เพื่อให้ภูมิทศั น์และสิ่ งแวดล้อมของ ภายในบริ เวณโรงเรี ยนเทศบาล
1
โรงเรี ยนน่าอยูเ่ หมาะสมเอื้อต่อการ
จัดการเรี ยนการสอน

500,000

890,000

ร้อยละ 85 ของ
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
0

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ าการเมืองการบริหาร
4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงและความสงบ
4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน องค์ กร ชุ มชน ให้ มีความเข้ มแข็งในการสร้ างเครื อข่ ายและดําเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
1 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุทางถนน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ บริ การประชาชนและ
80,000
ช่วงวันหยุดเทศกาลปี ใหม่
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ นักท่องเที่ยวที่ใ ช้รถใช้ถนนที่ (2556:67,367)
(2557:138,583)
เดินทางในเทศกาลปี ใหม่
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0

ลดสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุทาง
1. ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่
อํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง 2. ลดสถิติ
ในการเกิดอุบตั ิเหตุ
ในช่วงเทศกาล

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

2 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ บริ การประชาชนและ
นักท่องเที่ยวที่ใ ช้รถใช้ถนนที่
ลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
เดินทางในเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึ กอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้ องกัน ฯ
4 โครงการฝึ กซ้อมแผนอุบตั ิเหตุทางถนน เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึ กซ้อมแผนอุบตั ิเหตุทางถนน
3 โครงการฝึ กอบรมเพิ่มศักยภาพ
เจ้าหน้าที่งานป้ องกัน ฯ

2559
(บาท)
80,000

เจ้าหน้าที่งานป้ องกัน ฯ

50,000

เจ้าหน้าที่งานป้ องกัน ฯ
ผูบ้ ริ หารพนักงานเทศบาล
มูลนิ ธิสาธารณกุศล

50,000

5 โครงการทูบีนมั เบอร์ วนั ชุมชนตําบล
บ้านดู่ 19 หมู่บา้ น

เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการทู
บีนมั เบอร์ วนั ชุมชนตําบลบ้านดู่19
หม่บา้ น

6 โครงการวันอปพร. 22 มีนาคม

เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน สมาชิกอปพร.ตําบลบ้านดู่
อปพร.22 มีนาคม

7 โครงการให้บริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วย ผูป้ ่ วยฉูกเฉิ นและผูป้ ่ วย
แพทย์ฉุกเฉิ น
อุบตั ิเหตุใ นตําบลบ้านดู่

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ลดสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุทาง
1. ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับการ ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
อํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง2. ลดสถิติ
ในการเกิดอุบตั ิเหตุ
ในช่วงเทศกาล

สํานักปลัด ฯ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่งาน
ป้ องกัน ฯ
ผูป้ ระสบภัยทางถนน ถนนได้รวดเร็ วสามารถลด
สํานักปลัด ฯ
อัตราสามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางการบาดเจ็บ
ตาย
สํานักปลัด ฯ
เด็กเยาวชนไม่ยงุ่ เกี่ยวยา ปริ มาณเด็กเยาวชน,นักเรี ยน
เสพติด
ประชาชนในเขตตําบลบ้านดู่ที่
ติดยาเสพติดลดลงและหมดไป

50,000
(2557:47,6050)

ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้
ร่ วมกันดําเนิ นกิจกรรม
และเพิ่มความสามัคคี
้ึ
อัตราการบาดเจ็
บของ
ผูป้ ่ วยลดลง

2,000,000
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สํานักปลัด ฯ

ประชาชนที่รับบริ การ
จากงานป้ องกัน ฯ

เด็กเยาวชน,นักเรี ยน,นักศึกษา
150,000
ประชาชนในเขตตําบลบ้านดู่ (2557:149,960)
ห่างไกลยาเสพติด

2,460,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

0

0

ความสามัคคีใ นสมาชิกอปพร. สํานักปลัด ฯ
เทศบาลตําบลบ้านดู่

การบริ การผูป้ ่ วยและผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุมีประสิ ทธิ ภาพ

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

2559
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ าการเมืองการบริหาร
4.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ ชุมชนมีส่วนร่ วม
1 โครงการฝึ กอบรมชุดรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ประจําปี งบประมาณ 2559

เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจ การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ให้แก่ชุดรักษาความสงบประจํา
หมู่บา้ น

อุดหนุนโครงการฝึ กอบรม
รักษาความสงบเรี ยบร้อย
ประจําปี งบประมาณ 2559 ที่
ทําการปกครอง อําเภอเมือง
ชร.ฝ่ ายความมัน่ คง

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ าการเมืองการบริหาร
4.3 แนวทางการส่ งเสริมและสนับสนุนการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
1 โครงการป้ องกันและแก้ไ ขยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เด็ก,เยาวชน,ประชาชนใน
ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติด
พื้นที่ตาํ บลบ้านดู่

สํานักปลัดฯ

ลดปั ญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการมีความรู ้เรื่ อง ในพื้นที่ตาํ บลบ้านดุ่
ปั ญหายาเสพติดทําให้
ในพื้นที่ไ ม่สามารถ
แก้ไ ขปั ญหายาเสพติดได้

สํานักปลัด ฯ

20,000

20,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ใ นการ
รักษาความสงบเรี ยบร้อย

20,000

20,000

20,000

50,000
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ชุดรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ประจําหมู่บา้ น ได้มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบและเกิดความ
สามัคคีแก่ราษฏรในหมู่บา้ น

20,000

ที่

โครงการ

2 โครงการรณรงค์เพื่อป้ องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาทุกแห่งในเทศบาลตําบล
บ้านดู่

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

2559
(บาท)
100,000

3 โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมเยาวชนตําบล ส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนได้จดั
สภาเด็กและเยาวขนตําบลบ้านดู่
บ้านดู่
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนร่ วม
4 โครงการฝึ กอบรมทบทวนลูกเสื อ
เพื่อเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับยาเสพ
ชาวบ้านรวมพลังสังคมเอาชนะยาเสพติด ติดและพัฒนาองค์กรลูกเสื อชาวบ้าน

50,000

50,000

50,000 1.เยาวชนตําบลบ้านดู่ เด็กและเยาวชนมีโ อกาสแสดง กองการศึกษา
ได้รับการส่ งเสริ มใน ความรู ้ความสามารถเพื่อ
การจัดกิจกรรมร่ วมกัน พัฒนาคนและสังคม

