แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ มุ่งสู่ การท่
การท่องเที่ยว

สารบัญ
หัวข้อ
1. ส่วนที่ 1 บทนา
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
- วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
- ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
- ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

หน้า
1
1
1
6

2. ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สภาพทั่วไป
- คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
- ส่วนราชการภายในองค์กร
- อัตรากาลัง
- ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน(กายภาพและสิ่งแวดล้อม)
- การคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ข้อมูลด้านสังคม

7
8
8
9
9
12
13

3. ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
- วิเคราะห์ศักยภาพ
- สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
- สรุปประเด็นความต้องการการพัฒนาในอนาคต

15
17
18
19

4. ส่วนที่ 4 วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
- วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
- หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

20
20
21
25
26
27

5. ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- แผนภูมิการใช้งบประมาณรวมทั้งหมด
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) รวมทุกโครงการ
- แผนภูมิการใช้งบประมาณ (โครงการของเทศบาล)
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) โครงการของเทศบาล
- แผนภูมิการใช้งบประมาณ (โครงการของหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน)
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) โครงการของหมู่บ้าน
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โครงการของเทศบาล
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) โครงการของหมู่บ้าน
6. ส่วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
- การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

38
39
44
45
50
56
94
116
116

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กาหนดแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจการตัดสินใจ กาหนดนโยบายการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การกระจายรายได้ ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพของท้องถิ่น ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ้านดู่ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557)
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ ตามแนวทางและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาล ฯ โดยแผนงานและโครงการ
จากความต้องการของประชาชนนั้นได้ผ่านเวทีประชุมประชาคมมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนา รวมถึงการระดมความคิดและข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาสามปี ฯ ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อจัดทาการบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ส่วนที่ 1
บทนา
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับ
งบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี รวมทั้งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วํา
ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได๎มากหนึ่งแนวทาง และภายใต๎แนวทางพัฒนาหนึ่งจะ
มีโครงการ/กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต๎องนามาดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ต๎องการในแตํละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอวัตถุประสงค์เปูาหมายและจุดมุํงหมายของ
การพัฒนาอยํางราบรื่น เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจํายประจาปี โดยองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจะใช๎เป็นแนวทางและกรอบเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจํายประจาปีหรืองบประมาณรายจําย
เพิ่มเติม
1.1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจําย
ประจาปี
1.2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลและการจัดทา
งบประมาณประจาปี
2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลในชํวงสามปีที่มีความสอดคล๎ องและ
สามารถสนองตอบตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ เป็ น การจั ด เตรี ย มโครงการพั ฒ นาตํ า งๆให๎ อ ยูํ ใ นลั ก ษณะที่ พ ร๎ อ มจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ
1.3.ขั้นตอนในการจัดทาแผนสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นได๎กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีไว๎เป็นแนวทางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้

2
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข๎าพบผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให๎ผู๎บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต๎องดาเนินการ
ตํอไป
2. หนํวยงานที่รับผิดชอบแจ๎งโครงการที่ได๎รับอนุมัติให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบได๎แกํ คณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น หนํวยงานภายในของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒ นาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พร๎อมทั้งข๎อมูล ที่เกี่ยวข๎อง ปัญหาความต๎องการของท๎องถิ่น
รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด /อ าเภอ และนโยบายของผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ น าเสนอตํ อ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น จัดการประชุมรํวมระหวํางคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นประชาคม
ท๎องถิ่นและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพื่อรํวมกันพิจารณาโดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีใน ครั้งแรกให๎เวทีการ
ประชุมรํวมกันดังกลําว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช๎เป็นแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีตํอไป
3. เมื่ อ ได๎ แ นวทางการพั ฒ นาแล๎ ว เวที ก ารประชุ ม รํ ว มพิ จ ารณาวํ า จะมี โ ครงการ /กิ จ กรรม
อะไรบ๎างที่ต๎องดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช๎เป็นกรอบ
ในการพัฒนา
4. โครงการ/กิจ กรรมที่พิจ ารณากาหนดอาจมีเป็นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต๎องมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 พิจารณาความเกี่ย วเนื่องกันระหวํางยุทธศาสตร์ห รือระหวํางแนวทางการพัฒ นาเชํนใน
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได๎กาหนด “แนวทางการพัฒนา สินค๎าหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมรํวมได๎กาหนด “โครงการพัฒนาด๎านการตลาด ฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับ
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว” ซึ่งได๎กาหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ ประวัติศาสตร์ปราสาท
เกํา” หากพิจารณาแล๎ว จะเห็นได๎วําโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กัน แตํมี
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได๎ในเชิงการเสริมสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชนโดยการนาผลิตภัณฑ์มาขายให๎กับ
นักทํองเที่ยว ซึ่งหากกาหนดในแผนพัฒนาสามปีแล๎ว จะต๎องกาหนดห๎วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
4.2 ให๎พิจารณานาโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี
4.3 มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได๎
อยํ างเหมาะสม และนอกจากนั้ นยั งเป็ น การจัดลาดับโครงการไว๎เพื่อทาแผนพัฒ นาสามปี ในชํว งถัดไปด๎ว ย
เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต๎องใช๎เวลาตํอเนื่องนานกวํา
สามปี ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงจาเป็นต๎องพิจารณาแนวทางการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ตํอเนื่องไป
ในระยะยาวด๎วย ซึ่งอาจจะยังไมํสามารถระบุไว๎ในชํวงสามปีของการ จัดทาแผนพัฒนาสามปีได๎
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4.4 เนื่ องจากกิจกรรมที่จะต๎องดาเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องคานึงถึงสิ่งตําง ๆ ดังตํอไปนี้
- งบประมารรายรับ รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
- ภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถเข๎ า มารํ ว มด าเนิ น การ หรื อ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด๎านตําง ๆ ดังกลําวแล๎ว จะต๎องแยกประเภทของโครงการออก อยํางน๎อย
สามประเภท ดังนี้
- โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดาเนินการเอง กลําวคือ มีขีดความสามารถ
ทั้งทางด๎านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได๎เอง
- โครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอุดหนุนให๎หนํวยงานอื่นดาเนินการ เพื่อให๎
เกิดประสิทธิภาพในการดาเนิน งาน เนื่องจากเป็นงานที่อยูํในอานาจหน๎าที่ แตํองค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นไมํ
สามารถหรือไมํประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให๎หนํว ยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ เป็นเงิน
อุดหนุนให๎ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสํวนกลาง สํวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญํ หรือเป็นโครงการที่
หนํวยงานดังกลําวเป็นหนํวยปฏิบัติและมีหน๎ าที่จัดบริการสาธารณะดังกลําวอยูํแล๎ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ มี ก ารระดมทรั พ ยากรภายในพื้ น ที่ ทุ ก ภาคสํ ว น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินการตามโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข๎อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บ รวบรวม
ข๎อมูลที่จาเป็นตํอการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต๎องเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปแล๎วยังจะต๎อง
วิเคราะห์วํายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต๎องการข๎อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต๎ องการข๎อมูล
ของห๎วงเวลาใด และจะเก็บข๎อมูลจากแหลํงใด เพื่อเป็นข๎อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ได๎อยํางถูกต๎อง โดยในการเก็บ รวบรวมข๎อมูล ทั้งข๎อมูลภายในองค์กรและข๎อมูลภายนอก เพื่อสามารถ
นามาวิเคราะห์ SWOT Analysis (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค) ได๎
2. การวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผํานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห๎วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแตํละกิจกรรม ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท๎องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ ผํานมาและนาเสนอที่
ประชุม ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อประเมินผล
การพัฒนาท๎องถิ่นในรอบปีที่ผํานมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และควรจัดให๎มีการประชุม
ประชาคมหมูํบ๎านด๎วย
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1. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผํานมาแล๎ว ให๎ที่ประชุมตามข๎อ 1 รํวมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคม /
ประชุม ในห๎วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกลําวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีก็ได๎)
ในกรณีที่เห็นวํามียุทธศาสตร์การพั ฒนาใดที่ยังมิได๎กาหนดไว๎ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แตํมี
ความจ าเป็ น เรํ ง ดํ ว นที่ จ ะต๎ อ งก าหนดขึ้ น ใหมํ ก็ อ าจก าหนดขึ้ น ได๎ แตํ ทั้ ง นี้ ต๎ อ งแสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล๎องกับจุดมุํงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์การพัฒนาท๎องถิ่น (และนาไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอไป
2. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต๎ยุ ทธศาสตร์ จะมีแ นวทางการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย ซึ่ งล๎ ว นแล๎ ว แตํ มีค วามจ าเป็ นในการ
ดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น แตํมีความสาคัญความจาเป็นเรํงดํวนมากน๎อยแตกตํางกัน
ที่ประชุมตามข๎อ 1 จะต๎องรํวมกันจัดเรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญ
ดังกลําว ไมํได๎หมายความวําแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยูํในลาดับหลัง ๆ จะไมํต๎องนามาปฏิบัติ
เพราะการที่ จ ะก าหนดแนวทางการพั ฒ นาทุกแนวทาง ได๎ รับการพิ จารณาแล๎ ว วํ าต๎ องด าเนิ นการ แตํในห๎ ว ง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็นต๎องนามาเน๎นการปฏิบัติ
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห๎วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล๎ว ที่ ประชุมจะตัดสินใจวําจะนาแนวทางการพัฒนาเหลํานั้น
มาดาเนินการ แตํในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได๎วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลาดับ
ความสาคัญอาจใช๎การตัดสินใจของแตํละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อ ทบทวนและยืนยันการจัดลาดับวํามีความ
เป็นไปได๎ในแนวทางการปฏิบัติจริงหรือไมํ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได๎แนวทางการพัฒนาชํวงสามปีแล๎ว ให๎ที่ประชุมรํวมกันพิจารณาคัดเลือก วัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา คัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี โดยนา
วัตถุประสงค์ดังกลําวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี
ตัวอยํางวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
1. เพื่อสํงเสริมการจัดตั้งกลุํมอาชีพ
2. เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎เสริม
บางครั้ง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแตํขั้นตอน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นแล๎ว แตํอาจนามาปรับให๎ชัดเจนและสอดคล๎องกับสถานการณ์ชํวงสาม
ปี
2. ในขั้น ตอนนี้ ที่ป ระชุมจะรํว มกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นา ที่จะต๎อ ง
ดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดาเนินการยํอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต๎อง
พิจารณาในประเด็นดังตํอไปนี้ด๎วย คือ
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(1) พิจารณากิจกรรมที่ต๎องดาเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนด
อยํางรอบคอบ เพื่อให๎ได๎โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ๎วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ดาเนิ น การเอง โครงการ/กิจ กรรมที่รํว มดาเนิ นการกับหนํว ยงานอื่น หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่
หนํวยงานอื่นเป็นผู๎ดาเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต๎แนวทางเดียวกัน
และระหวํางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด๎านกระบวนการการดาเนิน งานและในด๎านของ
ผลการดาเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปีตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเรํงดํวน
ข. ขีดความสามรถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ สอดคล๎องกับ
แนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี มาจัดรายละเอียดโครงการ ในด๎านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ และตัว ชี้วัดความสาเร็จ โดยเน๎นการศึกษารายละเอียดของ กิจกรรมที่จะดาเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให๎สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจําย ประจาปีได๎ตํอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น จัดทารํางแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค๎า
โครงประกอบด๎วย 7 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 บทนา
สํวนที่ 2 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สํวนที่ 3 ผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผํานมา
สํวนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปี
สํวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สํวนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูํการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด๎วย
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีและรับ
ฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ แล๎วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให๎สมบูรณ์ตํอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นนารํางแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล๎ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒ นาท๎องถิ่นเสนอรํางแผนสามปีที่ผํ านการพิจารณาให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ ประกาศใช๎เป็นแผนพัฒนาตํอไป
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1.4 ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎พิจารณาอยําง
รอบคอบให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดาเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ สํงผลทั้งใน
เชิงสนั บ สนุ น และเป็ นอุป สรรคตํอกัน เพื่อให๎ องค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่นนามาตัดสิ นใจกาหนดแนวทางก าร
ดาเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด๎วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเอง และแหลํงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจํายด๎วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตํผู๎บริหารท๎องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทุกระดับ ซึ่ง
จะมีความแตกตําง หลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครอง สํ วนท๎องถิ่นจะต๎องนา
ศักยภาพของกาลังคนเหลํานั้นมาใช๎ รวมทั้งต๎องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และถ๎าพิจารณาในความหมายอยํางกว๎างและอาจหมายความรวมถึง ประชาชนในท๎องถิ่นซึ่งจะมีสํวน
ในการพัฒนาท๎องถิ่นด๎วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช๎ในการบริหาร
จัดการท๎องถิ่นให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให๎มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก๎าวหน๎า
ของสังคมโดยรวมได๎อยํางเทําทัน และใช๎วัสดุอุปกรณ์ดังกลําวอยํางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะชํวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎นให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยํางยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต๎องศึกษาและนาไป
ปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพทั่วไป
เทศบาลต าบลบ๎ า นดูํ ตั้ ง อยูํ เ ลขที่ 486 หมูํ ที่ 6 ต าบลบ๎ า นดูํ อ าเภอเมื อ งเชี ย งราย
จั งหวั ดเชี ยงราย ได๎ รั บการยกฐานะจากองค์ การบริ หารสํ วนต าบลจั ดตั้ งขึ้ นเป็ นเทศบาลต าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารสํวนตาบลเป็นเทศบาลตาบล ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นเทศบาลตาบลขนาดกลาง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 44,375 ไรํ
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศใต๎
ติดตํอกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และติดตํอเขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศตะวันออก
ติดตํอกับ ต.ริมกก และตาบลแมํข๎าวต๎ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก
ติดตํอกับ ต.แมํยาว อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
เทศบาลตาบลบ้านดู่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ดังนี้
เขต 1

เขต 2

1. หมูํที่ 1 บ๎านขัวแครํ

1. หมูํที่ 2 บ๎านปุาซาง

2. หมูํที่ 3 บ๎านดูํ

2. หมูํที่ 4 บ๎านสันติ

3. หมูํที่ 10 บ๎านปางลาว

3. หมูํที่ 5 บ๎านปุาไรํ

4. หมูํที่ 11 บ๎านต๎นลุง

4. หมูํที่ 6 บ๎านโปุงพระบาท

5. หมูํที่ 12 บ๎านปุาสักไกํ

5. หมูํที่ 7 บ๎านโปุงน้าตก

6. หมูํที่ 14 บ๎านเหลําพัฒนา

6. หมูํที่ 8 บ๎านปุาอ๎อ

7. หมูํที่ 15 บ๎านปุากุ๏ก

7. หมูํที่ 9 บ๎านปุาแฝก

8. หมูํที่ 16 บ๎านสันต๎นก๏อ

8. หมูํที่ 13 บ๎านหัวฝาย

9. หมูํที่ 17 บ๎านขัวแครํ

9. หมูํที่ 18 บ๎านโปุงพระบาท

10.หมูํที่ 19 บ๎านหนองปึ๋ง
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คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านดู่
1. นายจิตร
ใจขันธุ์
2. นายประกิต
กันทะเตียน
3. นายพงษ์ศักดิ์
กองสุเรือง
4. นายสมทรง
ตาน๏ะสกุลชัย
5. นายถวัลย์
ความชอบ

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านดู่ มีจานวน 12 คน แบํงเป็น 2 เขต ดังนี้
เขต 1

เขต 2

1. นายศรีสกุล

อุดปิน

1. นายกอบชัย

พันสุภะ

2. นายศรีนวล

ปินตาเลิศ

2. นายเจษฎา

กาวิรส

3. นายบุญรัตน์ ดอนลาว

3. นายพิศิษฐ์

บรรดิ

4. นายศรีเนตร์ ธนาคา

4. นายสุริยา

กันทะเตียน

5. นายนิทัศน์

ธุวะคา

5. นายมานิตย์

จอมแสง

6. นายยุทธ

มะโนเรือง

6. นายธวัฒน์

แสงคา

ผู้บริหารส่วนราชการภายในองค์กร
1. นายสาธิต
แก๎วรากมุข
2. นายบุญญพันธ์
พุทธโชติอนันต์
3. นางสาวศิริรัตน์
สันธิ
4. นางกรณ์รวี
โนเลี่ยม
5. นายสอาด
กันทะเตียน
6. นายเสรี
วังแงํ
7. นายสมศักดิ์
นันทะชัย

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู๎อานวยการกองคลัง
ผู๎อานวยการกองชําง
ผู๎อานวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการกองสาธารณสุข ฯ
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อัตรากาลัง (ณ วันที่ 30 มิถุนาย 2554)
พนักงาน
สานัก/กอง
เทศบาล
1. สานักปลัดเทศบาล
17
2. กองคลัง
9
3. กองชําง
12
4. กองการศึกษา
3
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
4
รวม
45