150,000

150,000

กองการศึกษา
150,000 ร้อยละร้อยขององค์กร ประชาชนในตําบลบ้านดู่มี
ลูกเสื อชาวบ้านตําบล ความรู ้พร้อมรับมือกับปั ญหายา
ได้รับความรู ้เกียวกับยา เสพติด
เสพติดให้โ ทษ

18,000

18,000

18,000 บุคลากรในโรงเรี ยน
ทุกคนปลอดยาเสพติด

เป็ นโรงเรี ยนสี ขาวปลอดยา
เสพติด

30,000
(2557:30,000)

30,000

30,000 1. ศพส.อ.เมือง
เชียงรายได้รับการ
สนับสนุนงบผระมาณ
ในการจัดกิจกรรม 2.
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้รับความรู ้
เกี่ยวกับยาเสพติด

สามารถแก้ไ ขปั ญหายาเสพติด สํานักปลัดฯ
ในเด็กและเยาวชนและควบคุม
แหล่งแพร่ ระบาดของยาเสพติด

ประชาชนตําบลบ้านดู่และ
พื้นที่ใ กล้เคียง

5 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ฯ

บุคลากรในโรงเรี ยนทุกคน
1. เพื่อให้รู้จกั โทษยาเสพติด
2.เพื่อหลีกเลี่ยงป้ องกันไม่เสพหรื อค้า เข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
ยาเสพติด

6 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสู ้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดตามโครงการ
โครงการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายา
เสพติดในพื้นที่เป้ าหมาย ประจําปี
งบประมาณ 2559

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอุดหนุนศูนย์
ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายา
ปฏิบตั ิการต่อสู ้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เสพติด ศพส. อ.เมืองเชียงราย
อ.เมืองเชียงราย สนับสนุนโครกงาร
ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหายาเสพติด
อําเภอเมืองเชียงราย (ศพส.อ.เมือง
เชียงราย )

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
หน่ วยงานที่
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000
100,000 1.สถานศึกษาทุกแห่งใน เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่ วม กองการศึกษา
เขตเทศบาลตําบลบ้านดู่ และตระหนักถึงโทษยาเสพติด
ได้รับการรณรงค์
ป้ องกันยาเสพติด
2.เยาวชนใน
สถานศึกษาห่างไกลยา
เสพติด

398,000
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0

348,000

348,000

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสั งคมเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ าการเมืองการบริหาร
4.4 แนวทางการพัฒนาประสิ ทธิภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารการแจ้ งเตือนภัย
1 โครงการซ้อมแผนสาธารณภัย
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผน ประชาชนเจ้าหน้าที่งาน
สาธารณภัย เพื่อการเฝ้าระวังป้ องกัน ป้ องกันฯพนักงานเทศบาล
และบรรเทาการเกิดสาธารณภัย ใน
เขตพื้นที่
2 โครงการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่เสี่ ยง เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา
ภัยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7,9,13,18
แผนชุมชนในพื้นที่เสี่ ยงภัยในเขต
พื้นที่หมู่ 7,913,18

ประชาชนในพื้นที่หมู่ 7,9,13,18

3 โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ให้ เพื่อเป็ นการป้ องและระงับอัคคีภยั ให้ นักเรี ยนในเขตเทศบาลตําบล
บ้านดู่
นักเรี ยน,โรงเรี ยนในเขตเทศบาลตําบล นักเรี ยนโรงเรี ยนในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านดู่
บ้านดู่

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

ร้อยละร้อยของผูเ้ ข้ารับ สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
การซ้อมแผนสาธารณภัย ได้รับความเดือดร้อนจากสา
และได้รับความรู ้
ธารณภัย ภัยพิบตั ิ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

80,000

ประชาชนในพื้นที่ 7,9,13,18 สํานักปลัด ฯ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ได้ฝึกซ้อมก่อนเกิดสาธารณภัย
ความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย

50,000

ครู ,นักเรี ยนได้มีความรู ้และ
ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับ เทคนิ คในการระงับอัคคีภยั ใน
เทคนิ คในการระงับ
โรงเรี ยน
อัคคีภยั ในโรงเรี ยน
ร้อยละร้อยของกลุ่ม
แม่บา้ นมีความรู ้ใ นการ
ระงับอัคคีภยั
ร้อยละร้อยของ
ผูป้ ระกอบการที่เข้าร่ วม
โครงการมีความรู ้และ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้มากขึ้น

4 โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั แก่
กลุ่มแม่บา้ นตําบลบ้านดู่

เพื่อเป็ นการป้ องกันและระงับอัคคีภยั แม่บา้ นในตําบลบ้านดู่
แก่กลุ่มแม่บา้ นตําบลบ้านดู่

50,000

5 โครงการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ผูป้ ระกอบการหอพัก เครื อข่าย

เพื่อเป็ นการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ผูป้ ระกอบการหอพัก
ผูป้ ระกอบการหอพัก เครื อข่าย

50,000
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งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัด ฯ
แม่บา้ นในตําบลบ้านดู่มี
ความรู ้และเทคนิ คในการระงับ
อัคคีภยั
ผูป้ ระกอบการหอพักมีความรู ้ สํานักปลัด ฯ
และเทคนิ คในการระงับอัคคีภยั

ที่

โครงการ

6 โครงการสร้างเครื อข่ายแจ้งเหตุสา
ธารณภัยคลื่นความถี่วิทยุ245 เมกกะ
เฮิร์ท ในเขตตําบลบ้านดู่

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้าง
เครื อข่าย แจ้งเหตุสาธารณภัยคลื่น
ความถาวิทยุ 245 เมกกะเฮิร์ทในเขต
ตําบลบ้านดู่

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อาสาสมัครเครื อข่าย,ผูม้ ีจิตอาสา

2559
(บาท)
70,000

7 โครงการรณรงค์และป้ องกันหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพื่อลดอัตราการการเผาหญ้า,ป่ า
และไฟป่ า
รณรงค์และป้ องกันหมอกควันและไฟ
ป่ า

50,000

9 โครงการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและระงับ เพื่อเป็ นการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันและ แผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
อัคคีภยั
ระงับอัคคีภยั เพิ่มทักษะ ความชํานาญ
ให้พนักงานดับเพลิงในการปฏิบตั ิงาน
ในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ

40,000

เพื่อเผ้าระวังป้ องกันและบรรเทาการ
เกิดสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิใ นเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
KPI
ผูป้ ระสบเหตุสาธารณ
ภัยได้รับความ
ช่วยเหลือทันการเพิม่
มากขึ้น