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
9
9
5
22
9
54

พนักงานจ้าง
ทั่วไป
17
5
14
1
5
42

รวมทั้งสิ้น
43
23
31
26
18
141

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนต์ดับเพลิง
จานวน
1 คัน
2. รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร
จานวน
1 คัน
3. รถยนต์กู๎ภัยพร๎อมอุปกรณ์ชํวยชีวิต
จานวน
1 คัน
4. อัตรากาลังเจ๎าหน๎าที่ดับเพลิง
จานวน
12 คน
- พนักงานเทศบาล 1 คน - พนักงานจ๎างตามภารกิจ 1 คน พนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 10 คน
5. อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน
180 คน
6. ในรอบปีที่ผํานมามีการฝึกซ๎อม
จานวน
3 ครั้ง
7. วิทยุสื่อสาร
จานวน
46 เครื่อง
การสื่อสาร (ภายในเทศบาลตาบลบ๎านดูํ)
จานวนหมายเลขโทรศัพท์ติดตํอ
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หมายเลข

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดล๎อม)
ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จานวน 1 สาย ประเภทถนนลาดยาง ระยะทาง
5 กิโลเมตร
ทางหลวงท๎องถิ่น ประเภทถนนลาดยาง จานวน 6 สาย ระยะทาง 19.20 กิโลเมตร
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ๎านดูํ
- ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 214 สาย ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร
- ประเภทถนนลูกรัง
จานวน 57 สาย ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร
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ประปา
ครัวเรือนที่ใช๎บริการน้าประปา
หนํวยงานเจ๎าของกิจการประปาของสํวนท๎องถิ่น
ประปาภูมิภาค
ประปาหมูํบ๎าน
น้าประปาที่ผลิตได๎
น้าประปาที่ต๎องการใช๎
แหลํงน้าดิบผลิตน้าประปา คือ แหลํงน้าใต๎ดิน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,595
6
7
6
2,066
3,000

หลังคาเรือน
แหํง
แหํง
แหํง
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน

ไฟฟูา
ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎
ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟูาสาธารณะจานวน
ถนนในเขต อปท. ที่ไมํมีไฟฟูาสาธารณะจานวน
แหล่งน้า
ลาห๎วย
หนองน้า
ฝาย

4 แหํง
14 แหํง
38 แหํง

จานวน
จานวน
จานวน

1,595 หลังคาเรือน
214 สาย
57 สาย

สระน้า จานวน 5 แหํง
แมํน้า จานวน 3 แหํง

การระบายน้า
จานวนราง/ทํอระบายน้า 8 แหํง รวมระยะทาง 7.50 กม.
ถนนที่มีราง/ทํอระบายน้า ทั้ง 2 ด๎านของถนน จานวน 2 สาย ระยะทาง 2 กม.
ถนนที่มีราง/ทํอระบายน้าด๎านเดียว จานวน 6 สายระยะทาง 5.50 กม.
ถนนที่ไมํมีราง/ทํอระบายน้า จานวน 410 สาย ระยะทาง 37 กม.
ระยะเฉลี่ยที่น้าทํวมขังนานที่สุด 1 วัน ประมาณชํวงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
สาเหตุของน้าทํวมขังเกิดจาก ฝนตกมากและรางระบายน้ามีน๎อยทาให๎การระบายน้าไมํทัน
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ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
พื้นที่ทานา 9,246 ไรํ
พื้นที่ทาสวน 2,641 ไรํ
พืชที่สาคัญได๎แกํ
- สับปะรด
จานวน
- ลิ้นจี่
จานวน
- กล๎วย
จานวน
- ลาไย
จานวน
- ถั่วเหลือง
จานวน
พื้นที่ทาไรํประมาณ
จานวน
ปศุสัตว์
สัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่โดยประมาณ
- โค
จานวน
- สุกร
จานวน
- เป็ด
จานวน
- ไกํ
จานวน
- แพะ
จานวน
การพาณิชย์
ธนาคาร
สถานบันการเงินอื่น
ตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดเอกชน
สถานีบริการน้ามัน
ศูนย์การค๎า/ห๎างสรรพสินค๎า
มินิมาร์ท
ร๎านค๎า
ศูนย์บริการรถยนต์
ศูนย์บริการรถจักรยานยนต์
สถานีบรรจุก๏าซ
โรงรับจานา

2,200
180
110
113
51
2,130

543
371
598
15,245
27
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ไรํ
ไรํ
ไรํ
ไรํ
ไรํ
ไรํ

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

สถานบริการ
โรงแรม/รีสอร์ท
ร๎านอาหาร

15
33

แหํง
แหํง

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
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อื่น ๆ (ห๎องพัก/ห๎องเชํา)

467

แหํง

การคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายรับ รวมทั้งสิ้น
77,479,043.87 บาท แยกเป็น
1) ภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น

8,575,355.49

บาท

6,885,736.29
167,975.20
1,521,644.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท

46,241,688.88
19,463,884.57
4,248,588.49
75,937.30
2,217,576.30
6,006,000.87
14,029,378.51
1,530.00
88,660.10
110,132.74

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 1,810,212.32
- คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
10,621.50
- คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
116,142.00
- คําธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
1,337,520.00
- คําธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฯ
23,800.00
- คําธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
16,640.00
- คําปรับผู๎กระทาผิดจราจรทางบก
49,950.00
- คําปรับการผิดสัญญา
131,946.82
- คําปรับอื่น ๆ
2,400.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- คําใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00
- คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหาร ฯ
7,500.00
- คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
8,704.00
- คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง
2,235.00
- คําใบอนุญาตอื่น ๆ
92,753.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบารุงท๎องที่
- ภาษีปูาย
- อากรการฆําสัตว์
2) ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ รวมทั้งสิ้น
ตามแผนการกระจายอานาจ ฯ
- ภาษีมูลคําเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
- คําธรรมเนียมน้าบาดาลและใช๎น้าบาดาล
- คําภาคหลวงแรํ
- คําภาคหลวงปิโตรเลียม

4) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น
- คําเชําที่ดิน
- คําเชําหรือบริการสถานที่

1,699,304.18
15,100.00
1,520,867.00

บาท
บาท
บาท
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- ดอกเบี้ยเงินฝาก

163,337.18

บาท

288,227.00
12,910.00
189,000.00
682.00
115.00
85,520.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6) รายได้หมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น
18,864,256.00
-เงินอุดหนุนทั่วไป
18,864,256.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 77,479,043.87 บาท

บาท
บาท

5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น
- เงินที่มีผู๎อุทิศให๎
- คําขายแบบแปลน
- คําขายจาหนํายแบบพิมพ์และคาร๎อง
- คํารับรองสาเนาและถํายเอกสาร
- รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 รวมทั้งสิ้น
-เงินฝาก ก.ส.ท.
-เงินสะสมที่สามรถนาไปใช๎ได๎
-ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม – เบี้ยความพิการ
-ลูกหนี้ภาษี
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2553
รวมทั้งสิ้น
-รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
-รายจํายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

36,393,153.67 บาท
3,471,270.58
32,496,656.44
9,500.00
415,726.65
72,910,305.03 บาท
55,460,711.91
17,449,593.12

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ข้อมูลด้านสังคม
ณ เดือน พฤษภาคม 2554 เทศบาลตาบลบ๎านดูํมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 16,177 คน
แยกเป็น ชาย 7,630 คน หญิง 8,547 คน
รายการ

ปี(2552)

ปี(2553)

ปี(2554)

ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บ๎าน

7,377
8,156
15,533
8,052

7,558
8,446
16,004
8,512

7,630
8,547
16,177
8,832

(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)

14
การศึกษา
โรงเรียน สังกัดเทศบาลตาบลบ๎านดูํ
สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดการศึกษาเอกชน
ในสังกัด ม.ราชภัฏเชียงราย

โรงพยาบาล

2

แหํง

คลินิก
ร๎านขายยา

8
4

แหํง
แหํง

จานวน 1
จานวน 5
จานวน 2
จานวน 1

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล(บ๎านดูํ) , โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล
(โปุงพระบาท)
(สถานพยาบาลเอกชน)
(แผนปัจจุบัน)
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บทที่ 3
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
1. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได๎มีการสํงเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อสํงเสริมเศรษฐกิจโดยได๎ดาเนินการดังนี้
 พัฒนาปรับปรุงกํอสร๎างถนนสาธารณะ กํอสร๎างผิวจราจร กํอสร๎างรางระบายน้า กํอสร๎างฝา
ปิดรางระบายน้า ฝาบํอพักทํอระบายน้า
 ติดตั้ง/ขยายระบบประปาหมูํบ๎าน ขุดดินบํอกักเก็บน้า ขุดลอกหนองน้าสาธารณะ กํอสร๎าง
ฝายน้าล๎น ฝายแม๎ว ตามแนวทางพระราชดาริ
 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร ให๎เป็นไปอยํางมีระบบ
กํอสร๎างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล และอุดหนุนกิจการด๎านการจราจร
 ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟูาแสงสวําง ไฟกิ่ง การขยายเขตไฟฟูาเข๎าสูํหมูํบ๎าน
 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล กํอสร๎างปรับปรุงลานชมปลา
 จัดให๎มีการสํงเสริมการจาหนํายสินค๎า OTOP ของชุมชน
 ปรับปรุงห๎องอาบน้าแรํ น้าพุร๎อนโปุงพระบาทเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว
 ปรับปรุงลานดิน ลานกางเต็นท์ สาหรับนักทํองเที่ยวบ๎านดอยปูุไขํ
2. ด้านการพัฒนาสังคม
ได๎มีการสํงเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตเทศบาล
โดยการดาเนินการดังนี้
 อุดหนุนกลุํมอาชีพ กลุํมประชาชนและกลุํมสตรีแมํบ๎าน
 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมูํบ๎าน
 สํงเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให๎แกํโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
 อุดหนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) อาหารกลางวันให๎แกํเด็กนักเรียน
 จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 1
 จัดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจ๎าของภาษา
 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัด / คริสตจักรภายในเขตเทศบาล
 จัดโครงการประเพณีแหํเทียนเทศกาลวันเข๎าพรรษา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน
 สํงเสริมจัดงานกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู๎สูงอายุ เชํนจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ จัดการแขํงขันกีฬาประชาชนและบุคคลทั่วไป จัดงานสัปดาห์วันผู๎สูงอายุแหํงชาติ เป็นต๎น
 สนับสนุนการจัดงานประเพณีอันดีงาม ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นตําง ๆ เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว
เชํน จัดงาน “ประเพณีกินวอของชุมชนบ๎านดอยปูุไขํ” “ประเพณีสรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดปุาดอยพระบาท”
จัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นต๎น
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 ให๎การสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ เด็ก เยาวชนที่พิการทางสมองและปัญญา
 ให๎การสงเคราะห์ครอบครัวผู๎ติดเอดส์และบุคคลที่ไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎
 อุดหนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (สถานีอนามัย)
 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพในชุมชนด๎านสาธารณสุข
 การบริการด๎านสาธารณสุข โดยการปูองกันและระงับโรคติดตํอและโคไมํติดตํอ เชํน การ
พํนหมอกควันเพื่อปูองกันและกาจัดยุงลายสาเหตุของโรคไข๎เลือดออก เป็นต๎น
3. ด้านการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กาจัดขยะและดูแลระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อให๎ดาเนินการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 สร๎างจิตสานึกคัดแยกขยะในชุมชน
 รณรงค์ ใ ห๎ ป ระชาชนเห็ น คุ ณ คํ า และมี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม
 การบารุงรักษาปุาชุมชน เชํน การปลูกปุาชุมชน เป็นต๎น
 รํว มกับ สถานี ป ระมงน้าจืด จังหวัดเชียงราย ในการจัดหาพันธุ์ปลาเพื่อแจกจํายให๎ กับ
ราษฎรแตํละหมูํบ๎านเพื่อนาไปปลํอยลงสูํหนองน้าสาธารณะ
 สํงเสริมและสนับสนุนกลุํมเกษตรกรผู๎เพาะเห็ด
 สํงเสริมและสนับสนุนกลุํมเกษตรกรในการจัดปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
 ให๎การสนับสนุนสารเคมี ยาฆําแมลง หรือสารกาจัดวัชพืชในนาข๎าวแกํเกษตรกร
4. ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
 จัดตั้งเครือขําย อปพร. (อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน)ให๎ทั่วถึงทุกชุมชน
 อุดหนุนศูนย์ตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับอาเภอและจังหวัด
 สํงเสริมการฝึกซ๎อมแผนระงับอัคคีภัย
5. ด้านการบริหารจัดการ ได๎ดาเนินการดังนี้
 จั ดสํ งคณะผู๎บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล เข๎ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ทักษะ และความรู๎ความสามรถในการปฏิบัติงาน
 จัดมอบทุนการศึกษาให๎แกํ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข๎ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุํงเน๎นความโปรํงใส ตรวจสอบได๎
 เพิ่มประสิทธิภาพการให๎บริการ เพื่อให๎ประชาชนรับบริการให๎ได๎รับความพึงพอใจโดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบริการประชาชน การบริการอินเตอร์เน็ตตาบล
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย การจัดรถบริการรับผู๎ปุวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ฝุายประจา) ให๎ได๎รับการพัฒนาในด๎านตํางๆ เชํน
สํ ง บุ ค ลากรเข๎ ารั บ การศึก ษาอบรมตามหลั ก สู ต รสายงาน การเข๎ ารํ ว มประชุ มสั มมนาเพื่ อเพิ่ม ทัก ษะความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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วิเคราะห์ศักยภาพ
จุดแข็ง (STRENGTH = S)
1. เทศบาลตาบลบ๎านดูํมีพื้นที่ขนาดใหญํ มีความหลากหลายทางกายภาพ เหมาะสมในการประกอบ
อาชีพด๎านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและอีกหลาย ๆ ด๎าน
2. สถานที่ทํองเที่ยวมีความนําสนใจและมีหลายแหํงที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎
3. เป็นพื้นที่เหมาะสมตํอการเพาะปลูกสับปะรดภูแล
4. ตลาดสดเทศบาลขนาดใหญํตง้ั อยูํใกล๎กับเส๎นทางคมนาคมที่สาคัญ (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งสามารถอานวย
ความสะดวกสบายให๎แกํประชาชน รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎
5. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ตั้งอยูํในเขตพื้นที่เทศบาลซึ่งเป็น
ผลดีที่กํอให๎เกิดการประกอบการด๎านธุรกิจและการบริการตําง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งเป็น ปัจจัยที่สามารถ
กระตุ๎นเศรษฐกิจของตาบลได๎
6. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม๎ทเี่ ป็นแหลํงต๎นน้าลาธาร
การวิเคราะห์จุดอ่อน (WEAKNESS = W)
1. มีปัญหาด๎านการจัดการกับขยะมูลฝอย การระบายน้า และการบาบัดน้าเสียในชุมชน
2. งบประมาณของเทศบาลมีจากัด ไมํเพียงพอตํอการแก๎ไขปัญหาความต๎องการของประชาชน
3. ปัญหาความยากจน ประชาชนขาดอาชีพและรายได๎ และการสํงเสริมอาชีพยังไมํทั่วถึง
4. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลาย เชํน การปลํอยน้าเสียลงในแมํน้า การรุกล้าที่สาธารณะ
5. ปัญหาคนวํางงาน และถูกเลิกจ๎าง
6. น้าอุปโภคและบริโภคไมํเพียงพอ ตลอดจนแหลํงน้าสาหรับการเกษตรกรรมมีไมํทั่วถึง
การวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY = O)
1. มีสนามบินนานาชาติที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศของจังหวัดเชียงราย
2. มีสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูํในเขตพื้นที่ ทาให๎เกิดเศรษฐกิจการค๎าและการลงทุนจาก
สถานประกอบการ
3. จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นสํงผลให๎เกิดเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎แกํประชาชน
ปัญหาอุปสรรค (THREAT)
1. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น
2. มีหอพักและสถานประกอบเพิ่มมากขึ้นทาให๎เกิดปัญหาด๎านการจัดการสุขาภิบาล
3. ประชากรขาดจิตสานึกเนื่องจากเทศบาลตาบลบ๎านดูํในพื้นที่บางสํวนกาลังพัฒนากลายเป็นสังคมเมือง
แตํอีกสํวนหนึ่งยังเป็นสังคมชนบทแบบพื้นบ๎าน
4. สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
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สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
1. ปัญหาขยะมูลฝอยและน้าเสีย
1.1 บํอขยะสํงกลิ่นเหม็น
1.2 ขยะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
1.3 น้าเสียที่เกิดจากสถานประกอบการและครัวเรือน
2. น้าบริโภคในชุมชนไม่เพียงพอ
2.1 น้าประปามีไมํเพียงพอตํอการบริโภค
2.2 แหลํงน้าเพื่อการเกษตร
3. การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพไม่ทั่วถึง
3.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร
4. การว่างงานที่ถูกเลิกจ้างและไม่มีงานทา
5. แหล่งน้าการเกษตรไม่เพียงพอ
6. การดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
7. เยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
8. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขาดความต่อเนื่อง
9. ปัญหายาเสพติด
10. การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรไม่ทั่วถึง
10.1 สับปะรดนางแล
11. มลพิษทางเสียงที่เกิดจาก
11.1 นักศึกษาหอพัก
11.2 รถยนต์ จักรยานยนต์
12. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านขาดการพัฒนา
13. การดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง
14. ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน
14.1 การลักเล็กขโมยน๎อย
14.2 ปัญหาอาชญากรรม
15. ปัญหาระบบไฟฟ้าแสงสว่างยามค่าคืนยังไม่พอเพียง
16. พื้นที่ใช้สอยของตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่คับแคบ
17. การศึกษาเยาวชนไม่ต่อเนื่อง
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สรุปประเด็นความต้องการการพัฒนาในอนาคต
1. การสํงเสริมอาชีพของคนในชุมชนให๎ครอบคลุม
2. การสร๎างรางระบายน้าเสียในชุมชน
3. การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน
4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพียบพร๎อม
5. การบริการประชาชนรวดเร็ว ประทับใจ
6. การสํงเสริมการทํองเที่ยว
7. การสํงเสริมเยาวชนด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
8. การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดงานสับปะรดภูแล
9. การบริหารงานอยํางบูรณาการและธรรมาภิบาล
10. การสนับสนุนด๎านสุขภาพของคนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง
11. การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตาบลบ๎านดูํ
12. การรักษาความสะอาดและความนําอยูํของชุมชน
13. สนับสนุนการศึกษาอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะเยาวชน
14. พัฒนาแหลํงน้าการเกษตรให๎พอเพียง
15. สร๎างศูนย์ข๎อมูลทํองเที่ยวประจาเทศบาล
16. ศูนย์ข๎อมูล ONE STOP SERVICE ประจาเทศบาล
17. การพัฒนาที่เน๎นการพึ่งพาตนเอง
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ส่วนที่ 4
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
4.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านดู่
“พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ มุ่งสู่การท่องเที่ยว”
4.2 พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาทุก ๆ ด๎านให๎เชื่อมโยงกับการทํองเที่ยว
พันธกิจที่ 2 สํงเสริมและสร๎างความเข๎มแข็งของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานชุมชน
พันธกิจที่ 3 สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามแนวโครงการพระราชดาริและแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎ได๎มาตรฐานและพอเพียง
พันธกิจที่ 5 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อมุํงสูํความเป็นเลิศในทุก ๆ ด๎าน
พันธกิจที่ 6 สํงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และสร๎างเสริมสุขภาพที่ดีแกํประชาชนถ๎วนหน๎า
พันธกิจที่ 8 สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
พันธกิจที่ 9 สนับสนุนให๎มีการดาเนินการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
เทศบาลตาบลบ๎านดูํ ได๎กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด๎าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
1.1 สํงเสริมการทํองเที่ยวของตาบลบ๎านดูํ
1.2 สํงเสริมการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร๎างความเข๎มแข็งด๎านการเกษตร
แบบครบวงจร
1.3 พัฒนาการจัดระบบแหลํงน้าให๎เพียงพอตํอความต๎องการ
1.4 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต๎นทุนและเพิ่มมูลคําให๎แกํสินค๎า เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถด๎าน
การแขํงขันด๎านการค๎าการลงทุน
1.5 สนับสนุนการผลิตและการใช๎พลังงานทดแทน
1.6 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม แนวทางการพัฒนา
2.1 สํงเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลบ๎านดูํ
2.2 สํงเสริมพัฒนาด๎านการกีฬาและนันทนาการ
2.3 พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
2.4 สํงเสริม สนับสนุน งานด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ
เอกลักษณ์ของท๎องถิ่น
2.5 พัฒนาการบริการด๎านสวัสดิการสังคมให๎กับประชาชนอยํางทั่วถึง
2.6 สํงเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด๎านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุมชน
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
3.1 เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางทั่วถึงและให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน
3.2 พัฒนา ฟื้นฟู แหลํงน้าและบริหารการจัดการน้าอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณ
เพียงพอตํอความต๎องการ
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและน้าเสียอยํางเป็นระบบ
3.4 สํงเสริมการเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมการสร๎างจิตสานึกของทุกภาคสํวนในชุมชน เพื่อรักษา
สิ่งแวดล๎อม
3.5 สํงเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ในชุมชนและองค์กรตําง ๆ ให๎สวยงาม นําอยูํอยํางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบ แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็งในการสร๎างเครือขํายและ
ดาเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 พัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให๎ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวม
4.3 สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 พัฒนาประสิทธิภาพการเฝูาระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารการแจ๎งเตือนภัย
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
5.1 เสริมสร๎างภาวะผู๎นาให๎กับฝุายการเมือง ผู๎นาท๎องถิ่น ข๎าราชการ ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม
5.2 สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
5.3 พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด๎านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอยํางมี
ประสิทธิภาพ
5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข๎อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอยําง
มีประสิทธิภาพ
5.5 สํงเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบ๎านดูํได๎มีหลักและแนวคิดในการพัฒนาที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาอาเภอ และยุทธศาสตร์
จั ง หวั ด เชี ย งราย แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น
ประกอบด๎วย
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การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
- นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ
- ให๎ความสาคัญตํอการรวมพลังสังคมทุกภาคสํวนให๎มีสํวนรํวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
- เน๎นการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
- พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และพึ่งตนเองได๎
- มุํงปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถแขํงขันได๎
- สร๎างความสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนและเป็น
ธรรม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให๎เกิดความโปรํงใส สุจริต ยุติธรรมตํอทุกภาคสํวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศไทย
“สังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นาความรอบรู๎ รู๎เทําทันโลก
ครอบครัวอบอุํน ชุมชนเข๎มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม
สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูํภายใต๎ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารง
ไว๎ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยูํในประชาคมโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคนให๎มีคุณภาพพร๎อมคุณธรรมและรอบรู๎อยํางเทําทัน
2. เสริมสร๎างเศรษฐกิจให๎มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
3. ดารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให๎เกิดธรรมาภิบาลภายใต๎ระบบประชาธิปไตยที่มีองค์
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูํสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎
2. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสังคมให๎เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎สมดุลและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร๎างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
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นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2551
โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 การสร๎ างความเชื่อมั่นและกระตุ๎นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให๎ เกิดความเชื่อมั่นแกํภ าค
ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
1.2 การรักษาและเพิ่มรายได๎ของประชาชน
1.3 การลดภาระคําครองชีพของประชาชน
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรํวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก๎ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1 ปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให๎มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
ความรักสามัคคีของคนในชาติ
2.2 เสริมสร๎ างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศให๎มีความพร๎อมในการรักษาเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหํงดินแดน รวมทั้งการคุ๎มครองผลประโยชน์ของชาติ
2.3 เสริมสร๎างสันติภาพของการอยูํรํวมกันกับประเทศเพื่อนบ๎านมุํงเน๎นการแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งด๎วยการเจรจาโดยสันติวิธี
2.4 แก๎ไขปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมืองทั้งระบบไมํให๎มีผลกระทบตํอความมั่นคง โดยการปรับปรุง
ระบบการเข๎าเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานตํางด๎าว
2.5 เสริมสร๎างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข๎ามชาติโดยให๎ความสาคัญแกํการ
พัฒนาระบบและกลไกตําง ๆ ให๎พร๎อมที่จะปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกํอการร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาติทุก
รูปแบบ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา
3.2 นโยบายแรงงาน
3.3 นโยบายด๎านสาธารณสุข
3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
4. นโยบายเศรษฐกิจ
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
4.2 นโยบายปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจ
4.3 นโยบายพลังงาน
4.4 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 คุ๎มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา ทรัพยากรดินทรัพยากรน้า ทรัพยากรธรณี
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอยํางเป็นระบบ
5.2 คุ๎มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสาคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
5.3 จัดให๎มีระบบการปูองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร๎อนแกํผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติ
5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และน้าเสีย
5.5 พัฒนาองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 สํงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดาริการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน
6.2 เรํงรัดผลิตบุคลากรด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด๎านการวิจัยให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของภาคการผลิต
6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดให๎มีกองทุนวิจัยรํวมภาครัฐและเอกชนที่
รัฐลงทุนร๎อยละ 50
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ๎านในทุกมิติและทุกระดับ
7.2 สํ งเสริ ม ความรํ ว มมือเพื่อสร๎า งความแข็งแกรํงของอาเซีย นในวาระที่ไทยดารงตาแหนํ ง
ประธานอาเซียน
7.3 สํงเสริมความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหวํางประเทศ
7.4 กระชับความรํวมมือและความเป็นหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสาคัญของ
โลกและประเทศคูํค๎าของไทยในภูมิภาคตําง ๆ
7.5 สํงเสริมการมีบทบาทรํวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกาหนดบรรทัดฐานระหวํางประเทศ
7.6 สนับสนุนการเข๎ารํวมในข๎อตกลงระหวํางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เป็นประโยชน์ตํอ
ประเทศ
7.7 สํงเสริมการรับรู๎และความเข๎าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบ
ตํอประเทศไทย
7.8 สร๎างความเชื่อมั่นของตํางประเทศตํอประเทศไทยและการเข๎าถึงระดับประชาชน
7.9 คุ๎มครองและสํงเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยแรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทย
ในตํางประเทศ
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8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผํนดิน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.3 สื่อและการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมสํงเสริมฯและ อปท.ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานหลักคุณธรรม
3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด๎านการเงิน การคลัง
4. พัฒนาและใช๎ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารงาน
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท๎องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนาความรู๎
7. สํงเสริมบทบาทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ในการสร๎างสังคมอยูํเย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอานาจสูํท๎องถิ่น
2. สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล๎อมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สํงเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา)
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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 , 03-15101


ยุทธศาสตร์ท่ี 1
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
ที่มีศกั ยภาพและโอกาสการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ
 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์/ไอซีท ี
 ธุรกิจบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
 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
ล้านนาให้โดดเด่น 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 / 04-19126 / 07-35-211

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
ดารงความเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติท่อี ดุ มสมบูรณ์
และจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมที่ดี
 ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ นา้ ป่ าไม้ ดิน
 บริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมของเมือง/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 เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั
ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยังยื
่ น





พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คุณภาพชีวติ
ดารงฐานวัฒนธรรม/ทุนทางสังคมล้านนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเศรษฐกิจฐานความรู ้
พัฒนาคุณภาพชีวติ เสริมสร้างสังคมทีส่ งบสุข
ดารงฐานวัฒนธรรมล ้านนา เสริมสร้างทุนทางสังคม
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

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

สนับสนุนการสร๎างมูลคําทางการตลาด การค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม
การขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการน้า โครงสร๎างพื้นฐาน และพลังงานทดแทน

2.

ดารงไว๎ซึ่งฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล๎านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ

3.

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน

4.

เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน

5.

สํงเสริมการนาเอาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช๎เพื่อการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ
เป้าประสงค์ ( Target )

1. เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได๎เข๎าสูํท๎องถิ่น และการดาเนินวิถีชีวิตของประชาชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
2. ดารงไว๎ซึ่งฐานวัฒนธรรมล๎านนา พัฒนาคน ชุมชนให๎มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคง
3. การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์
4. เสริมสร๎างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
5. ความสาเร็จของการนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันด๎านการตลาด การค๎าและการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการแหลํงน้าและพื้นที่ลุํมน้า เพื่อใช๎ประโยชน์ได๎เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 5 โครงการขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผลิตภาพ ( Productivity) การอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อลดต๎นทุน และ
เพิ่มมูลคําให๎แกํสินค๎า
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบ Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรํวมมือ GMS
กลยุทธ์ที่ 9 สนับสนุนการผลิตและการใช๎พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ
2. พัฒนาเชียงรายเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวทางบก ทางน้า ทางอากาศ เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ๎าน
3. พัฒนามาตรฐานการบริการ และบุคลากรการทํองเที่ยว
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทํองเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันในกลุํมประเทศแมํน้าโขง GMS และเวทีการค๎าโลก
2. พัฒนามาตรฐานการค๎า การสํงออกและนาเข๎ากับกลุํมประเทศ GMS
3. สํงเสริมการค๎า การลงทุนของภาคเอกชนและนักลงทุนตํางประเทศ GMS ประเทศอื่น ๆ
โดยมีภาครัฐเป็นผู๎สํงเสริมสนับสนุน
4. ผลักดันสินค๎าและบริการเพื่อการสํงออก
5. ขยายตลาดสินค๎าและบริการสํงออกในกลุํมประเทศลุํมแมํน้าโขง GMS และประเทศอื่น ๆ
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอานวยความสะดวก การค๎าและการลงทุนชายแดน
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้าและพื้นที่ลุ่มน้า เพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. จัดระบบบริหารจัดการแหลํงน้าและพื้นที่ลุํมน้า แบบบูรณาการให๎เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนผู๎ใช๎น้าและพื้นที่การเกษตร
2.