200,000

ประชาชนเทศบาลตําบลบ้านดู่

8 เผ้าระวังป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ภัยพิบตั ิ ต่างๆ

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

640,000
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50,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

การรับแจ้งเหตุสาธารณภัยและ สํานักปลัด ฯ
เหตุร้องเรี ยนต่าง ๆ เป้ นไป
ด้วยความรวดเร็ ว

ร้อยละของพื้นที่ป่าและ อัตราหมอกควันและปริ มาณ
ปริ มาณหมอกควัน ลดลง ฝุ่ นละอองในอากาศมีปริ มาณ
น้อยทําให้สภาวะอากาศช่วง
หน้าแล้งดีข้ ึน

สํานักปลัด ฯ

ประชาชน ต.บ้านดู่
ได้รับความช่วยเหลือใน
กรณี สาธารณะภัยพิบตั ิ
ต่าง ๆ อย่างมี

สํานักปลัด ฯ

สามารถช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

เพิ่มพูนความรู ้ความชํานาญให้ สํานักปลัด ฯ
1. ร้อยละร้อยของ
พนักงานดับเพลิงในการ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ได้รับความรู ้ใ นการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
2. ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความชํานาญมากขึ้น
0

50,000

0

ที่

โครงการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการเสริมสร้ างภาวะผู้นําให้ กบั ฝ่ ายการเมือง ผู้นําท้ องถิน่ ข้ าราชการ ให้ มีคุณธรรม จริยธรรม
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ฯ
1 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อน
(คนไทยต้องไม่โ กง)
หน่วยงานภาครัฐ ในด้านการป้ องกัน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
การทุจริ ตโดยการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมและจิตสํานึ กของเจ้าหน้าที่

100,000

100,000

100,000 ปั ญหาในการทุจริ ต
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ฯ สํานักปลัด ฯ
ภาคองค์กรของรัฐลดลง พนักงาน พนักงานงานจ้างเกิด
จิตสํานึ กในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
โปร่ งใสและเป็ นธรรม

2 โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรและประชาชน

เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาโดย
การศึกาดูงานและเสริ มสร้างความ
สามัคคีใ นหมู่คณะ

คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ฯ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และประชาชน

20,000

20,000

3 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิ ปไตย

เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานกิจกรรม กลุ่มผูน้ าํ แกนนํา หมู่บา้ น ชุมชน จํานวน 19 หมู่บา้ น 190
ในการเสริ มสร้างสํานึ กความเป็ น
พลเมืองวิถีประชาธิ ปไตย ตาม Road คน
Map แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน ภายใต้การสนับสนุน
คณะวิทยากร กระบวนการ และสื่ อ
ประกอบการอบรม ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
หนังสื อสั่งการของ กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว1068
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

100,000

100,000

20,000 ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้และ
เสริ มสร้างความสามัคคี
กัน
100,000 ร้อยละ 90 ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระ และวัตถุประสงค์
ของการฝึ กอบรม โดย
การตอบแบบสอบถาม

120,000

120,000

120,000

90

-

คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ฯ สํานักปลัด ฯ
พนักงาน พนักงานงานจ้างเกิด
จิตสํานึ กในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่
โปร่ งใสและเป็ นธรรม
มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหา
สาระและวัตถุประสงค์ของวิถี
ประชาธิ ปไตย และมีสาํ นึ ก
ของความเป็ นพลเมืองที่ดี

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

2559
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
5.2 แนวทางการส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน/หมู่บา้ น

ให้ทุกชุมชนในเทศบาลมีความรู ้และ
เข้าใจในการจัดทําแผนชุมชน

ทุกชุมชนจัดทําแผนชมชน/
หมู่บา้ นได้อย่างมีคุณภาพ

50,000
(2556:26,292)
(2557:48,970)

50,000

50,000 1. ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ดา้ นแผน
ชุมชน 2. แผนชุมชนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

ชุมชนมีแผนชุมชนในการ
แก้ไ ขและพัมนาอย่างชัดเจน

สํานักปลัด ฯ

2 อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการเสริ มสร้างความรู ้ใ นการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บา้ นและการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
อําเภอเมืองเชียงราย

เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าํ เสริ มสร้าง
ความรู ้ทางด้านวิชาการ และ
ประสบการณ์บูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บา้ น

คณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.)
พื้นที่ อําเภอเมืองเชียงราย

10,000
(2556:20,000)
(2557:20,000)

10,000

10,000 1. ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้รับความรู ้ใ นการ
จัดทําแผนและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม 2.
คณะกรรมการหมู่บา้ น
(กม.)มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานมากขึ้น
60,000

คณะกรรมการหมู่บา้ น
ประชาชนหมู่บา้ น /ชุมชน
ได้รับความรู ้ เกิดการบูรณา
การการจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บา้ นที่มีคุณภาพ

สํานักปลัด ฯ

มีขอ้ มูลทรัพย์สินที่ถูกต้อง
เป็ นปั จจุบนั สามารถจัดเก็บ
ภาษีไ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กองคลัง

60,000
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
5.3 แนวทางการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในด้ านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่ างมีประสิ ทภิ าพ
1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อนํามาเป็ นแนวทางเพิ่ม
แผนที่ภาษีและทะเบียน
4,000,000
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้
ทรัพย์สินประจําปี 2559 (ต่อเนื่ องปี
ทรัพย์สินในเขต ทต.บ้านดู่
2558)
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0

60,000

4,000,000

4,000,000 1. ร้อยละร้อยของการ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ได้รับประสิ ทธิ ภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
100,000
100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้รับความรู ้
และนํามาปฏิบตั ิไ ด้
อย่างถูกต้อง

2 โครงการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสําหรับ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการ
จัดเก็บรายได้

- เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตําบล
โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้
บ้านดู่
อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นธรรมและ
สะดวกรวดเร็ ว - เพื่อให้มีการจัดเก็บ
ภาษีมีระบบที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โ ดยสะดวกรวดเร็ ว เพื่อให้บุคคลากรเทศบาลตําบลบ้านดุ่
นําความรู ้ ความเข้าใจมาใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน

3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานด้านพัสดุของเทศบาล
ตําบลบ้านดู่

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเทศบาลตําบลบ้านดู่ใ น
การปฏิบตั ิงานด้านพัสดุใ ห้มีความรู ้
ความสามารถเพิม่ ขึ้น