จัดหาแหลํงน้าให๎ทั่วถึงเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎ทรัพยากรน้าเพื่อ
การเกษตร เพิ่มสระน้าในไรํนา ขุดลอกคู คลอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล๎ง
3. จัดทาฝายขนาดเล็ก โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน ชุมชนในพื้นที่เพื่อชะลอน้า
เสริมความชุํมชื้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม๎และดักตะกอน
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร
แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรและพืชเศรษฐกิจสาคัญ ให๎เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ พร๎อมทั้งการปศุสัตว์ และการประมง
2. สํงเสริมและสนับสนุนการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพของการผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์
3. การเพิ่มพื้นที่ชลประทานและพัฒนาปัจจัยการผลิต เน๎นสินค๎าเกษตรอินทรีย์ การตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค๎าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
4. สํงเสริมและพัฒนาข๎าวหอมมะลิและข๎าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
และการตลาด
5. การสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และผู๎ประกอบการปศุสัตว์และประมง
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลไกภาคเกษตรและการบริหารจัดการตลาดสินค๎าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 5 : โครงการขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. ขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดารง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดารงอยูํและปฏิบัติตน ในการเดินสายกลางของประชาชนทุกระดับ ครอบครัวและชุมชน
ของความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี
2. การดาเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ตํอประชาชน ด๎านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล๎อม
และประโยชน์ด๎านอื่น ๆ ของสภาพความเป็นอยูํที่ดีขึ้น และความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
แนวทางการพัฒนา
1. สร๎างความแข็งแกรํงและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันภาคอุตสาหกรรม
2. พัฒนาผลิตภาพและสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต๎นทุน และเพิ่ม
มูลคําให๎แกํสินค๎า
3. พัฒนาสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน
จังหวัดและกลุํมประเทศอนุภาคลุํมแมํน้าโขง (GMS)
4. พัฒนาออกแบบสินค๎าและผลิตภัณฑ์ OTOP ลดต๎นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎า
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5. สร๎างความรํวมมือ ด๎านการผลิตสินค๎า แลกเปลี่ยนสินค๎าอุตสาหกรรมและ OTOP
ในการสํงออก – นาเข๎าของ กลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมแมํน้าโขง (GMS)
6. รํวมมือกับภาคเอกชน ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค๎าให๎ทัดเทียมและล้าหน๎า
ในระดับสากล
7. สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม(SME)
8. สํงเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของภาคเอกชน และนักลงทุนจากประเทศอนุภูมิภาค
ลุํมแมํน้าโขง GMS และประเทศอื่น ๆ โดยภาครัฐเป็นผู๎สงํ เสริมสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
แนวทางการพัฒนา
1. ขยายการให๎บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นตํอการดารงชีวิตของบริการ
น้าสะอาด ถนนไร๎ฝุน โดยยกระดับมาตรฐานเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง
2. สร๎างและปรับปรุงปูองกันตลิ่งพังของลุํมน้าสายหลัก แมํน้า คู คลอง
3. พัฒนาเมือง และท๎องถิ่น ให๎เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองนําอยูํ ชุมชนเข๎มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาระบบ Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบคมนาคมขนสํงและ Logistics อยํางบูรณาการ ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
การสํงเสริมธุรกิจการให๎บริการ Logistics การอานวยความสะดวกทางการค๎า การลงทุน การ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรํวมมือ GMS
2. พัฒนาระบบ Logistics โดยการเชื่อมโยงการขนสํงทางถนน ทางน้า ทางอากาศ และพัฒนา
การอานวยความสะดวกของศูนย์กระจายสินค๎าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขํงขัน
และลดต๎นทุน Logistics
3. พัฒนาโครงขํายทางหลวงสายหลัก และโครงการขํายทางหลวงวงแหวนเมือง เชื่อมโยงเขต
เศรษฐกิจชายแดน และกลุํมประเทศ GMS ของการกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้าโขง
ทําเทียบเรือเชียงแสนแหํงที่ 2 และทําอากาศยานสากลเชียงราย
4. พัฒนาและขยายความสามารถของทําอากาศยานสากลเชียงราย ให๎สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศ และเกิดประโยชน์สูงสุดในความเป็นสากลเชื่อมโยงกับประเทศ GMS
และประเทศอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของการค๎า การลงทุน โดยการทํองเที่ยว
5. รณรงค์ให๎มีการกํอสร๎างทางรถไฟสายเชียงราย - เดํนชัย จังหวัดแพรํ
กลยุทธ์ที่ 9 : สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการผลิตและการใช๎พลังงานทดแทนของการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล
ลดภาวะมลพิษของหมูํบ๎าน ชุมชน ภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน
2. สนับสนุนสํงเสริมการปลูกพืชพลังงานตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. สํงเสริมการอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานของครัวเรือน ชุมชน และสถานที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 ดารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคมของล๎านนา
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ และสังคมการเรียนรู๎
กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด๎านแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 1 : ดารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคมของล้านนา
แนวทางการพัฒนา
1. สํงเสริมการทานุบารุงรักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของ
วัฒนธรรมล๎านนา ให๎คงอยูํอยํางมั่นคง
2. สร๎างคํานิยม จิตสานึก และภูมิปัญญาล๎านนา
3. นาทุนวัฒนธรรมล๎านนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาสร๎างคุณคําทางสังคม และเพิ่มมูลคํา
ทางเศรษฐกิจ
4. สํงเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวรํวมกับสถาบันทางศาสนา การศึกษาและสังคมที่
หลากหลายปลูกฝังคํานิยม จิตสานึกที่ดี และการเฝูาระวังทางวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรม
ล๎านนา รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อสร๎างสรรค์ สร๎างกระแสเชิงบวกแกํสังคม
5. บริหารจัดการองค์ความรู๎ด๎านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมล๎านนา และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ๎านในอนุภูมิภาคลุํมน้าโขงตอนบน
6. สํงเสริมทานุบารุงศาสนาทุกศาสนา และนาหลักธรรมมาใช๎สํงเสริมคุณภาพจริยธรรมในการดารงชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ และสังคมการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการศึกษาสูํความเป็นเลิศรองรับเศรษฐกิจ และสังคมการเรียนรู๎
2. สํงเสริมเด็ก เยาวชนและประชาชนใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎
3. สํงเสริมการเรียนรู๎อยํางบูรณาการทุกระดับการศึกษาและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1. สร๎างพลังชุมชนให๎มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
2. สร๎างความเข๎มแข็งของกองทุนหมูํบ๎านและแหลํงเงินอื่นๆ ในระดับชุมชนให๎มีประสิทธิภาพในการจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู๎สูงอายุ
3. เรํงรัดการแก๎ไขปัญหายาเสพติด
4. พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสาร การเตือนภัยและสร๎างเครือขํายเฝูาระวังปูองกันอาชญากรรม
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กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้านแรงงาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให๎มีความรู๎ และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐาน
และสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
2. สํงเสริมการมีงานทาของประชากร ขยายคุ๎มครองและหลักประกันสูํแรงงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ๎มครองประกันสังคมแกํแรงงาน และขยายความคุ๎มครอง
ด๎านประกันสังคมสูํแรงงานนอกระบบ
4. พัฒนาศักยภาพของกลุํมเด็ก เยาวชน สตรี และผู๎สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1. สร๎างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลตํอสุขภาพและการเจ็บปุวยเรื้อรัง
2. ประสานความรํวมมือและการมีสํวนรํวมจากภาคีพัฒนาในสาขาตําง ๆ ตลอดจน
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข
3. รํวมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ สร๎างแรงจูงใจ รณรงค์ให๎เกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการกีฬาสูํความเป็นเลิศ
2. พัฒนาสื่อทักษะ กีฬา นันทนาการ เพื่อการเรียนรู๎ เด็ก เยาวชนและชุมชน
3. สนับสนุนโครงสร๎างพื้นฐาน สถานเด็กเลํน ลานกีฬาและสนามกีฬาสากล
ในชุมชน อาเภอ จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรปุาไม๎ พืช ดิน
กลยุทธ์ที่ 2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตราย มลพิษ
ทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้าเสีย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมทุกภาค
สํวน
กลยุทธ์ที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ พืช ดิน
แนวทางการพัฒนา
1. การสร๎างสมดุลของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎และความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 : ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตราย มลพิษ
ทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้าเสีย
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แนวทางการพัฒนา
1. บูรณาการแผนปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด
2. สํงเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
3. เสริมสร๎างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
4. สํงเสริมการลดมลพิษทางน้าจากแหลํงกาเนิด
5. ปูองกันและแก๎ไขปัญหาหมอกควันและภาวะมลพิษทางอากาศ
6. ปูองกันและแก๎ไขสภาวะแวดล๎อมทางเสียงที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2. สร๎างศักยภาพองค์กรท๎องถิ่นเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
3. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ชํวยให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรและพลังงาน
อยํางประหยัดและลดมลพิษ
กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนา
1. จัดทาแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด
2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให๎เป็นเมืองนําอยูํ
3. ลดวิกฤติภาวะโลกร๎อน
4. สํงเสริมการใช๎ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบ
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความรํวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎าน
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง และรักถิ่นเกิด
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
แนวทางการพัฒนา
1. การจัดระเบียบชุมชน หมูํบ๎าน กลุํมพลังมวลชน อาสาสมัคร ในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
2. มาตรการปูองกันและปราบปรามแรงงานตํางด๎าว ผู๎หลบหนีเข๎าเมืองและสิ่งผิดกฎหมาย
ในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
3. เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปูองกัน สาธารณภัยรํวมกันของทุกภาคสํวน
5. จัดระเบียบด๎านการขําว การเฝูาระวังปัญหาและการแจ๎งเตือน ประชาสัมพันธ์ สร๎างความ
เข๎าใจแกํประชาชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสํงเสริมให๎พื้นที่ตามแนวชายแดนมีความสงบสุข สันติสุข เข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎
2. สํงเสริมความไว๎วางใจ ขจัดความหวาดระแวงกัน เสริมสร๎างสันติภาพมิตรไมตรีที่ดีตํอกัน
3. สํงเสริมความรํวมมือด๎านเศรษฐกิจด๎านการค๎า การลงทุน สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา
สาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ กับประเทศเพื่อนบ๎าน บนพื้นฐานความเทําเทียมกัน
และเกื้อกูลกัน
กลยุทธ์ที่ 3 : บูรณาการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ปูองกัน 9 โครงการหลัก
2. การเฝูาระวังปัญหาการผลิตยาเสพติด (เน๎นการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน)
3. การเฝูาระวังปัญหาลักลอบนาเข๎ายาเสพติด
4. การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ
5. การเฝูาระวังปัญหาการค๎ายาเสพติด
6. การเฝูาระวังปัญหาการแพรํระบาดยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และรักถิ่นเกิด
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร๎างจิตสานึกให๎มีความจงรักภักดีเทิดทูน ปกปูองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. พัฒนาคนชุมชนให๎เข๎มแข็งด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมและรักถิ่นเกิดให๎อยูํเย็นเป็นสุข
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและสํงเสริมอาชีพให๎ประชาชนตามศักยภาพชุมชน
ตามแนวชายแดน
4. การแก๎ไขสถานะบุคคลที่ยังไมํมีความชัดเจนให๎มีความสมดุลระหวํางการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
กับการรักษาความมั่นคงของชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมสื่อและการรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให๎แกํข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
2. พัฒนาความโปรํงใสในการปฏิบัติงานของข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพื่อให๎เป็นที่ไว๎วางใจ
ของประชาชน ด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน
3. ปูองกันและปราบปรามการทุกจริตและประพฤติมิชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ความถูกต๎องชอบธรรม
4. จัดระบบงานให๎มีความยืดหยุํน คลํองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎
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กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ผํานกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุํมจังหวัด ที่สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค และความ
ต๎องการของประชาชน โดยเชื่อมโยงแผนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและชุมชน
2. การสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม และการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ เพื่อให๎เกิดความรํวมมือ
และการบูรณาการรํวมกัน
3. การขีดความสามารถและสมรรถนะระบบบริหารงานจังหวัด และกลุํมจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สํงเสริมพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ตาม Competency
Based Management
2. นาเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมํมายกระดับการทางาน
3. กระจายภารกิจและอานาจการตัดสินใจลงสูํระดับปฏิบัติ และถํายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กร
สูํระดับบุคคล
4. ติดตามประเมินผล ระดับองค์กรบุคคล ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมสื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาระบบเครือขําย Computer ของการเชื่อมโยงระบบข๎อมูลสารสนเทศที่ครบถ๎วน ทันสมัย
ของภาคราชการ
2. สํงเสริมให๎ประชาชน ได๎รับรู๎และเข๎าใจถึงข๎อมูล ขําวสาธารณะและสื่อสาธารณะอื่น ๆ
อยํางเข๎าใจและเป็นธรรม โดยประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลการดาเนินงานของภาคราชการ ให๎ประชาชนได๎รับทราบ
และเข๎าถึงรํวมกัน มีสํวนรํวมในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
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นโยบายผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านดู่
แถลงตํอสภาเทศบาลตาบลบ๎านดูํเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552
1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมายเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง การพาณิชย์ การทํองเที่ยว และ
แหลํงน้าเพียงพอแกํการเกษตร, อุปโภคบริโภค
จะดาเนินการปรับปรุงเส๎นทางคมนาคม ถนนสายหลักให๎ได๎มาตรฐาน ปรับปรุงถนนสายรองและซอย
ตําง ๆ ให๎สามารถเชื่อมโยงใช๎การได๎สะดวก ปรับปรุงระบบระบายน้าควบคูํไป การปรับปรุงถนนสายหลักและ
ถนนสายรองในเทศบาล เพื่อให๎ระบายน้าได๎รวดเร็ว ปูองกันการเกิดน้าทํวม ติดตั้งขยายเขตไฟฟูาสาธารณะที่
จาเป็น เพื่อสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สินของประชาชน ปรับปรุงพัฒนาแหลํงน้าเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคบริโภค ให๎เพียงพอกับความต๎องการของประชาชน
2. นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เปูาหมายเพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น มีอาชีพสามารถดูแลตนเองในขั้นพื้นฐาน และได๎รับบริการด๎านสวัสดิการทางสังคม และการสาธารณสุข
อยํางทั่วถึง
จะพัฒนาและยกคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ให๎มีอาชีพและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น สํงเสริม
การสร๎างรายได๎และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ บริการความรู๎ด๎านสาธารณสุขแกํประชาชน สํ งเสริมการออก
กาลังกายโดยการเลํนกีฬา เพื่อเสริมสร๎างสุขภาพพลานามัยที่ดี บารุงและพัฒนาที่พักผํอนหยํอนใจ ให๎บริการ
สวัส ดิการสั งคมแกํเด็ก, สตรี , เยาวชน, ผู๎ สู งอายุ และผู๎ พิการ อยํางทั่ว ถึงและเทําเทียม ขยายและปรั บปรุง
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กกํอนวัยเรียนให๎เหมาะสมกับการพัฒนาการและเรียนรู๎ของเด็ก ฟื้นฟู และสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท๎องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎มี
คุณภาพ
3. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
เปูาหมายเพื่อให๎ชุมชน สังคมในเขตเทศบาล มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สํงเสริมและ
สนั บ สนุ น การปู อ งกั น รั ก ษาความปลอดภั ย ในชีวิ ตและทรัพ ย์สิ น การปู องกั นและแก๎ ปั ญหายาเสพติ ด โดย
กระบวนการการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน พัฒนาและการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันชํวยเหลือและ
ระงับเหตุจากภัยพิบัติตํางๆ
4. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
เปูาหมายให๎ประชาชนมีทักษะพัฒนาอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มมูลคําของ
สินค๎าโดยการแปรรูปผลผลิต ซึ่งกํอให๎เกิดการผลิต การบริการ และสร๎างงาน ตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” สามารถพึ่งตนเองได๎
โดยการสนั บ สนุ น กลุํ ม อาชี พ ให๎ ใ ช๎ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ผลผลิ ต และทรั พ ยากรในท๎ อ งถิ่ น ให๎ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เสริมสร๎างทักษะองค์ความรู๎ในการประกอบอาชีพ สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด
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5. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาหมายบริหารจัดการให๎เขตเทศบาลตาบลบ๎านดูํ เป็นเมืองนําอยูํ ปราศจากมลพิษ ชุมชน สังคม มีสํวน
รํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จะสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่ ง ยื น ให๎ ป ระชาชนมี สํ ว นรํ ว มในการบริ ห ารจั ด การรั ก ษาสภาพแวดล๎ อ มของชุ ม ชน บ๎ า นพั ก อาศั ย สถาน
ประกอบการ นําอยูํอาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย รักษาความสะอาดของถนน, ทางเดิน และการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย ตามหลักสุขาภิบาลอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ
6. นโยบายการบริหารจัดการและบริการประชาชน
เปูาหมายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น และมีสํวนรํวมทางการเมืองอยํางตํอเนื่อง เพิ่มการ
บริหารจัดการอยํางมีศักยภาพ จะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยเฉพาะความ
โปรํงใส บริการประชาชนให๎ได๎รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็ นธรรม สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การพัฒนาท๎องถิ่น เสริมสร๎างพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ
การกาหนดนโยบายการบริ ห ารงานของเทศบาลตาบลบ๎านดูํ เกิดจากการวิเคราะห์ ปัญหา บนพื้ น
ฐานข๎อมูลที่เป็นจริง บางนโยบายที่ไมํได๎แถลงตํอสภานี้เป็นภารกิจที่ต๎องทา ที่ไมํขัดกับพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 รวมถึงที่แก๎ไขเพิ่มเติม หากเป็นประโยชน์และความต๎องการของประชาชนก็จะนาไปดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญ

ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 ) เทศบาลตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รวมทุกโครงการ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่งเสริ มการท่องเที่ยวของตาบลบ้านดู่
1.2 แนวทางการส่งเสริ มการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

3
4

11,500,000
150,000

3
0

23,700,000
0

4
1

25,130,000
20,000

10
5

60,330,000
170,000

10
2

6,710,000
250,000

2
0

1,700,000
0

3
1

6,700,000
20,000

15
3

15,110,000
270,000

1
40

20,000
30,926,000

0
27

0
44,225,500

0
25

0
33,599,500

1
92

20,000
108,751,000

60

49,556,000

32

69,625,500

34

65,469,500

126

184,651,000

พอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1.3 แนวทางการจัดระบบแหล่งน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการ
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิม่
มูลค่าให้แก่สินค้าเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน
1.5 แนวทางการสนับสนุนการผลิดและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิม่ ขีดความสามารถ

รวม
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ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการ

18

8,884,000

12

10,379,000

7

31,050,000

37

50,313,000

4
17

1,250,000
3,040,000

1
2

100,000
170,000

0
0

0
0

5
19

1,350,000
3,210,000

9

900,000

0

0

0

0

9

900,000

8

3,008,000

0

0

0

0

8

3,008,000

6

721,000

0

0

0

0

6

721,000

62

17,803,000

15

10,649,000

7

31,050,000

84

59,502,000

ศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
2.2 แนวทางส่งเสริ มพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธาณสุข
เพิม่ ขึ้น
2.4 แนวทางการส่งเสริ ม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
2.5 แนวทางพัฒนาการบริ การสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชน
อย่างทัว่ ถึง
2.6 แนวทางส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา
คุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ชุมชน

รวม
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ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
3.1 แนวทางเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ

1

100,000

0

0

0

0

1

100,000

12

10,695,000

9

4,168,000

6

1,870,000

27

16,733,000

6

5,962,000

2

1,150,000

4

54,150,000

12

61,262,000

1

100,000

0

0

0

0

1

100,000

2

390,000

0

0

0

0

2

390,000

22

17,247,000

11

5,318,000

10

56,020,000

43

78,585,000

เพือ่ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึงและให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3.2 แนวทางการพัฒนา ฟื้ นฟู แหล่งน้ าและบริ หารการจัดการน้ า
อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริ มาณเพียงพอ
ต่อความต้องการ
3.3 แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน

รวมทั้งสิ่ งปฏิกูลและน้ าเสี ยอย่างเป็ นระบบ
3.4 แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และการมีส่วนร่ วม
การสร้างจิตสานึกของทุภาคส่วนในชุมชน เพือ่ รักษาสิ่ งแวดล้อม
3.5 แนวทางการส่งเสริ มการพัฒนาภูมิทศั น์ในชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

รวม
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ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน

4

750,000

0

0

1

3,000,000

5

3,750,000

1

50,000

0

0

0

0

1

50,000

2

40,000

0

0

0

0

2

40,000

6

1,189,000

2

3,800,000

0

0

8

4,989,000

13

2,029,000

2

3,800,000

1

3,000,000

16

8,829,000

ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครื อข่ายและดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
4.3 แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ
และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย

รวม
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ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
3

850,000

0

0

0

0

3

850,000

5.2 แนวทางการส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
และบริ หารจัดการ

2

84,000

0

0

0

0

2

84,000

5.3 แนวทางการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในด้านการบริ หาร

2

130,000

0

0

0

0

2

130,000

4

3,500,000

2

400,000

0

0

6

3,900,000

16

36,380,000

7

32,900,000

5

30,400,000

28

99,680,000

27
184

40,944,000
127,579,000

9
69

33,300,000
122,692,500

5
57

30,400,000
185,939,500

41
310

104,644,000
436,211,000

5.1 แนวทางการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าให้กบั ฝ่ ายการเมือง
ผูน้ าท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม

จัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพือ่ การ
บริ หารจัดการและการบริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริ มและพัฒนาการบริ การประชาชน

รวม
รวม 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 3 ปี
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ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 ) เทศบาลตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการของเทศบาลตาบลบ้ านดู่
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่งเสริ มการท่องเที่ยวของตาบลบ้านดู่
1.2 แนวทางการส่งเสริ มการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

3
4

11,500,000
150,000

2
0

23,600,000
0

2
0

25,000,000
0

7
4

60,100,000
150,000

4
2

1,110,000
250,000

1
0

1,500,000
0

0
0

0
0

5
2

2,610,000
250,000

1
10

20,000
14,400,000

0
4

0
26,500,000

0
2

0
27,000,000

1
16

20,000
67,900,000

24

27,430,000

7

51,600,000

4

52,000,000

35

131,030,000

พอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1.3 แนวทางการจัดระบบแหล่งน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการ
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิม่
มูลค่าให้แก่สินค้าเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน
1.5 แนวทางการสนับสนุนการผลิดและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิม่ ขีดความสามารถ

รวม
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ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการ

18

8,884,000

12

10,379,000

7

31,050,000

37

50,313,000

4
17

1,250,000
3,040,000

1
1

100,000
150,000

0
0

0
0

5
18

1,350,000
3,190,000

9

900,000

0

0

0

0

9

900,000

8

3,008,000

0

0

0

0

8

3,008,000

6

721,000

0

0

0

0

6

721,000

62

17,803,000

14

10,629,000

7

31,050,000

83

59,482,000

ศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
2.2 แนวทางส่งเสริ มพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธาณสุข
เพิม่ ขึ้น
2.4 แนวทางการส่งเสริ ม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
2.5 แนวทางพัฒนาการบริ การสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชน
อย่างทัว่ ถึง
2.6 แนวทางส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา
คุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ชุมชน

รวม
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ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
3.1 แนวทางเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ

1

100,000

0

0

0

0

1

100,000

1

5,000,000

0

0

0

0

1

5,000,000

5

5,450,000

2

1,150,000

4

54,150,000

11

60,750,000

1

100,000

0

0

0

0

1

100,000

2

390,000

0

0

0

0

2

390,000

10

11,040,000

2

1,150,000

4

54,150,000

16

66,340,000

เพือ่ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึงและให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3.2 แนวทางการพัฒนา ฟื้ นฟู แหล่งน้ าและบริ หารการจัดการน้ า
อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริ มาณเพียงพอ
ต่อความต้องการ
3.3 แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน

รวมทั้งสิ่ งปฏิกูลและน้ าเสี ยอย่างเป็ นระบบ
3.4 แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และการมีส่วนร่ วม
การสร้างจิตสานึกของทุภาคส่วนในชุมชน เพือ่ รักษาสิ่ งแวดล้อม
3.5 แนวทางการส่งเสริ มการพัฒนาภูมิทศั น์ในชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

รวม
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ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน

4

750,000

0

0

1

3,000,000

5

3,750,000

1

50,000

0

0

0

0

1

50,000

2

40,000

0

0

0

0

2

40,000

6

1,189,000

2

3,800,000

0

0

8

4,989,000

13

2,029,000

2

3,800,000

1

3,000,000

16

8,829,000

ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครื อข่ายและดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
4.3 แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ
และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย

รวม
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ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
3

850,000

0

0

0

0

3

850,000

5.2 แนวทางการส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
และบริ หารจัดการ

2

84,000

0

0

0

0

2

84,000

5.3 แนวทางการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในด้านการบริ หาร

2

130,000

0

0

0

0

2

130,000

4

3,500,000

0

0

0

0

4

3,500,000

16

36,380,000

7

32,900,000

5

30,400,000

28

99,680,000

27
136

40,944,000
99,246,000

7
32

32,900,000
100,079,000

5
21

30,400,000
170,600,000

39
189

104,244,000
369,925,000

5.1 แนวทางการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าให้กบั ฝ่ ายการเมือง
ผูน้ าท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม

จัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพือ่ การ
บริ หารจัดการและการบริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริ มและพัฒนาการบริ การประชาชน

รวม
รวม 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 3 ปี
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ยุทธศาสตร์

ส่ วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 ) เทศบาลตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่งเสริ มการท่องเที่ยวของตาบลบ้านดู่
1.2 แนวทางการส่งเสริ มการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1.3 พัฒนาการจัดระบบน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการ
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้นทุนและเพิม่
มูลค่าให้แก่สินค้าเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน
1.5 แนวทางการสนับสนุนการผลิดและการใช้พลังงานทดแทน
1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพิม่ ขีดความสามารถ

รวม

0
0

0
0

1
0

100,000
0

2
1

130,000
20,000

3
1

230,000
20,000

6
0

5,600,000
0

1
0

200,000
0

3
1

6,700,000
20,000

10
1

12,500,000
20,000

0
30

0
16,526,000

0
23

0
17,725,500

0
23

0
6,599,500

0
76

0
40,851,000

36

22,126,000

25

18,025,500

30

13,469,500

91

53,621,000

51

ยุทธศาสตร์

ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการ
ศึกษาของเทศบาลตาบลบ้านดู่
2.2 แนวทางส่งเสริ มพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและระบบการสาธาณสุข
เพิม่ ขึ้น
2.4 แนวทางการส่งเสริ ม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
2.5 แนวทางพัฒนาการบริ การด้านสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชน
อย่างทัว่ ถึง
2.6 แนวทางส่งเสริ ม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา
คุณธรรม จริ ยธรรม และวินยั ชุมชน

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
1

0
20,000

0
0

0
0

0
1

0
20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20,000

0

0

1

20,000
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ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
3.1 แนวทางเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการ
เพือ่ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างทัว่ ถึงและให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3.2 แนวทางการพัฒนา ฟื้ นฟู แหล่งน้ าและบริ หารการจัดการน้ า
อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการ
3.3 แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน
รวมทั้งสิ่ งปฏิกูลและน้ าเสียอย่างเป็ นระบบ
3.4 แนวทางการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และการมีส่วนร่ วม
การสร้างจิตสานึกของทุภาคส่วนในชุมชน เพือ่ รักษาสิ่ งแวดล้อม
3.5 แนวทางการส่งเสริ มการพัฒนาภูมิทศั น์ในชุมชน
และองค์กรต่าง ๆ ให้สวยงาม น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

11

5,695,000

9

4,168,000

6

1,870,000

26

11,733,000

1

512,000

0

0

0

0

1

512,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

6,207,000

9

4,168,000

6

1,870,000

27

12,245,000
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ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน องค์กร ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งในการสร้างเครื อข่ายและดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
4.3 แนวทางการส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
4.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ
และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัย

รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ปี 2555
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2556
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2557
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าให้กบั ฝ่ ายการเมือง
ผูน้ าท้องถิ่น ข้าราชการ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
5.2 แนวทางการส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
บริ หารจัดการ
5.3 แนวทางการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในด้านการบริ หาร
จัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เพือ่ การ
บริ หารจัดการและการบริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 ส่งเสริ มและพัฒนาการบริ การประชาชน

รวม
รวม 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 3 ปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

400,000

0

0

2

400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
48

0
28,333,000

2
37

400,000
22,613,500

0
36

0
15,339,500
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2
121

400,000
66,286,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )
เทศบาลตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการของเทศบาลตาบลบ้ านดู่
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่ งเสริมการท่ องเที่ยวของตาบลบ้ านดู่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดตั้งสถานที่เผยแพร่ สินค้าเด่น
ตลาดกลางศูนย์การค้าจาหน่ายสิ นค้า
จาหน่ายสิ นค้าชุมชน 19 หมู่บา้ น "ศูนย์การค้า ของดีบา้ นดู่และแหล่งท่องเที่ยว
ของดีบา้ นดู"่ พื้นที่ 8 ไร่

พัฒนาแหล่งการค้าการจัดการทุน
สร้างแหล่งรายได้ในท้องถิ่น
และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

2 โครงการปรับปรุ งก่อสร้างถนนเข้าแหล่งท่อง เพื่อปรับปรุ งขยายเส้นทางเข้าแหล่ง
เที่ยวชมดาวบนดินดอยปูไข่
ท่องเที่ยวและราษฎรสามารถใช้
เป็ นเส้นทางสัญจรขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

ปรับปรุ งขยายจากถนนเดิม
ที่ผิวจราจรแคบให้เป็ นถนน
ค.ส.ล.กว้าง 5.00 ม. ระยะ
ทางรวม 1.5 กม.

3 โครงการก่อสร้างที่พกั แบบโฮมสเตย์น้ าพุร้อน เพื่อเป็ นที่พกั ของนักท่องเที่ยวน้ าพุ
โป่ งพระบาท
ร้อนโป่ งพระบาท

ก่อสร้างเป็ นอาคารที่พกั แบบ
โฮมสเตย์ จานวน 20 หลัง
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งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

20,000,000

พัฒนาแหล่งการค้าการจัดการทุน
สร้างแหล่งรายได้ทอ้ งถิ่น
และส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

3,600,000

เพื่อปรับปรุ งขยายเส้นทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวและราษฎร
สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างปลอดภัย
5,000,000 สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
น้ าพุร้อนเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพ สามารถพัฒนา
น้ าพุร้อนธรรมชาติรองรับการ
ขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการปรับปรุ งและก่อสร้างสนามกีฬากลาง เพื่อปรับปรุ งก่อสร้างสนามกีฬา
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ที่จงั หวัดเชียงราย ครบ 750 ปี
5 โครงการส่ งเสริ มบ่อน้ าพุร้อนโป่ งพระบาท
เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
6 โครงการปรับสภาพภูมิทศั น์ดอยปู่ ไข่

7 ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ทุกแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลบ้านดู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 5 ที่สาธารณะหมู่บา้ น

เพื่อปรับปรุ ง พัฒนาบ่อน้ าพุร้อนให้ บ่อน้ าพุร้อนโป่ งพระบาท
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของตาบลบ้านดู่ - ปรับปรุ งภูมิทศั น์
- กอ่สร้างอาคารอาบน้ าแร่
เพื่อปรับปรุ ง พัฒนาดอยปู่ ไข่ให้
ดอยปู่ ไข่
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของตาบลบ้านดู่
เพื่อส่ งเสริ มให้แหล่งท่องเที่ยวของ
ปรับปรุ งภูมิทศั แหล่งท่องเที่ยวในตาบล
ตาบลบ้านดู่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย บ้านดู่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ในตาบลให้เป็ นที่รู้จกั ปรับปรุ ง
ซ่ อมแซม ก่อสร้างอาคารสถานที่

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

20,000,000 สามารถใช้เป็ นพื้นที่จดั กิจกรรม
ของตาบลบ้านดู่ และตาบลอื่ น
10,000,000

ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของตาบล
บ้านดู่ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
สร้างชื่ อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของตาบล
บ้านดู่ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
สร้างชื่ อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั
สร้างชื่ อเสี ยงให้แก่ตาบลบ้านดู่
และสร้างงานสร้าง
อาชี พให้แก่ประชาชนในตาบล

500,000

1,000,000

11,500,000

23,600,000

25,000,000

1.2 แนวทางการส่ งเสริมการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้ างความเข้ มแข็งด้านการเกษตร
1 ส่ งเสริ มหรื อฝึ กอบรมการเกษตรแบบปลอด
สารพิษ
2 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการทา
การเกษตรกรรมที่ปลอดภัยกับชี วิต
และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิ นการตาม
โครงการภารกิจถ่ายโอนที่ได้รับ

กลุ่มเกษตรกร

50,000

เกษตรกรได้รับความรู้ การทา
เกษตรที่ปลอดภัยกับชีวิต

กลุ่มเกษตรกร

30,000

สามารถดาเนิ นโครงการได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

3 โครงการส่ งเสริ มการใช้สารจุลินทรี ยส์ ลาย
ตอซังในข้าว

เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทานา
เพือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน

กลุ่มเกษตรกร

40,000

ลดต้นทุนการผลิตในนาข้าว
ดินมีความอุดมสมบูรณ์

4 โครงการส่ งเสริ มการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ

เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
เพื่อปรับปรุ งบารุ งดินให้มีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก

30,000

ต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร
ลดลง ดินมีคุณภาพเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูก

150,000

-

-

1.3 แนวทางการจัดระบบแหล่ งนา้
1 ขยายเขตประปาภูมิภาค

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อุปโภคบริ โภคอย่างทัว่ ถึง

ตาบลบ้านดู่

500,000

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อุปโภคบริ โภคอย่างทัว่ ถึง

2 ขยายเขตประปาหมู่บา้ น

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อุปโภคบริ โภคอย่างทัว่ ถึง

ตาบลบ้านดู่

500,000

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อุปโภคบริ โภคอย่างทัว่ ถึง

3 ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก
ภายในสานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่

เพื่ออุปโภค บริ โภค

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
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1,500,000

มีน้ าไว้สาหรับอุปโภค บริ โภค

ที่

โครงการ

4 โครงการจัดทาแผนพัฒนาน้ าอุปโภค
บริ โภคระดับตาบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดทาแผนพัฒนาน้ าอุปโภคบริ โภค ตาบลบ้านดู่
ระดับตาบลให้แก่ อปท. เพื่อนาไปแก้ไข
ปั ญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภค
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
อปท. มีแผนพัฒนาน้ าอุปโภคบริ โภค
ระดับตาบลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริ โภคภาย
ในครัวเรื อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และเหมาะสมทางด้านวิชาการ ได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในระดับตาบล
ซึ่ งอยู่ในเขตลุ่มน้ าสาขา

5 โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
กิจการประปาหมู่บา้ น

อบรมให้ความรู ้ ให้กบั คณะกรรมการ
และผูด้ ูแลระบบประปาหมู่บา้ น

หมู่ที่ 1 - 19

60,000

คณะกรรมการหมู่บา้ นมีความรู ้ความ
เข้าใจในระบบประปา สามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นได้

1,110,000

1,500,000

-

1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่าให้ แก่ สินค้ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันด้านการค้าการลงทุน
1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการปลูกและจาหน่าย เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มการ
สับปะรดภูแล
ปลูกและการจาหน่ายสับปะรดภูแล
และเพิ่มมูลค่าทางผลผลิต
2 โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร กลุ่มผูค้ า้ ขายใน
ผูค้ า้ ขายในตลาดสดเทศบาล
ตลาดสด กลุ่มผูค้ า้ แผงลอย ตลาดสดเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

เกษตรกรในตาบลบ้านดู่
(กลุ่มสับปะรดภูแล)
กลุ่มผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
กลุ่มผูค้ า้ ขาย กลุ่มผูค้ า้ แผงลอย ตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านดู่

กลุ่มมีศกั ยภาพในด้านการลงทุน
การค้าและการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

50,000

250,000
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กลุ่มสับปะรดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
มูลค่าของสิ นค้าเพิม่ มากขึ้น

200,000

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

1.5 แนวทางสนับสนุนการผลิตและการใช้ พลังงานทดแทน
1 โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้พลังงาน เพื่อส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน
ทดแทน

ตาบลบ้านดู่

20,000

20,000

มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่ม
มากขึ้น
-

-

1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิ่มขีดความสามารถ
1 ก่อสร้างต่อเติมอาคารสานักงานเทศบาล

เพื่อปรับปรุ งอาคารสานักงานให้มี
พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

อาคารสานักงานพร้อมห้อง
เก็บของ ปูกระเบื้องทุกห้อง

4,000,000

เพิ่มความสะดวกต่อประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

2 ก่อสร้างอาคารห้องประชุมกิจการสภาฯ

เพื่อใช้เป็ นที่ประชุมกิจการสภา
เทศบาล

อาคารชั้นเดียว

2,000,000

เพิ่มความสะดวกต่อประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

3 ส่ งเสริ มการจัดทาผังเมืองรวม

เพื่อเทศบาลสามารถร่ วมมือกับชุมชน ตาบลบ้านดู่
ในการวางและจัดทาผังเมืองรวม
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะในซอยที่
ตาบลบ้านดู่
ไม่มีแสงสว่างทั้ง 19 หมู่บา้ น

4 ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะทั้งตาบล

150,000

2,000,000

5 โครงการก่อสร้างป้ ายประชาสัมพันธ์หอเสาสู ง เพื่อใช้เป็ นป้ ายแนะนาประชาสัมพันธ์ เป็ นป้ ายเสาเหล็ก กว้าง 4.00
ในเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่
ที่เห็นได้เด่นชัด
เมตร สู ง 20.00 เมตร
(ตามแบบที่กองช่างกาหนด)
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450,000

ผังเมืองรวม/ชุมชน/หมู่บา้ น
ในเขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อม
และภูมิทศั น์เป็ นไปตามมาตรฐาน
มีไฟฟ้ าแสงสว่างใช้อย่างเพียง
พอ ประชาชนสามารถสัญจร
ได้อย่างปลอดภัย
เพื่อใช้เป็ นป้ ายแนะนา
ประชาสัมพันธ์ที่เห็นได้เด่นชัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ทางเข้าตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่
หมู่ที่ 4 กว้าง 5 ยาว 157 ม.หนา 0.15 ม.