บุคลากรของเทศบาลตําบล
บ้านดู่

100,000

100,000

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการและดูงาน
พร้อมทั้งปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ต
เพื่อพัมนาประสิ ทธิ ภาพการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-laas) ปี 2559

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฎิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
ความพร้อมรองรบการปฏิบตั ิงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-laas)

บุคลากรของกองคลัง,งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน,
ธุ รการกองทุกกอง

300,000

300,000
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100,000 1. ร้อยละร้อยของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมี
ความรู ้ใ นการปฏบัติ
งานด้านพัสดุ 2. งาน
พัสดุมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
300,000 พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานด้าน
ระบบ e-laas ได้มี
ความรู ้และเพิ่มประสบ
การณื ทาํ งานนํามา
ประยุกต์ใ ช้ใ นการ
ทํางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรสามารถนําความรู ้
ประสบการณ์มาเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลิตใน
การทํางานด้านการจัดเก็บ
รายได้ ได้อย่างถูกต้องและเป็ น
ธรรม

กองคลัง

บุคลากรของเทศบาลตําบล
บ้านดู่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้องและชัดแจน

กองคลัง

1 บุคลากรสามารถนําความรู ้
ประสบการณ์มาเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-laas) ได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ ว2 ระบบ
อินเตอร์ เน็ตสามารถที่จะ
รองรับการปฏิบตั ิงานใน
ระบบบัญชีระบบบัญชี

กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการอบรมและดูงานเพื่อเพิ่ม
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน บุคลากร กองคลัง และ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานคลัง ปี 2559 คลังของเจ้าหน้าที่เทศบาลในสังกัด เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการ
คลังของเทศบาลตําบลบ้านดู่

6 โครงการแผนที่ภาษีพฒ
ั นาเครื อข่ายสู่
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน ปี 2559

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการสํารวจข้อมูล
แผนที่ฯ/การจัดเก็บรายได้- สร้างการ
มีส่วนร่ วมของบุคลากรและประชาชน
ในเขตเทศบาล- เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดทําแผนที่ภาษีฯ

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
200,000
200,000 บุคลากรมีความรู ้เพิ่ม
มากขึ้น

2559
(บาท)
200,000

- บุคลากรเทศบาล
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนที่ภาษีฯ/
ด้านจัดเก็บรายได้ - ประชาชน
ในเขตเทศบาล- เครื อข่ายผูม้ ี
หน้าที่ชาํ ระภาษี

200,000

4,900,000
ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
5.4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้ อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
1 อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
45,000
เพื่อให้มีศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างให้มี จัดให้มีหอ้ งประชุมขนาด 45
(2556:35,000)
โครงการอปท. ระดับอําเภอ
การเปิ ดสอบราคา หรื อประกวดราคา ที่นงั่ จัดให้มีที่ปิดประกาศ
(2557:45,000)
สอบราคาจัดให้มีสถานที่ใ น
ของ อปท.ทุกแห่ง
การรับซองเปิ ดซองสอบราคา
หรื อประกวดราคา อปท.จัดให้
มีการบริ การทางระบบ
อินเตอร์ เน็ตรับข้อมูลข่าวสาร
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200,000

0

4,900,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1. เพิ่มพูนความรู ้ใ ห้แก่บุคลากร
ผูป้ ฎิบตั ิงานด้านการคลัง 2.
ลดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน
3. บุคลากรสามารถนําความรู ้
มาปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ

กองคลัง

200,000 ประชาชนเข้าใจในการ 1.สร้างความเข้าใจในการ
ชําระภาษีและมีศกั ยภาพ จัดทําแผนที่ภาษีฯ 2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการสํารวจข้อมูลการ
เพิ่มมากขึ้น
จัดเก็บรายได้3.สร้างความ
เข้าใจระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนมากขึ้น

กองคลัง

4,900,000

1.ศูนย์จดั ซื้ อจัดจ้างของ
อปท. ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาร
จากเทศบาล 2. ศูนย์
จัดซื้ อจัดจ้างของ อปท.
มีสถานที่รองรับได้อย่าง
เพียงพอ

มีศูนย์ขอ้ มูลการจัดซื้ อจัดจ้าง สํานักปลัด ฯ
ระดับอําเภอ มีสถานที่ปิด
ประกาศ มีสถานที่รับซอง เปิ ด
ซอง มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารทาง
ระบบอินเตอร์ เน็ต

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทําแผน เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน จัดเก็บข้อมูลความจําเป็ น
ให้เป็ นข้อมูลสําหรับเทศบาลตําบล พื้นฐาน จํานวน 19 หมู่บา้ น ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านดู่
บ้านดู่

2559
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
KPI
สํานักปลัด ฯ
เทศบาลตําบลบ้านดู่มี เทศบาลมีขอ้ มูลพื้นฐาน
ครัวเรื อนสําหรับการช่วยเหลือ
ข้อมูลพื้นฐานที่
สามารถนําไปใช้อา้ งอิง และการจัดบริ การ
ได้
กองคลัง

3 โครงการปรับปรุ งระบบแผนที่ภาษีและ - เพื่อเป็ นการสํารวจข้อมูลภาคสนาม - บุคลากรของเทศบาลตําบล
ทะเบียนทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับข้อมูลของที่ดิน ข้อมูลของ บ้านดู่ - ลูกจ้างชัว่ คราว
โรงเรื อนและข้อมูลของป้ าย - เพื่อ
จัดทําฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

300,000

300,000 1. ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบีนทรัพย์สิน ได้รับ
การปรับปรุ งให้ทนั สมัย
และมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น 2. บุคลากรมีความรู ้
ด้านภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

- เพื่อเทศบาลสามารถนํา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่จดั ทําขึ้นมาใช้ใ น
การวางแผนการจัดเก็บรายได้
วางแผนการพัฒนาสธารณู ป
โภควางแผนการใช้ที่ดิน
วางแผนเรื่ องการกําจัดขยะมูล
ฝอย

4 จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี

100,000

400,000

400,000 ศูนย์ ICT จํานวน 1
แห่งประกอบด้วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 2. เป็ น
ศูนย์เทคโนโลยีที่ใ ห้
ความรู ้กบั ประชาชนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัดฯ
- กลุ่มอาชีพมีความรู ้ความ
เข้าใจในการใช้อินเตอร์ เน็ตใน
การหาข้อมูลด้านการตลาด
ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่กลุ่ม - พนักงานมีความรู ้
ความเข้าใจในการใช้งาน
โปรแกรมประยุกตืใ ห้เกิด
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ราชการ - นักเรี น นักศึกษา และ
เยาวชนในเขตพื้นที่ ทต.บ้านดู่
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้งานเทคโนโลยี ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน

เพื่อเป็ นการจัดให้มีศูนย์เรี ยนรู ้

-ศูนย์ ICT จํานวน 1 แห่ง
ประกอบด้วย1.โปรเจคเตอร์
พร้อมจอภาพ จํานวน 1 ชุด 2.
เครื่ องคอมพิวเตอร์ จํานวน 20
เครื่ อง 3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1
เมตร จํานวน 20 โตะ 4. เครื่ อง
สํารองไฟฟ้า จํานวน 20 เครื่ อง
5. เครื่ องปริ้ นเตอร์ แบบ
เน็ตเวิร์ค จํานวน 1 เครื่ อง 6.
วางระบบ LAN พร้อม
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ปรับปรุ งระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV

เพื่อให้บริ การประชาชนที่สัญจรไปมา ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดในเขต
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านดู่
เทศบาลเพิ่มเติมในจุดที่มีความ
จําเป็ นในการตรวจติดตามและ
มีความสุ่ มเสี่ ยงต่อการเกิด
อุบตั ิเหตุ การจารกรรมและ
อาชญากรรม

6 จัดทําฐานข้อมูลเพื่อยกฐานะเทศบาล
ตําบลบ้านดู่เป็ นเทศบาลเมืองบ้านดู่

เพื่อจัดทําข้อมูลตามมาตรฐาน เพื่อใช้ เขตการปกครองเทศบาลตําบล
ประกอบการยกฐานะจากเทศบาลเป็ น บ้านดู่
เทศบาลเมือง

ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ ประชาชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
5.5 ส่ งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
1 เงินเดือนและค่าตอบแทน ของคณะ
ผูบ้ ริ หารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านดู่ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ทต.บ้านดู่
และพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตําบล
บ้านดู่

2559
(บาท)
100,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
500,000
500,000 1.มีกล้องวงจรปิ ดใน
บริ เวณเขตเทศบาล
เพิม่ เติม 2. ลดปั ญหา
อาชญากรในเขตเทศบาล

เทศบาลตําบลบ้านดู่
ได้รับการยกฐานะเป็ น
เทศบาลเมือง

50,000

695,000

1,200,000

28,000,000

28,000,000

(2556:24,061,788)
(2557:29,000,000)
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ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประสิ ทธิ ภาพและพื้นที่ของ
การบันทึกภาพของกล้องวงจร
ปิ ด CCTV เพิม่ มากขึ้น - การ
ก่อเหตุจารกรรมและ
อาชญากรรมลดน้อยลง ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

ยกฐานะเทศบาลตําบลบ้านดู่
เป็ นเทศบาลเมืองบ้านดู่

สํานักปลัด ฯ

1,200,000

28,000,000 พนักงานเทศบาลตําบล การดําเนิ นงานของ ทต.บ้านดู่
บ้านดู่ไ ด้รับค่าตอบแทน เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
มีประสิ ทธิ ภาพ

ทุกกอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 รายจ่ายเพื่อการบริ หารงานของเทศบาล เพื่อให้การบริ หารงานของเทศบาล
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ จํานวนเงิน 1,800,000
บาท - เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จํานวนเงิน
1,000,000 บาท - สํารองจ่าย
จํานวนเงิน2,000,000 บาท รายจ่ายตามข้อผูกพันจํานวน
เงิน 500,000 บาท- ค่า
สาธารณู ปโภค จํานวนเงิน
2,200,000 บาท

2559
(บาท)
8,000,000

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
การดําเนิ นงานของ ทต.บ้านดู่
8,500,000 8,500,000 ร้อยละร้อยของการ
บริ หารงานเป็ นไปด้วย เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ
ความเรี ยบร้อย
มีประสิ ทธิ ภาพ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกกอง

36,000 ร้อยละร้อยของผู ้
ดําเนิ นกิจกรรมได้รับ
การสนับสนุนจาก
เทศบาล

สํานักปลัด ฯ
สามารถบูรณาการความ
ร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่
ได้รับการสนับสนุน

200,000

พนักงานเทศบาลได้
ความรู ้ใ นการทัศน
ศึกษาด้านด่าง ๆ เปิ ด
ประสบการณ์และมี
ความรู ้เพิ่มมากขึ้น

พนักงานเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร สํานักปลัด ฯ
สมาชิกสภาเทศบาลกํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และ อสม.มีความรู ้
เพิ่มมากขึ้น

พนักงานเทศบาล คณะ
ผูบ้ ริ หารสมาชิกสภาเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตําบล
บ้านดู่

150,000

พนักงานเทศบาลมี
ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น

พนักงานเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร สํานักปลัด ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล มีความรู ้
เพิ่มมากขึ้น

6 จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สํานักงาน เพื่อให้การดําเนิ นงานของเทศบาลมี จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อใช้ใ นการดําเนิ นงานและกิจกรรม ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น ที่ใ ช้ใ นการดําเนิ นงานของแต่
ของเทศบาล
ละหน่วยงาน (ยกเว้นครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง)

2,000,000

3 อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการดําเนิ นการและสนับสนุนการ
ดําเนิ นงานจัดกิจกรรมของส่ วนราชการ
และองค์กรจังหวัดเชียงราย

เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนิ นงาน / อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงราย
กิจกรรมของอําเภอจัดขึ้น หรื อ
สนับสนุนส่ วนราชการหรื อองค์กร
จังหวัดเชียงราย

4 ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน คณะ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ าย
ปกครอง ประชาคมอสม.กลุ่มพัฒนา
สตรี ฯลฯ เป็ นต้น

เพื่อให้ความรู ้แก่บุคลากรและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไ ด้

พนักงานเทศบาล คณะ
ผูบ้ ริ หารสมาชิกสภาเทศบาล
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นอสม.
กรรมการพัฒนาเทศบาล กลุ่ม
พัฒนาสตรี ฯลฯ

5 โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
เพื่อให้ความรู ้แก่บุคลากรและ
ปฏิบตั ิงานให้แก่คณะผูบ้ ริ หารสมาชิก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไ ด้
สภา ฯ พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้างของ อปท.