6 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านดู่ หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

7 ปรับปรุ งห้องประชุมสานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านดู่พร้อมเครื่ องเสี ยง

เพื่อปรับปรุ งห้องประชุมให้มี
ปรับปรุ งตกแต่งภายในทั้งหมด
ความทันสมัยและให้มีความเหมาะสม

500,000

ห้องประชุมมีความทันสมัยและ
เหมาะสม

500,000

สร้างความสะดวกสบายรวมทั้ง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ทางการเกษตรและเดินทาง
ท่องเที่ยวได้

ปรับปรุ งหลังคาตลาดสด เทศบาลตาบล
บ้านดู่

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศูนย์ป่าซาง
หมู่ที่ 2 ถึงบ่อขยะเทศบาล(บ่อใหม่)

เป็ นถนน ค.ส.ล.ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว
4.00 กม.

4,000,000

เสริ มผิวถนนลาดยางด้วย
Asphalie Conerete หนา
4 ซม. ยาว 2.791 กม. ก่อ
สร้างทางเท้าพร้อมระบบ
ระบายน้ า 2 ข้างทาง ตลอด
ความยาว 2.791 กม. ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างตลอด
เส้นทางความยาว 2.791 กม.

20,000,000

10 โครงการบูรณะปรับปรุ งถนนลาดยางสาย
1151
(โครงการเกินศักยภาพ)
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ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

500,000

8 ปรับปรุ งหลังคาตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่ เพื่อให้หลังคาตลาดสดมีความมัน่ คง
และ ยสาหรับประชาชน
ปลอดภั
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางขนขยะไปทิง้ ที่
บ่อขยะใหม่ เป็ นเส้นทางสัญจรของ
ราษฎรหรื อขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
เพื่อเป็ นเส้นทางสายท่องเที่ยวและ
เป็ นถนนตัวอย่างเข้าสู่สานักงาน
เทศบาลตาบลบ้านดู่

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถเป็ นเส้นทางสัญจร
เข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและเป็ น
เส้นทางเข้าสู่สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ได้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 เชื่ อม
บ้านห้วยปลากั้ง ตาบลริ มกก
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อให้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป
มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย

ก่อสร้างเป็ นถนน คสล.
กว้าง6.00 เมตร ยาว 4,600 เมตร

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 ซอย 6
เชื่ อมบ้านทรายมูล ต.แม่ยาว
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรผ่านไป
มาได้อย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย

ก่อสร้างเป็ นถนน คสล.
กว้าง 6.00 เมตร. ยาว 4.800 เมตร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

13,000,000 ประชาชนสามารถใช้เป็ น
.
เส้นทางลัดและสัญจรสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านไปมาและขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ วปลอดภัย
14,000,000 สามารถใช้เป็ นเส้นทางลัด
ระหว่าง ต.บ้านดู่ไป ต.แม่ยาว
เพื่อย่นระยะทางและเวลาเดินทาง
เป็ นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
และขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วปลอดภัย

13 โครงการปรับปรุ งก่อสร้างถนนภายในสานัก เพื่อใช้เป็ นถนนสัญจรภายใน
งานเทศบาล
เทศบาล

ถนนกว้าง 4.00-6.00 เมตร

14 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร

เพื่อใช้เป็ นอาคารเก็บเอกสาร

บริ เวณสานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
อาคาร คสล. 1 ชั้น

500,000

เทศบาลมีสถานที่เก็บเอกสาร
ราชการอย่างเพียงพอ

15 จัดซื้อที่ดิน

เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ก่อสร้างถนน

บริ เวณหลังตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่
หมู่ที่ 4 จานวน 128.2 ตารางวา

800,000

สามารถใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
ได้สะดวกสบายมากขึ้น
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2,000,000

เพื่อใช้เป็ นถนนสัญจรภายใน
เทศบาล

ที่

โครงการ

16 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงต์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับดาเนิ น
อาคารอเนกประสงค์ จานวน 1 หลัง
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบ้านดู่

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,500,000

14,400,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีสถานที่สาหรับดาเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบ้านดู่

26,500,000

27,000,000

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการจัดการศึกษาของเทศบาลตาบลบ้ านดู่
1 โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและ
หลักสู ตรท้องถิ่น

เพื่อจัดการเรี ยนการสอนตามหลัก
โครงการจัดทาหลักสู ตร ท.1
สู ตรสถานศึกษาและหลักสู ตรท้องถิ่ น

2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่ าซาง)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/การจัดการ
ของประชาชนผูม้ ารับบริ การและ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล

-โครงการจัดมุมประสบการณ์ใน
ชั้นเรี ยน
-โครงการความร่ วมมือทางวิชาการ
กับสถานศึกษา
-โครงการสวัสดิการนักเรี ยน
-โครงการเข้าค่ายฤดูร้อน
-โครงการจ้างครู ชาวต่างชาติ
เพื่อสอนภาษาอังกฤษ
-โครงการสร้างศูนย์เรี ยนรู้
-โครงการสอนเสริ ม
-โครงการบัณฑิตน้อย
-โครงการสอนเสริ มภาษาจีน/ญี่ปนุ่
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10,000

500,000

มีหลักสู ตรสถานศึกษาและ
หลักสู ตรท้องถิ่ น
การบริ หารจัดการภายใน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

3 โครงการงานวิชาการโรงเรี ยน ท.1

เพื่อส่ งเสริ มงานวิชาการของ
โรงเรี ยน ท.1

-โครงการสอนแบบโครงการ
-โครงการแข่งขันคนเก่ง
-กิจกรรมเรี ยนภาษาอังกฤษจากเพลง
-กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคา
-กิจกรรมแสดงละครภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมประกวดการอ่านออกเสี ยง
-กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
-โครงการจัดนิ ทรรศการแสดงผลงาน
ทางวิชาการ
-โครงการหนูนอ้ ยนักประชาสัมพันธ์
-โครงการลือเสื อ /เนตรนารี
บาเพ็ญประโยชน์
-โครงการผูน้ าน้อย
-โครงการโรงเรี ยนไอทีหอ้ งสมุด
มีชีวิตสู่ชุมชน
-โครงการจัดทาแฟ้ มสะสมผลงาน
ข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

500,000

งานด้านวิชาการของโรงเรี ยน
ท.1 มีการพัฒนาและเจริ ญขึ้น

4 โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

จัดทาแผนยุทธศาสตร์ พฒั นาการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 3ปี

โรงเรี ยนเทศบาล 1 และ ศพด. 7 แห่ง

20,000

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
มีทิศทางการพัฒนาที่ดีข้ ึน

64

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษา
การศึกษา

เพื่อผลิตสื่ อนวัตกรรม สาหรับใช้
ปฏิบตั ิการแก่ผดู้ ูแลเด็กและครู

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

ส่ งเสริ มการอบรมทางวิชาการ
และปฏิบตั ิการแก่ผดู ้ ูแลเด็กและครู

7 โครงการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา

เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาจาก สมศ.

8 โครงการขยายการศึกษาภาคบังคับ โรงเรี ยน ขยายการจัดการเรี ยนการสอนจาก
ท.1(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่ าซาง)
อนุบาลไปสู่ระดับประถมศึกษา
9 โครงการส่ งเสริ มและทัศนศึกษาดูงาน
สถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบ

สร้างการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ระหว่างหน่วยงาน

10 โครงการจัดการศึกษาหลักสู ตรระยะสั้นและ เพื่อเป็ นบริ การสาธารณะด้านการ
การศึกษานอกระบบ(สายสามัญ)
ศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่
11 โครงการจัดซื้อวัสดุครุ ภนั ฑ์โรงเรี ยน ท.1

เพื่อการจัดซื้อวัสดุครุ ภนั ฑ์โรงเรี ยน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สถานศึกษาสังกัด ทต.บ้านดู่
ได้รับการอบรมด้านการสอน
เด็กปฐมวัย
-โครงการพัฒนาบุคลาการ ท.1
-โครงการพัฒนาบุคลากร ศพด.

24,000

-โครงการดาเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
-โครงการนิ เทศภายใน
-โครงการวิจยั ในชั้นเรี ยน
จัดการศึกษาภาคบังคับของ
โรงเรี ยน ท.1

20,000

โครงการศึกษาดูงาน
ดูงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่ น
จัดการศึกษาร่ วมกับ กศน. อ.เมือง
เชียงราย บริ การด้านการศึกษา
ให้ประชาชน ต.บ้านดู่
วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับการดาเนิ นงานของ
โรงเรี ยน ท.1
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50,000

100,000

100,000

200,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
บูรณการการสอนของครู
มาปรับใช้ได้ตามบริ บทของ
ชุมชนต่อไป
สามารถนาสิ่งที่ได้รับการ
อบรมมาปรับใช้ได้ตาม
บริ บทของชุมชนต่อไป
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
พร้อมรับการประเมินจาก
สมศ.และที่เกี่ ยวข้อง

5,000,000 จัดการศึกษาต่อยอดจากระดับ
อนุบาล ของ โรงเรี ยน ท.1
โดยต่อเนื่อง
นาประสบการณ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
ประชาชนให้ความสนใจ
ในการสมัครเรี ยนและมีผรู้ ู้
หนังสื อเพิ่มมากขึ้น
มีวสั ดุครุ ภนั ฑ์ใช้ในโรงเรี ยน
อย่างเพียงพอต่อความจาเป็ น

ที่

โครงการ

12 โครงการจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับ ศพด.

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์สาหรับ
ศพด.ทั้ง 7 แห่ง

13 โครงการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-โครงการจัดหาเครื่ องเล่นสนาม
สาหรับเด็กปฐมวัย ศพด.ในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่
-ซื้อแท้งน้ าสแตนเลสเก็บน้ าขนาด
2500 ลิตร พร้อมฐาน คสล. ของ
ศพด.บ้านดู่ และ ศพด.ไอที
-ซื้อพัดลมติดตั้งผนัง ของศพด.
บ้านโป่ งพระบาท และศพด.บ้านปู่ ไข่
-ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้
1.โครงการอุย้ สอนหลาน
2.โครงการร่ วมประเพณี ทอ้ งถินใน
ชุมชน
3.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ในชุมชนและภูมิปัญญาทัองถิ่ น
4.โครงการยี่เป็ งราลึก

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

700,000

มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ใช้ใน ศพด.
อย่างเพียงพอต่อความจาเป็ น

100,000

นักเรี ยนได้เรี ยนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น

14 โครงการเข้าค่ายลูดอ๊อด

เพื่อเป็ นการสร้างความไว้วางใจ
มัน่ ใจให้กบั นักเรี ยนใหม่

นักเรี ยนใหม่แต่ละปี การศึกษาของ
โรงเรี ยนท. 1 และศพด.ไอที

20,000

นักเรี ยนเกิดความไว้วางใจ
และสนุนกับการมาโรงเรี ยน

15 โครงการวันสาคัญทางศาสนา

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ วนั
สาคัญทางศานา

นักเรี ยนโรงเรี ยน ท. 1 และ
นักเรี ยนศพด.

80,000

นักเรี ยนได้เรี ยนรู้วนั
สาคัญทางศานา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการวันสาคัญแห่งชาติ

เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ วนั
สาคัญแห่งชาติ

โครงการวันพ่อ-วันแม่
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

17 โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยนและ
อาคารประกอบของสถานศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารเรี ยน
และอาคารประกอบเพืยงพอ
ต่อการจัดการศึกษา

-โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยน ท.1
อาคารอนุบาลตามแบบ สน.ศท.
อ.8 จานวน1 หลัง
-อาคารเรี ยน 3 ชั้น 12 ห้องเรี ยน
(สน.ศท.3/12)ตามแบบมาตรฐาน
กรมฯจานวน 1 หลัง
-อาคารอเนกประสงค์ตามแบบกรมฯ
1 หลัง
-โรงอาหารความจุ 300 คน พื้นที่
ใช้สอยไม่ตากว่า 400 ตรม.
จานวน 1 หลังตามแบบเเทศบาล
-สนามเด็กเล่นปูใยสังเคราะห์
หญ้าเทียมพร้อมเครื่ องเล่นสนาม
-โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิงาน
บริ หารและบริ การ
-พัฒนาห้องทางานและห้องประชุม
พร้อมปฏิบตั ิการ
-โครงการสร้างรั้วและประตูร้ ัว
โรงเรี ยน ท.1
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งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรี ยนได้เรี ยนรู้วนั
สาคัญของชาติ

20,000,000 สถานศึกษามีอาคารเรี ยน
และอาคารประกอบเพืยงพอ
ต่อการจัดการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

-โครงการก่อสร้างห้องน้ าโรงเรี ยน ท.1
-โครงการก่อสร้างอาคารห้อง
ประชุมและรับรอง ศพด.ไอที
-โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยน
มาตรฐานโรงเรี ยน ท.1
-โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยน
ศพด.บ้านโป่ งพระบาท
-โครงการก่อสร้างอาคารเรี ยน
ศพด.บ้านปู่ ไข่
-โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร
ศพด.บ้านดู่
-โครงการก่อสร้างโรงรถ ศพด.
ไอที ฯ
-โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมต่อเติม
อาคาร ศพด.บ้านโป่ งน้ าตก
18 โครงการปรับภูมิทศั น์

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมสถาน
ศึกษาให้สวยงามน่าอยู่

-โครงการปรับภูมิทศั น์โรงเรี ยน ท.1
-โครงการปรับสถานที่สภาพแวด
ล้อมภายในโรงเรี ยน
-โครงการสร้างศูนย์ธรรมชาติ
ศึกษาในศพด.
-โครงการปรับภูมิทศั น์ ศพด.
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5,000,000 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
สวยงาม น่าอยู่

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการสร้างระบบสาธารณูปโภค

เพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ในสถานศึกษา

20 โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม

เพื่อให้นกั เรี ยน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม

21 โครงการบัณทิตน้อย (ศพด.)

เพื่อแสดงความยินดีกบั นักเรี ยน
ที่จบการศึกษาระดับศพด.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-โครงการก่อสร้างป้ ายสถานศึกษา
-โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
สถานศึกษา
-โครงการจัดระบบน้ าและไฟภาย
ในโรงเรี ยนท.1
-โครงการติดตั้งระบบอินเตอร์ เน็ท
โรงเรี ยน ท.1
-โครงการก่อสร้างระบบประบา
น้ าบาดาล
- กิจกรรมนัง่ สมาธิ และสวดมนต์
-โครงการต้นไม้แห่งความดี
-โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตาบลบ้านดู่
-โครงการออมทรัพย์นกั เรี ยน ศพด.
บ้านโป่ งน้ าตก / ปู่ ไข่
-โครงการงามอย่างไทย
-โครงการตาวิเศษ
นักเรี ยน ศพด.ทั้ง 7 แห่ง
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ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

800,000 สร้างระบบสาธารณูปโภค
ในสถานศึกษา

200,000

70,000

นักเรี ยน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม

นักเรี ยนได้รับวุฒิบตั รจบ
การศึกษาระดับ ศพด.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

22 โครงการประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน

เพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน

นักเรี ยน ศพด.ทั้ง 7 แห่ง

23 โครงการกีฬาสี สัมพันธ์

เพื่อสร้างความสามัคคีและทา
ให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

นักเรี ยน ท.1 และ ศพด. 7 แห่ง

24 โครงการสอนภาษาอังกฤษในศพด.

เพื่อปูพ้นื ฐานภาษาอังกฤษให้
กับเด็กนักเรี ยนศพด.

นักเรี ยน ศพด. 7 แห่ง

25 โครงการสอนดนตรี / นาฎศิลป์
และจัดซื้อเครื่ องดนตรี ไทย

เพื่อปูพ้นื ฐานดนตรี และนาฏศิลป์
ให้กบั นักเรี ยนศพด.

นักเรี ยน ศพด. 7 แห่ง
เยาวชน หมู่ที่ 12

70,000

26 โครงการอุดหนุนโรงเรี ยน สังกัด สพฐ.

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนสังกัด
สพฐ.5 แห่ง

โรงเรี ยนสพฐ. 5 แห่ง

3,000,000

27 โครงการจัดตั้งโรงเรี ยนเทศบาล 2

เพื่อจัดการศึกษาให้เพียงพอต่อ
ความต้องต้องการของชุมชน

เยาวชน ต.บ้านดู่

28 โครงการจัดซื้อชุดนักเรี ยนศพด.

เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีชุด
นักเรี ยนที่เรี ยบร้อย

นักเรี ยน ศพด. จานวน 300คน

100,000 นักเรี ยนได้รับความปลอดภัย

นักเรี ยนมีความสามัคคีและทา
ให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง

50,000

120,000 นักเรี ยนศพด.มีพ้นื ฐานภาษา
อังกฤษ
นักเรี ยนศพด.มีพ้นื ฐาน
ดนตรี และนาฏศิลป์
อุดหนุนอาหารกลางวัน และ
อาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน
สังกัด สพฐ.5 แห่ง
9,000,000
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ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

105,000

จัดตั้งโรงเรี ยนเทศบาล 2

นักเรี ยนมีชุดนักเรี ยน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการอาหารกลางวันและอาหาร
เสริ ม(นม) โรงเรี ยน ท.1 และศพด.

เพื่อให้นกั เรี ยนมีสุขภาพร่ างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์

โรงเรี ยน ท.1 และศพด. 7 แห่ง

30 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน

31 โครงการงานด้านวิชาการของ ศพด.

เพื่อพัฒนางานวิชาการของศพด.
ให้เจริ ญขึ้น

-โครงการพัฒนาบุคลากรครู สู่มือ
อาชีพ
-โครงการประเมินสมรรถภาพครู
-โครงการยกย่องเชิ ดชูเกียรติครู ที่
ปฏิบตั ิงานดีมีผลงานดีเด่น
-โครงการจัดซื้อเครื่ องแบบที่ใส่
สาหรับครู ผดด.
-โครงการผดด.ดีเด่นประจาปี
-โครงการคนดีเก่งในชั้นเรี ยน
-โครงการหนูนอ้ ยคนเก่ง

32 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน
และสถานศึกษา

เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและสถานศึกษาใน
ด้านต่างๆ
เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

33 โครงการรักสุ ขภาพ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000,000

นักเรี ยนมีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์
100,000

20,000
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บุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพทุกๆด้าน

งานวิชาการ ศพด.มีการพัฒนา
และเจริ ญขึ้น

-โครงการเยี่ยมบ้าน
-โครงการสานสัมพันธ์ ศพด.
-โครงการหนูนอ้ ยฟันสวย
ศพด.บ้านปู่ ไข่
-โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ศพด.
-โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
โรงเรี ยน ท.1

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

30,000 บ้านและโรงเรี ยนมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
50,000

นักเรี ยนมีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

34 โครงการหาทุนสาหรับนักเรี ยน
ยากจน

เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนยากจนใน
การเรี ยนการสอน

นักเรี ยน ศพด. ทั้ง 7 แห่ง

35 โครงการประชุมผูป้ กครอง กรรมการ
สถานศึกษา

เพื่อเป็ นให้ผปู ้ กครองและคณะ
กรรมการสถานศึกษาได้มีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา

36 โครงการจัดซื้อชุดกีฬาสาหรับ ศพด.

เพื่อให้นกั เรี ยนในศพด.มีชุดกีฬา
ใส่ ในการเล่นกีฬา

-โครงการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารศูนย์
-โครงการประชุมผูป้ กครอง ศพด.
-โครงการจัดตั้งชมรมผูป้ กครอง
โรงเรี ยน ท. 1
นักเรี ยน ศพด. ทั้ง 7 แห่ง

37 โครงการปรับปรุ งระบบงานโรงเรี ยน ท.1

เพื่อให้ระบบงานด้านต่างๆของ
โรงเรี ยน ท.1 เป็ นไปอย่างมีระบบ
และเรี ยบร้อย

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000

นักเรี ยนที่ยากจนได้รับความ
ช่วยเหลือ

19,000

โรงเรี ยน ท.1

8,884,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผูป้ กครองและคณะ
กรรมการสถานศึกษาได้มีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา

100,000

นักเรี ยนในศพด.มีชุดกีฬา
ใส่ ในการเล่นกีฬา

20,000

ระบบงานด้านต่างๆของ
โรงเรี ยน ท.1 เป็ นไปอย่าง
มีระบบและเรี ยบร้อย

10,379,000

31,050,000

2.2 แนวทางส่ งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
1 จัดนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันรายการต่างๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาให้เป็ น
ที่ยอมรับ

2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาไว้บริ การเด็ก
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
เยาวชน และประชาชนอย่างครบถ้วน
ทุกชนิด

จัดนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันรายการต่างๆ

150,000

100,000
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เป็ นการส่ งเสริ มการเล่นกีฬา
และเป็ นการสร้างชื่ อเสี ยงให้กบั
เทศบาล
ประชาชนสามารถเลือกออก
กาลังกายโดยอาศัยกีฬาตาม
ความถนัดและสนใจ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 การแข่งขันกีฬาเชื่ อมความสัมพันธ์
ภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่

เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและรักการออกกาลังกาย

จัดการแข่งขันกีฬาเชื่ อมความสัมพันธ์
ประชาชนตาบลบ้านดู่

4 โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมสนามมวย

เพื่อให้มีสนามมวยที่ได้มาตราฐาน

ซ่ อมแซมสนามมวยบ้าน
ปางลาว หมู่ที่ 10

5 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่ นสัมพันธ์อาเภอเมือง
เชียงราย

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทัองถิ่ น ส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขัน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

ประชาชนในพื้นที่ตาบล
บ้านดู่มีความสามัคคีกนั
100,000

สนามมวยได้มาตราฐาน
ใช้เป็ นที่ฝึกฝนของนักกีฬา
มวยไทย
สร้างชื่ อเสี ยงให้กบั เทศบาลตาบลบ้านดู่

200,000

1,250,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000

-

2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และระบบการสาธาณสุ ขเพิ่มขึน้
1 อบรมทัศนศึกษาดูงานการร่ วมกิจกรรมของ
ผูส้ ู งอายุในตาบลบ้านดู่

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผูส้ ู งอายุ
ของตาบลบ้านดู่

กลุ่มผูส้ ู งอายุตาบลบ้านดู่
ครอบคลุม 19 หมู่บา้ น

2 ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยประชาชนผูย้ ากไร้
ผูด้ อ้ ยโอกาส

เพื่อให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางสังคมให้มีชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน
เพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคมให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน

ประชาชนผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ย
โอกาสที่ได้รับการคัดเลือก

150,000

ประชาชนผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ย
โอกาสที่ได้รับการคัดเลือก

200,000

3 สร้างบ้านท้องถิ่ นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์
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150,000

เปิ ดโอกาสให้ผสู้ ู งอายุได้มี
กิจกรรมร่ วมกัน
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับ
การช่วยเหลือและไม่ถูก
ทอดทิง้
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมได้รับ
การช่วยเหลือและไม่ถูก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ส่ งเสริ มวันสตรี สากล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
วันสตรี สากล

กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

5 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี

เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิ นกิจกรรม
ของกลุ่มพัฒนาสตรี

6 โครงการเยี่ยมผูป้ ่ วยเรื้ อรัง/ผูส้ ู งอายุ/ผูพ้ ิการ
ตาบลบ้านดู่

เพื่อให้ความช่วยเหลือและแนะนาใน
การปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยที่ถูกต้อง

กลุ่มพัฒนาสตรี ตาบลบ้านดู่
จานวน 19 หมู่บา้ น
หมู่บา้ นละ 20,000 บาท
ผูป้ ่ วยเรื้ อรังในเขต ทต. บ้านดู่

7 โครงการออกหน่วยบริ การสุ ขภาพเคลื่อนที่
เทศบาลตาบลบ้านดู่

เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ประชาชนในเขต ทต.บ้านดู่
ในการดูแลสุ ขภาพและรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บ
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขอนามัยแก่เด็กนักเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและโรงเรี ยนใน
ในโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่ สังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่

8 โครงการตรวจสุ ขภาพเด็กนักเรี ยนในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่
9 อบรมทางด้านสาธารณสุ ขในกลุ่มต่าง ๆ

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
สาธารณสุ ขแก่ประชาชน

ประชาชนในเขต ทต. บ้านดู่

10 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับ
ตาบล

เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ และป้ องกันโรค กองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับ
ของประชาชนตาบลบ้านดู่
ตาบลบ้านดู่
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งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

380,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
กลุ่มสตรี มีโอกาสร่ วมกัน
ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อส่ วนรวม
กลุ่มพัฒนาสตรี ดาเนิ นกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

120,000

ผูป้ ่ วยเรื้ อรังได้รับการช่วยเหลือ
และดูแลสุ ขภาพอย่างถูกวิธี

200,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายตลอดจนได้รับการ
ดูแลสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึง
นักเรี ยนสังกัดเทศบาลตาบล
บ้านดู่มีสุขอนามัยที่ดีสุขภาพ
แข็งแรง
ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความรู ้ที่ได้รับมาปรับใช้กบั
การดาเนิ นชีวิตประจาวัน
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคของประชาชน
ตาบลบ้านดู่

50,000

150,000

500,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

11 อุดหนุน อสม. ตาบลบ้านดู่ จานวน 19
หมู่บา้ น

อสม. มีงบประมาณในการให้บริ การ
ประชาชน

อุดหนุนให้ อสม. ทั้ง 19 หมู่บา้ น ๆ
ละ 20,000 บาท

380,000

ประชาชนตาบลบ้านดู่ได้รับ
การดูแลด้านสุ ขภาพ

12 อุดหนุนชมรม อสม.

ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมของ อสม.

อุดหนุนให้ชมรม อสม. ในเขต ทต.
บ้านดู่

50,000

มีการเผยแพร่ กิจกรรมของ
อสม.ให้ประชาชนทราบ

13 โครงการมหกรรมอาหารและ
งานแสดงสิ นค้า โอทอป

เพื่อส่ งเสริ มการกิจกรรมโครงการ
มหกรรมอาหารและงานแสดงสิ นค้า
โอทอป
เพื่อป้ องกันการเผยแพร่ การระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ทต. บ้านดู่

300,000

สามารถดาเนิ นโครงการฯ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมู่บา้ นไม่ให้
เกิดการระบาด

300,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

เพื่อป้ องกันการเผยแพร่ การระบาด
ของโรคไข้หวัดนกและโรคไข้หวัด
ใหญ่
เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุ นขั บ้าในเขตเทศบาลตาบล
บ้านดู่ไม่มีการระบาด
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พให้แก่ศูนย์
นวดแผนไทยเพื่อสุ ขภาพรวมทั้งยัง
เป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวทางอ้อม

ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมู่บา้ นไม่ให้
เกิดการระบาด

50,000

ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมู่บา้ นไม่ให้
เกิดโรคพิษสุ นขั บ้า

50,000

ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก
และโรคไข้หวัดใหญ่
ในพื้นที่เทศบาทตาบลบ้านดู่
ไม่มีสัตว์เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า

กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุ ขภาพ

50,000

14 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

15 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไข้หวัดนก

16 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า

17 อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุ ขภาพ
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สร้างอาชีพและรายได้เสริ ม
และเป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ของน้ าพุร้อนโป่ งพระบาท

ที่

โครงการ

18 ส่ งเสริ มงานการแพทย์ฉุกเฉิ น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้ องกันให้การเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น
เทศบาลตาบลบ้านดู่
เกิดขึ้นน้อยที่สุด และให้ผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ น
ได้รับการปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นที่ได้
มาตรฐาน และอย่างทันท่วงที

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

3,040,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นได้รับการปฏิบตั ิการ
ฉุ กเฉิ นที่ได้มาตรฐาน และอย่าง
ทันท่วงที

150,000

-

2.4 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน งานด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมปิ ัญญาท้ องถิน่ และเอกลักษณ์ ของท้ องถิน่
1 ถวายเทียนจานาพรรษา

เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมด้านพระพุทธ
ศาสนา

จัดงานแห่เทียนจานาพรรษา

30,000

เป็ นการอนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้สืบไป

2 จัดงานประเพณี ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้
สื บไป

จัดงานประเพณี ลอยกระทง

300,000

ประชาชนตาบลบ้านดู่ได้สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น

3 จัดงานประเพณี สรงน้ ารอยพระพุทธบาทวัด
ป่ าดอยพระบาท

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่ นให้คงอยู่
สื บไป

ประเพณี สรงน้ ารอยพระพุทธบาท

80,000

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่ นได้รับการส่ งเสริ ม
และอนุรักษ์ต่อไป

4 จัดงานประเพณี เลี้ยงผีตน้ น้ า

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่ น

ประเพณี เลี้ยงผีตน้ น้ า

10,000

มีการจัดประเพณี เลี้ยงผี
ต้นน้ า

5 โครงการถนนวัฒนธรรมประเพณี
"ถนนคนเล่นน้ า"

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี สงกรานต์

กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์

50,000

ดารงวัฒนธรรมประเพณี
ให้คงไว้สืบไป
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โครงการ

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6 อนุรักษ์สืบสานประเพณี พ้นื บ้านล้านนา
"แห่ไม้ค้ าสลีหลวง"

เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

ประเพณี พ้นื บ้านล้านนา "แห่ไม้ค้า
สลีหลวง" บ้านป่ าซาง หมู่ที่ 1,หมู่ 2

30,000

7 อุดหนุนการสร้างพุทธมณฑลสมโภชน์
750 ปี เมืองเชียงราย

เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมทางศาสนา
ของจังหวัดเชี ยงราย

ก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภชน์ 750 ปี
เมืองเชียงราย

100,000

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้ สร้างเวทีให้เด็กตาบลบ้านดู่ได้มี
ความสามารถตามความเหมาะสม
กิจกรรมร่ วมกัน
ของวัย
เพื่อส่ งเสริ มอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยม ผูส้ ู งอายุตาบลบ้านดู่
ประเพณี ทอ้ งถิ่น

9 โครงการรดน้ าดาหัวผูส้ ู งอายุ ต.บ้านดู่

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
ดารงวัฒนธรรมประเพณี
ให้คงไว้สืบไป
จังหวัดเชียงรายมีสถานที่
ปฏิบตั ิธรรมที่เหมาะสม
และสวยงาม
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
และส่ งเสริ มให้สังคมตระหนักถึง
ความสาคัญของเด็ก
ดารงวัฒนธรรมประเพณี
ให้คงไว้สืบไป

200,000

100,000

900,000

-

-

2.5 แนวทางพัฒนาการบริการด้านสวัสดิการสังคมให้ กับประชาชนตัวอย่ างทั่วถึง
1 เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ

เพื่อช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ยากจนและ
ด้อยโอกาส

กลุ่มผูส้ ู งอายุที่ได้รับการ
คัดเลือกในเขตเทศบาล

1,140,000

ผูส้ ู งอายุมีชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน

2 เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ

เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการที่ยากจนและ
ด้อยโอกาส

กลุ่มผูพ้ ิการที่ได้รับการ
คัดเลือกในเขตเทศบาล

900,000

ผูพ้ ิการมีชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

3 เบี้ยยังชีพผูต้ ิดเชื้ อ HIV

เพื่อช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้ อ HIVที่ยากจน
และด้อยโอกาส

กลุ่มผูต้ ิดเชื้ อ HIVที่ได้รับ
การคัดเลือกในเขตเทศบาล

198,000

ผูต้ ิดเชื้ อHIVมีชีวิตความเป็ น
อยูท่ ี่ดีข้ ึน

4 อุดหนุนกลุ่มผูต้ ิดเชื้ อ HIV กลุ่มเครื อข่าย
บ้านดู่เอื้ออาทร

เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรม
ของกลุ่ม

กลุ่มผูต้ ิดเชื้ อHIVกลุ่ม
เครื อข่ายบ้านดู่เอื้ ออาทร

100,000

กลุ่มผูต้ ิดเชื้ อHIV มีงบ
ประมาณเพียงพอในการดาเนิ น

5 อุดหนุนกลุ่มผูพ้ ิการ

เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิ นกิจกรรม
ของกลุ่มผูพ้ ิการ

กลุ่มผูพ้ ิการตาบลบ้านดู่

50,000

กลุ่มผูพ้ ิการนาไปดาเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม

6 อุดหนุนชมรมผูส้ ู งอายุ

เพื่อสนับสนุนชมรมผูส้ ู งอายุ

ชมรมผูส้ ู งอายุหมู่ที่ 1-19
ตาบลบ้านดู่
หมู่บา้ นละ 20,000 บาท
รถเข็นสาหรับผูพ้ ิการ

380,000

ชมรมผูส้ ู งอายุดาเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

50,000

ผูพ้ ิการได้รับความสะดวก
ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน

ศูนย์สงเคราะห์จานวน
19 หมู่บา้ น
หมู่บา้ นละ 10,000 บาท

190,000

7 จัดรถเข็นให้คนพิการ

เพื่อช่วยเหลือผูพ้ ิการที่ขาดอุปกรณ์
ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ในเขตตาบลบ้านดู่
8 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขดั สน
ยากจนและด้อยโอกาส

3,008,000

78

เพื่อบรรเทาปั ญหาความ
เดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน
-

-

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

2.6 แนวทางการส่ งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานด้านการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และวินัยชุ มชน
1 จัดงานรัฐพิธี