36,000
(2556:36,000)
(2557:36,000)

(2557:11,876,145)
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36,000

5,000,000

5,000,000 เทศบาลตําบลบ้านดู่ การดําเนิ นงานของเทศบาล
ตําบลบ้านดู่มีประสทิธิภาพ
ได้รับการดําเนิ นการ
จัดซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ได้ และประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ทุกกอง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2559
(บาท)
การเลือกตั้งของเทศบาลตําบล
800,000
บ้านดู่
(2556:711,058)
(2557:24,617)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
KPI
เทศบาลตําบลบ้านดู่ไ ด้
จัดการเลือกตั้งทําให้
ประชาชนได้รับข้อมูล
ถึงสิ ทธิ และหน้าที่ใ น
การมีส่วนร่ วมทางการ
เมือง

ประชาชนตําบ้านดู่เข้าใจและ
ให้ความร่ วมมือในการเลือตั้ง
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ เกียวกับการเลือกตั้ง

20,000
(2556:2,000)
(2557:2,400)

เทศบาลตําบลบ้านดู่ไ ด้
จัดหาช่อดอกไม้ กระ
เช้าดอกําม้ พวงมาลา ไว้
ในวันสําคัญในโอกาส
ต่าง ๆตามวาระ

เทศบาลตําบลบ้านดู่ไ ด้รับการ สํานักปลัดฯ
สนับสนุนในค่าใช้จ่ายการจัด
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา และดําเนิ นกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

รายจ่ายเพื่อให้ไ ด้มาซึ่ งบริ การ
3,500,000
ของกิจการเทศบาลตําบลบ้านดู่ (2556:2,924,400)

ร้อยละของโครงการ
ประสบความสําเร็ จและ
มีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลในการ
ดําเนิ นกิจกรรม

เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลบ้านดู่
ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

ร้อยละของโครงการได้
ดําเนิ นกิจกรรมตาม
โครงการ 2. มีค่ารับรอง
การต้อนรับบุคคล ค่า
พิมพ์ เอกสารต่าง ๆ
เป็ นต้น

เทศบาลตําบลบ้านดู่ไ ด้รับการ
สนับสนุนและสามารถดําเนิ น
กิจกรรมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา

ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดหาช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา พวงมาลาเทศบาลตําบลบ้านดู่
เนื่ องในวันสําคัญต่าง ๆ สําหรับพิธีการ
วันสําคัญในโอกาสต่าง ๆ ตามวาระ

9 รายจ่ายเพื่อให้ไ ด้มาซึ่ งบริ การ

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การบุคล
ภายนอกค่าเย็บหนังสื อหรื อเข้าปก
หนังสื อ ค่าจ้างเหมา ต่าง ๆ ค่ารางวัด
ที่ดินหรื อค่าตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายใน
การดูแลตักษาและคุม้ ครองที่ดินฯ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ น เป็ นต้น

10 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
บุคคลหรื อคณะบุคคล เป็ นค่าเครื่ องดื่ม และพิธีการ
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร รวมทั้ง
ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่ ง
จําเป็ นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และ
เป็ นค่ารับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรื อคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการเป็ นต้น

(2557:2,648,923)

200,000
(2557:134,955)
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สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 รายจ่ายในการจัดพิธีต่าง ๆ

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน งานรัฐพิธีต่าง ๆ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัด
งานพิธีและรัฐพิธี เช่นงานรัฐพิธีต่าง ๆ

12 รายจ่ายในการฝึ กอบรมบุคลากร
ท้องถิ่นตามแผนการฝึ กอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

จัดฝึ กอบรมบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นการตามโครงการความร่ วมมือ ตามแผนการฝึ กอบรมของ
กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
พัฒนาองค์ความรู ้ใ ห้แก่ผบู ้ ริ หาร
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและ
พนักงานของเทศบาลตามความ
เหมาะสม

13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ย ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พกั ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาํ เป็ นในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและการเข้า
รับการฝึ กอบรมรวมทั้งสัมนา และ
ประชุมต่าง ๆ

เดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลบ้านดู่

2559
(บาท)
30,000

200,000
(2557:39,118)

800,000
(2556:675,413)
(2557:732,7150)

14 โครงการปรับขยายเวลาการบริ การงาน เพื่อปรับปรุ ง พัฒนา และยกระดับ
สํานักทะเบียนท้องถิ่น
ทะเบียนราษฎรเพื่อบริ การประชาชน มาตราฐานการบริ การและการบริ หาร เทศบาลตําบลบ้านดู่
จัดการของสํานักทะเบียนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
15 โครงการเทศบาลพบประชาชน

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

100,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่าง เทศบาลตําบลบ้านดู่
ใกล้ชิดทัว่ ถึง

200,000
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100,000

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละของโครงการ
ได้รับการสนับสนุนมี
การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ
ประชาชนได้ร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆเกิดความสามัคคันในหมู่
คณะและการดําเนิ นกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้รับความรู ้
นํามาพัฒนาในการ
บริ หารราชการได้ดีข้ ึน

ผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมบุคลากร สํานักปลัดฯ
ฯมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและมี
ความรู ้ใ นการบริ หารราชการ
ได้ดีข้ ึน

เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ไ ด้เดินทาง
ไปราชการ ในวาระการ
ประชุม และสัมนา ต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบล
บ้านดู่ไ ด้รับการสนับสนุนการ
เดินทางไปราชการ เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

100,000 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ ประชาชนในพื้นที่เกิดความ
บริ การมีความพึงพอใจ พึงพอใจในการบริ การของ
มากขึ้น
สํานักทะเบียนและบัตร

สํานักปลัด ฯ

ประชาชนได้ใ กล้ชิดกับ เจ้าหน้าที่ไ ด้ใ กล้ชิดและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
และได้ร่วมแก้ปัญหา ทัว่ ถึง
ร่ วมกัน

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

16 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
เทศบาลตําบลบ้านดู่

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลตําบลบ้านดู่ร่วมกับ
เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนสังคม
ประชาชน
สร้างความเป็ นธรรม พัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ สร้างความ
เข้มแข็งภาคการเกษตร รวมทั้งสร้าง
เศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

2559
(บาท)
500,000

17 โครงการจัดซื้ อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เพื่อใช้ใ นการเก็บขนสิ นค้าที่จดั วาง รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
บนทางเท้าทางรถ หรื อวางในสถานที่ จํานวน 1 คัน
ห้ามจําหน่ายสิ นค้า หรื อเพื่อเก็บป้ ายที่
ติดตั้งโดยไม่ไ ด้รับอนุญาตจากทาง
เทศบาล

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
ตัวชี้วัด
(บาท)
(บาท)
KPI
500,000
500,000 ร้อยละร้อยของการ
ดําเนิ นโครงการประสบ
ความสําเร็ จนําไปสู่ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน

600,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีการพัฒนาตนเอง
และมีการเรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งภาคเกษตรและการเติบโต
ของเศรษฐกิจ

สํานักปลัด ฯ

เทศกิจได้รถยนต์
บรรทุกขนาดเล็ก
จํานวน1 คัน

ความเป็ นระเบียบในการจัด
วางสิ นค้าในบริ เวณต่าง ๆ ใน
เทศบาลสิ นค้าในบริ เวณต่าง ๆ
ในเทศบาลตําบลบ้านดู่เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลบ้านดู่ไ ด้
จัดทําแผนดําเนิ นงาน
และประชาสัมพันธ์
ภารกิจของเทศบาล

สํานักปลัดฯ
ประชาชนตําบ้านดู่เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของ
เทศบาลมากยิ่งขึ้นหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้รับทราบภารกิจต่าง ๆ
ที่เทศบาลได้ดาํ เนิ น

18 ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2558 ของเทศบาล
ตําบลบ้านดู่ (ปฏิทิน)

เพื่อให้ประชาชนในเขตตําบลบ้านดู่ หน่วยงานต่าง ๆ และ
ได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจและผลการ ประชาชนตําบลบ้านดู่
ดําเนิ นงานของเทศบาลที่ผา่ นมาในแต่
ละปี

19 รถยนต์

เพื่อใช้ใ นการออกตรวจพื้นที่เวลา
ราชการ

รถยนต์ จํานวน 1 คัน

1,200,000

รถยนต์ จํานวน 1 คัน สามารถนําวัสดุอุปกรณ์ที่ถูก
ยึดมาบรรทุกได้สะดวกยิ่งขึ้น
ไว้ใ ช้ใ นการบรรทุก
สิ่ งของ ได้สะดวกมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

20 รถกูภ้ ยั ขนาด 150 แรงม้า

เพื่อจ่ายค่าจัดซื้ อรถกูภ้ ยั ขนาด 150
แรงม้า

ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจาก
อุบตั ิเหตุบนถนนและภัยด้าน
อื่น ๆ ได้รวดเร็ ว

9,500,000

เครื่ องมือ,อุปกรณ์กภู้ ยั
ครบสามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้ทนั ที

ลดอัตราการบาดเจ็บหรื อ
เสี ยชีวิตผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุบน
ถนนและภัยด้านอื่น

สํานักปลัด ฯ

21 รถพยาบาล (รถตู)้ ปริ มาตร กระบอก
สู บไม่ต่าํ กว่า 2,400ซี ซี

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อ(รถตู)้ ปริ มาตร
กระบอกสู บไม่ต่าํ กว่า 2,400 ซ๊ซี

เพื่อรับส่ งผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นและ
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ

2,000,000

รถพยาบาล(รถตู)้
จํานวน 1 คัน

รับส่ งผูป้ ่ วยได้มากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

50,000

99

ที่

โครงการ

22 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริ มาตร
กระบอกสู บไม่ต่าํ กว่า2,400 ซี ซี
ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ(cab)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อรถบรรทุก
เพื่อใช้เป็ นรถใช้งานในงาน
(ดีเซล)ขนาด1ตันปริ มาตรกระบอก ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สู บไม่ต่าํ กว่า2,400 ซี ซีขบั เคลื่อน 4
ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)

23 รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ขนาด 7,000 เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อรถบรรทุกนํ้า
ลิตร
อเนกประสงค์ 7,000 ลิตร

2559
(บาท)
821,000

เพื่อใช้ใ นการระงับอัคคีภยั และ
ในการแจกจ่ายนํ้าอุปโภค

4,000,000

เพื่อใช้ใ นการระงับอัคคีภยั ใน
พื้นที่ชุมชนแออัด

350,000

24 เครื่ องสู บนํ้าดับเพลิงแบบหาบหาม

เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องสู บนํ้า
ดับเพลิงแบบหาบหาม

25 โครงการจัดซื้ อรถกระเช้า

เพื่อจัดซื้ อรถกระเช้าไว้ใ นการบริ หาร รถกระเช้า
จัดการ และเพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชน

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
2560
2561
(บาท)
(บาท)

1,000,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
จะได้ รับ

ตัวชี้วัด
KPI
ตรวจสอบพื้นที่ประสบ สามารถตรวจสอบเหตุสา
สาธารณภัยได้ทุกพื้นที่ ธารณภัยในพื้นที่ราบสู งและ
พื้นที่ถนนเสี ยหายได้

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระงับอัคคีภยั ได้ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการระงับ
เร็ วทันท่วงที
อัคคีภยั ขนาดใหญ่ไ ด้

สํานักปลัด ฯ

สามารถระงับอัคคีภยั ได้ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการ
เร็ วทันท่วงที
ระงับอัคีภยั ในพื้นที่แคบ

สํานักปลัดฯ

รถกระเช้าจํานวน 1 คัน ประชาชนสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลในเรื่ อง
การร้องขอการใช้รถกระเช้า

กองช่าง

26 โครงการจัดซื้ อรถย่อยสลายวัชพืช และ เพื่อจัดซื้ อรถไว้ใ นการบริ หารจัดการ
กิ่งไม้
และเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
ประชาชน

รถย่อยสลายวัชพืช และกิ่งไม้

1,000,000

1,000,000

1,000,000 รถย่อยสลายวัชพืช สิ่ ง
ปฏิกลู จํานวน 1 คัน

ประชาชนสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลในเรื่ อง
การร้องขอการใช้รถย่อยสลาย
วัชพืช และกิ่งไม้

กองช่าง

27 โครงการรถดูดสิ่ งปฏิกลู (รถสู บส้วม)

เพื่อจัดซื้ อรถดูดสิ่ งปฏิกลู ไว้ใ นการ
บริ หารจัดการ และเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชน

รถดูดสิ่ งปฏิกลู (รถสู บส้วม)

1,000,000

1,000,000

1,000,000 รถดูดสิ่ งปฏิกลู (รถสู บ
ส้วม) จํานวน 1 คัน

ประชาชนสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลในเรื่ อง
การร้องขอการใช้รถดูดสิ่ ง
ปฏิกลู (รถสู บส้วม)

กองช่าง

28 โครงการจัดซื้ อรถแม็คโคร

เพื่อจัดซื้ อรถแม็คโครไว้ใ นการ
บริ หารจัดการ และเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชน

รถแม็คโคร

1,000,000

1,000,000

1,000,000 รถแม็คโครหัวลาก
จํานวน 1 คัน

ประชาชนสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลในเรื่ อง
การร้องขอการใช้รถแม็คโคร

กองช่าง

100

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการจัดซื้ อรถหัวลาก

เพื่อจัดซื้ อรถหัวลากไว้ใ นการบริ หาร รถหัวลาก
จัดการและขนส่ งรถแม็คโคร และเพื่อ
อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน

30 โครงการจัดซื้ อรถดูดสิ่ งโสโครกและ
ฉี ดล้างท่อระบายนํ้า

เพื่อจัดซื้ อรถกระเช้าไว้ใ นการบริ หาร รถดูสิ่งโสโครกและฉี ดล้างท่อ
จัดการ และเพื่ออํานวยความสะดวก ระบายนํ้า
ให้กบั ประชาชน

งบประมาณและทีผ่ ่ านมา
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่ า
2560
2561
ตัวชี้วัด
จะได้ รับ
(บาท)
(บาท)
KPI
1,000,000 1,000,000 รถหัวลาก จํานวน 1 คัน ประชาชนสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลในเรื่ อง
การร้องขอการใช้รถหัวลาก

2559
(บาท)
1,000,000

1,000,000

68,657,000

101

1,000,000

0

53,907,000

1,000,000 รถดูดสิ่ งโสโครกและ
ฉี ดล้างท่อระบายนํ้า
จํานวน 1 คัน

53,307,000

ประชาชนสามารถได้รับความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลในเรื่ อง
การร้องขอการใช้รถดูดสิ่ ง
โสโครกและฉี ดล้างท่อระบาย
นํ้า

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

102

พช.

103

พช.

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

บริ หาร

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

พช.

132

พช.

พช.

พช.

133

134

135

136

137

138

139

140

พช.

พช.

พช.

พช.

พช.

141

พช.

พช.

พช.

พช

พช

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

ปก

153

154

155

วิเคราะห์

วิเคราะห์

156

157

158

159

160

161

162

163

เทศกิจ

164

165

166

ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวมทุกโครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของตําบลบ้านดู่
1.2 แนวทางการส่ งเสริ มการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1.3 พัฒนาการจัดระบบนํ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิม่
มูลค่าให้แก่สินค้าเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน
1.5 แนวทางการสนับสนุนการผลิดและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ

5
2

2,400,000
100,000

5
2

2,000,000
100,000

5
2

2,000,000
100,000

15
6

6,400,000
300,000

6
3

15,250,000
220,000

1
2

500,000
200,000

2
2

4,000,000
200,000

9
7

19,750,000
620,000

1
113

50,000
191,440,050

1
80

50,000
120,771,000

0
33

0
37,215,000

2
226

100,000
349,426,050

130

209,460,050

91

123,621,000

44

43,515,000

265

376,596,050

คุณภาพชีวติ และเพิ่มขีดความสามารถ

รวม

143

ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวมทุกโครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาสั งคม
2.1 แนวทางส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการ
ศึกษาของเทศบาลตําบลบ้านดู่
2.2 แนวทางส่ งเสริ มพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และระบบการสาธาณสุ ข
เพิ่มขึ้น
2.4 แนวทางการส่ งเสริ ม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
2.5 แนวทางพัฒนาการบริ การด้านสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชน
อย่างทัว่ ถึง
2.6 แนวทางส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา

66

50,000

68

50,000

68

50,000

202

150,000

13
24

1,645,000
100,000

14
23

1,695,000
200,000

13
23

1,695,000
200,000

40
70

5,035,000
500,000

16

1,790,000

16

300,000

16

300,000

48

2,390,000

12

190,000

14

190,000

13

190,000

39

570,000

11

100,000

8

100,000

8

100,000

27

300,000

142

3,875,000

2,535,000

426

8,945,000

คุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ชุมชน

รวม

144

143

2,535,000

141

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวมทุกโครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม
3.1 แนวทางเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึงและให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3.2 แนวทางการพัฒนา ฟื้ นฟู แหล่งนํ้าและบริ หารการจัดการนํ้า
อย่างเป็ นระบบ มีประสิ ทธิภาพ และมีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการ
3.3 แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน
รวมทั้งสิ่ งปฏิกลู และนํ้าเสี ยอย่างเป็ นระบบ
3.4 แนวทางการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วม
การสร้างจิตสํานึกของทุภาคส่ วนในชุมชน เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม
3.5 แนวทางการส่ งเสริ มการพัฒนาภูมิทศั น์ในชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

รวม

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

2,170,000

2

2,050,000

1

2,000,000

7

6,220,000

36

38,255,000

27

24,985,000

17

23,230,000

80

86,470,000

5

1,900,000

6

37,700,000

2

2,000,000

13

41,600,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

3

300,000

3

890,000

1

50,000

0

0

4

940,000

49

43,315,000

37

64,885,000

21

27,330,000

145

107

135,530,000

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวมทุกโครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงและความสงบ

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครื อข่ายและดําเนินการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
4.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม

7

2,460,000

0

0

0

0

7

2,460,000

1

80,000

1

20,000

1

20,000

3

120,000

4.3 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

6

20,000

5

20,000

5

20,000

16

60,000

4.4 แนวทางการพัฒนาประสิ ทธิภาพการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย

12

1,340,000

2

250,000

1

200,000

15

1,790,000

รวม

26

3,900,000

146

8

290,000

7

240,000

41

4,430,000

ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒ นาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เทศบาลตําบลบ้ านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวมทุกโครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ ให้กบั ฝ่ ายการเมือง
ผูน้ าํ ท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
5.2 แนวทางการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
บริ หารจัดการ
5.3 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริ หาร
จัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพื่อการ
บริ หารจัดการและการบริ การประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.5 ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ การประชาชน

รวม
รวม 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 3 ปี

3

120,000

3

120,000

3

120,000

9

360,000

2

60,000

2

60,000

2

60,000

6

180,000

6

4,900,000

6

4,900,000

6

4,900,000

18

14,700,000

6

695,000

3

1,200,000

3

1,200,000

12

3,095,000

29

68,657,000

12

53,907,000

11

53,307,000

52

175,871,023

46
393

74,432,000
334,982,050

26
305

60,187,000
251,518,000

25
238

59,587,000
133,207,000

97
936

194,206,000
719,707,050

147