เพื่อจัดงานรัฐพิธีที่สาคัญ
เป็ นประจาทุกปี

วันปิ ยะมหาราช
วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
2 อุดหนุนกิจกรรมวัดหรื อสถานที่ปฏิบตั ิธรรม เพื่อทานุบารุ งพุทธศาสนาและศาสนา จัดงบอุดหนุนวัดหรื อสถานที่
หรื อโบสถ์คริ สต์
อื่นๆให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
ปฏิบตั ิธรรมหรื อโบสถ์คริ สต์
ทุกแห่ง ๆละ 10,000 บาท

300,000

สามารถดาเนิ นงานเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย

180,000

เทศบาลได้มีส่วนร่ วมใน
การเผยแพร่

3 อุดหนุนคณะสงฆ์ตาบลบ้านดู่

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

76,000

4 จัดทาโครงการอบรมเด็กระวี

เพื่อให้เด็กมีพ้นื ฐานในทางธรรม
และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของตนเอง

เด็กระวีบา้ นหัวฝาย อายุ ระหว่าง
4-14 ปี

15,000

5 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบล
บ้านดู่

ส่ งเสริ มให้สภาเด็กและเยาวชนได้
จัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลบ้านดู่

50,000

เด็กและเยาวชนมีโอกาส
แสดงความรู้ความสามารถ
เพื่อพัฒนาคนและสังคม

6 ส่ งเสริ มกิจกรรมเยาวชนตาบลบ้านดู่

ส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนได้จดั

เยาวชนตาบลบ้านดู่

100,000

เด็กและเยาวชนมีโอกาส

ให้เยาวชนมีจริ ยธรรมและมี
ความรู ้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
เพิ่มขึ้น
เด็กเข้าใจในทางธรรม
ของพระเจ้า

กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม

แสดงความรู้ความสามารถ
เพื่อพัฒนาคนและสังคม
721,000
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-

-

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3.1 แนวทางเสริมสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิน่ อย่างทั่วถึงและให้ คงอยู่อย่างยั่งยืน
1 โครงการจัดการธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน เพื่อการเรี ยนรู ้ธรรมชาติและ
ชุมชน
สิ่งแวดล้อม

หมู่ที่ 1 - 19

100,000

100,000

ประชาชนมีความรู้เรื่ อง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-

-

3.2 แนวทางการพัฒนา บารุงรักษาแหล่ งนา้ ให้ มปี ระสิทธิภาพ
1 ขุดลอก หมู่ที่ 15 ต.บ้านดู่ ถึง ต.แม่ขา้ วต้ม
กว้าว 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร
(โครงการเกินศักยภาพ)

เพื่อป้ องกันน้ าท่วม

ตาบลบ้านดู่ ถึง ตาบลแม่ขา้ วต้ม

3.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุ มชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและนา้ เสียอย่ างเป็ นระบบ
1 ปรับปรุ งบ่อขยะ

2 จัดซื้อถังขยะ

3 สร้างจุดศูนย์รวมขยะจากตลาดสดเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

เพื่อปรับปรุ งบ่อขยะ ทต.บ้านดู่
และสามารถ รองรับขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลได้พอเพียง
เพื่อสาหรับรองรับปริ มาณขยะจาก
หมู่บา้ นและชุมชน

บ่อขยะของ ทต. บ้านดู่ สามารถ
รองรับขยะในเขต ทต. บ้านดู่ได้อย่าง
พอเพียงขยะได้รับการฝังกลบ
จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่ายให้หมู่บา้ น
นาไปตั้งบริ เวณจุดบริ การชุมชน

เพื่อการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อน บริ เวณจุดที่มีความเหมาะสมในเขต
นาไปสู่กรรมวิธีการกาจัดอย่างถูกต้อง เทศบาลตาบลบ้านดู่
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5,000,000

5,000,000

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

-

350,000

200,000

100,000

บ่อขยะของ ทต.บ้านดู่ บ้านดู่
สามารถรองรับขยะในเขต ทต.
ได้อย่างรวดเร็ ว
สามารถลดปั ญหาขยะมูลฝอย

สามารถลดปั ญหาขยะล้นเมือง
ซึ่งเป็ นบ่อเกิดของปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมที่ตามมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ยในตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านดู่

แก้ไขปั ญหาน้ าเน่าเสี ยภายในตลาด
สดตาบลบ้านดู่

ตลาดสดตาบลบ้านดู่

5 ปรับปรุ งบ่อน้ าบาบัดน้ าเสี ยในตลาดสด
เทศบาลตาบลบ้านดู่

เพื่อป้ องกันปญหาน้ าเน่าเสี ยและช่วย
การบาบัดน้ าเสี ยในตลาดสดมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เพื่อสะดวกต่อการนาไปทิง้ /นากลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่

บริ เวณตลาดสดเทศบาลตาบลบ้านดู่

6 โครงการจัดทากรงเหล็กเพื่อแยกขยะ

7 ก่อสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ย

8 จัดจ้างการออกแบบระบบศูนย์กาจัดขยะ
ครบวงจร

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

650,000 ลดปั ญหาน้ าเน่าเสี ยในตลาด
สดบ้านดู่
300,000

หมู่ที่ 1-19

950,000

เพื่อรวบรวมน้ าเสี ยจากอาคารบ้านเรื อน สร้างระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบศูนย์รวม
ตลาดสดและศูนย์การค้าเข้าสู่ระบบ จานวน 1 แห่ง
บาบัดคุณภาพน้ าก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ า
สาธารณะ
เพื่อออกแบบระบบกาจัดขยะที่ถูกหลัก บริ เวณสถานที่กาจัดขยะแห่งใหม่
วิชาการ

เพื่อจ้างเหมาบริ ษทั เอกชนทาการกาจัด ครอบคลุมทั้งตาบลและดาเนิ นการใน
ขยะโดยการเผาและคัดแยกขยะ
พื้นที่ของเอกชน
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สามารถลดกลิ่นเหม็นจากน้ า
เสี ยช่วยให้บาบัดน้ าเสี ยก่อน
ระบายลงสู่คูคลอง
สามารถลดปั ญหาขยะ
ภายในหมู่บา้ นได้
20,000,000 สามารถแก้ไขปั ญหาน้ าเน่าเสี ย
และลดมลพิษทางน้ า

9 ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะแบบครบวงจร(สมทบ) เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่กาจัดขยะที่ถูก บริ เวณสถานที่กาจัดขยะแห่งใหม่
หลักวิชาการและครบวงจร
10 โครงการจ้างเหมากาจัดขยะในชุมชน

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

2,500,000

3,500,000 มีแบบแปลนสาหรับการก่อสร้าง
ศูนย์กาจัดขยะของเทศบาลตาบล
บ้านดู่
30,000,000 ในพื้นเทศบาลตาบลบ้านดู่ไม่มี
ขยะตกค้างและมีความสะอาด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สามารถแก้ไขปั ญหาขยะล้นบ่อ
และมลพิษด้านต่าง ๆ

ที่

โครงการ

11 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
ตัวรถชนิ ด 6 ล้อ เครื่ องยนต์ดีเซล
มีกาลังแรงม้าสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 135
แรงม้า มีปริ มาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า
6 ลบ.เมตร จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,200,000

5,450,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถเพิ่มปริ มาณการจัดเก็บ
ขยะได้มากขึ้น

1,150,000

54,150,000

3.4 แนวทางการส่ งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่ วมการสร้ างจิตสานึกของทุภาคส่ วนในชุ มชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อม
1 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน

ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนนามาให้รถขนขยะจัดเก็บ
และช่วยลดภาวะโลกร้อน

ครอบคลุมทั้งตาบลบ้านดู่ 19 หมู่บา้ น

ปริ มาณขยะก่อนเข้าสู่ระบบ
กาจัดลดลง

100,000

100,000

-

-

3.5 แนวทางการส่ งเสริมการพัฒนาภูมทิ ัศน์ ในชุ มชนและองค์ กรต่ าง ๆ ให้ สวยงาม น่ าอยู่อย่ างยั่งยืน
1 ประกวดหมู่บา้ นดีเด่น

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหมู่บา้ น
พร้อมปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้บา้ น
น่าอยูน่ ่ามองถูกหลักสุ ขภาพอนามัย
2 อุดหนุนปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในตาบลบ้านดู่ เพื่อปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในหมู่บา้ น
ให้สวยงามเรี ยบร้อย

หมู่ที่ 1-19
ตาบลบ้านดู่

200,000

หมู่บา้ นสะอาด ชุมชนน่าอยู่

หมู่ที่ 1-19
ตาบลบ้านดู่

190,000

หมู่บา้ นดูสวยงามเรี ยบร้อย

390,000
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-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

4. ยุทธศาสตร์ การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
4.1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน องค์ กร ชุ มชน ให้ มคี วามเข้ มแข็งในการสร้ างเครือข่ ายและดาเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ ก
อบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนเทศบาลตาบลบ้านดู่ และ
ค่าใช้จ่ายในส่ วนที่เกี่ ยวข้อง
2 โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุทางถนน
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลด
ช่วงวันหยุดเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล
อุบตั ิเหตางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
สงกรานต์ (7 วันอันตราย)
และเทศกาลสงกรานต์ และค่าใช้จ่าย
ในส่ วนที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้อง
3 โครงการก่อสร้างอาคารงานป้ องกันและ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง
บรรเทาสาธารณภัย (บริ เวณใจกลางชุมชน อาคารงานป้ องกันและบรรเทา
เพื่อสามารถออกระงับเหตุได้ทนั ต่อเหตุการณ์) สาธารณภัย
4 โครงการปรับปรุ งอาคาร อปพร.ทต.บ้านดู่ เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุ ง
อาคาร อปพร.ทต.บ้านดู่
1 ฝึ กอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อน

5 โครงการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน

เพื่อให้มีสมาชิก อปพร.ที่ได้
รับการฝึ กช่วยเหลือผูส้ บภัยเบื้องต้นเกิน
ร้อยละ 2 ของประชากรในพื้นที่

300,000

เพื่อให้มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้ทนั ต่อเหตุการณ์

บริ การประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางท่องเที่ยว
และกลับภูมิลาเนา ในช่วง
เทศกาลดังกล่าว
เพื่อจัดโครงสร้างงานป้ องกันฯ
อย่างเป็ นระบบ และมีศกั ยภาพในการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อพัฒนาเครื อข่ายและสร้างศักยภาพ
ของ อปพร. ทต.บ้านดู่

100,000

ลดสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

เพื่อป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนน ตาบลบ้านดู่
ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปี ระสาน
ความร่ วมมือตามโครงการเพิ่มประสิ ทธิ
ภาพ อปพร.หลักสู ตรอาสาจราจร

3,000,000 มีโครงสร้างงานป้ องกันฯ
อย่างเป็ นระบบ และมีศกั ยภาพ
ในการป้ องกันและบรรเทา
อปพร.ทต.บ้านดู่ มีโครงสร้าง การ
บริ หารจัดการภายในศูนย์ อปพร.
ทต.บ้านดู่ และการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สามารถป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

300,000

50,000

750,000
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-

3,000,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
ที่
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้ ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ ชุมชนมีส่วนร่ วม
1 โครงการตาบลบ้านดู่ปลอดยาเสพติด

เพื่อป้ องกันไม่ให้เยาวชนและประชาชน ประชาชนตาบลบ้านดู่
ตาบลบ้านดู่ไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด

ตาบลบ้านดู่เป็ นตาบลที่ปลอด
ยาเสพติด

50,000

50,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

4.3 แนวทางการส่ งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติด อ.เมืองเชียงราย
2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติด จ.เชียงราย

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิ
การต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด
อ.เมืองเชียงราย
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิ
การต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด
จ.เชี ยงราย

เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
ศตส.อ.เมืองเชี ยงราย

20,000

สามารถแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน

เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
ศตส.จ.เชียงราย

20,000

สามารถแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในเด็กและเยาวชน

40,000

-

-

4.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ และพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารการแจ้ งเตือนภัย
1 ฝึ กซ้อมแผนป้ องกันระงับอัคคีภยั

2 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
ขนาด 12,000 ลิตร เครื่ องยนต์
ไม่นอ้ ยกว่า 200 แรงม้า

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการฝึ กซ้อมแผน เพิ่มทักษะ ความชานาญให้
ป้ องกันระงับอัคคีภยั
พนักงานดับเพลิงในการปฏิบตั ิ
งานในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายรถบรรทุกน้ าอเนก เพื่อออกระงับอัคคีภยั งานบริ การ
ประสงค์ขนาด 12,000 ลิตร เครื่ องยนต์ ประชาชน เช่น ส่ งน้ าภัยแล้ง
ไม่นอ้ ยกว่า 200 แรงม้า
ที่มีแนวโน้มจะมีความรุ นแรงมากขึ้น
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30,000

3,700,000

เพิ่มพูนความรู ้ความชานาญให้
พนักงานดับเพลิงในการป้ องกัน
ระงับอัคคีภยั
สามารถเพิ่มศักยภาพของหน่วย
งาน ในการออกปฏิบตั ิเหตุ
สาธารณภัยต่างๆ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

3 วิทยุสื่อสารไอคอม (เครื่ องแม่ข่าย)
จานวน 5 เครื่ อง

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายวิทยุสื่อสารไอคอม
(เครื่ องแม่ข่าย) จานวน 5 เครื่ อง

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการติดต่อ
สื่ อสารในหน่วยงานราชการและ
ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยข้างเคียง

50,000

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การติดต่อ
สื่ อสารการสัง่ การ การขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วย
ข้างเคียงและมีสัญญาณชัดเจน

4 เสาส่ งสัญญาณวิทยุคมนาคม สู ง 30 เมตร
พร้อมรี พีทเตอร์

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเสาส่ งสัญญาณ
วิทยุคมนาคม สู ง 30 เมตร พร้อม
รี พีทเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการติดต่อ
สื่ อสารในหน่วยงานราชการและ
ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยข้างเคียง

170,000

เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การติดต่อ
สื่ อสารการสัง่ การ การขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วย
ข้างเคียงและมีสัญญาณชัดเจน

99,000

สามารถป้ องกันและระงับอัคคีภยั
ได้ทนั ต่อเหตการณ์ ใน
สถานการณ์เบื้องต้น
สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ไฟป่ าและหมอกควัน และมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายถังเคมีดบั เพลิง
เพื่อป้ องกันและระงับอัคคีภยั
จานวน 60 ถัง จานวน 19 หมู่บา้ น
ในชุมชน
และส่ วนราชการในพื้นที่
6 สนับสนุนโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากทุก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมฯ ตามหนังสื อ ภาคส่ วนทั้ง อปท. และภาคประชาชน
"รักษ์ป่า รักษ์น้ า รักษ์ชุมชน ร่ วมใจถวาย
อุทยานแห่งชาติลาน้ ากก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ในหลวง" ด้านการป้ องกันแก้ไขปั ญหาไฟป่ า ที่ ทส.0925.506/32 ลงวันที่ 11 มกราคม สิ่ งแวดล้อม
และหมอกควัน
2554
7 ติดตั้งหอรับ - ส่ ง ข่าวสารแบบไร้สาย
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการแจ้งเตือนภัย ตาบลบ้านดู่
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการ
แจ้งเตือนภัย
5 ถังเคมีดบั เพลิง
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40,000

800,000

สามารถแจ้งเตือนภัยได้
ทันท่วงที

ที่

โครงการ

8 โครงการเฝ้ าระวังป้ องกันและบรรเทา
สารณภัย/ภัยพิบตั ิ

วัตถุประสงค์
เพื่อเฝ้ าระวังป้ องกันและบรรเทาการ
เกิดสาธารณภัย / ภัยพิบตั ิในเขตพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประชาชนตาบลบ้านดู่

100,000

1,189,000

3,800,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
สามารถช่ายเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือนร้อนจาก
สาธารณภัย/ภัยพิบตั ิ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

-

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
5.1 แนวทางการเสริมสร้ างภาวะผู้นาให้ กับฝ่ ายการเมือง ผู้นาท้ องถิน่ ข้ าราชการ ให้ มคี ุณธรรม จริยธรรม
1 ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ
(คนไทยต้องไม่โกง)

คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา ฯ
พนักงานเทศบาล
พนักงานงานจ้าง

150,000

2 จัดส่ งบุคลากรเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโทกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่ อน
หน่วยงานภาครัฐ ในด้านการป้ องกัน
การทุจริ ตโดยการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมและจิตสานึ กของเจ้าหน้าที่
เพื่อส่ งเสริ มการศึกษาให้กบั
พนักงานในเทศบาลตาบลบ้านดู่

พนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง
ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา ฯ

300,000

3 โครงการพัฒนาการบริ หารจัดการงานและ
บุคลากรในองค์กร

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

400,000

850,000
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คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา ฯ
พนักงาน พนักงานงานจ้าง
เกิดจิตสานึ กในการปฏิบตั ิหน้าที่
ที่โปร่ งใสและเป็ นธรรม
เพื่อให้พนักงานในเทศบาลมี
ความรู ้ความสามารถเพิ่มขึ้น
สามารถปฎิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
-

-

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

5.2 แนวทางการส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
1 โครงการจัดตั้งเครื อข่ายอาสาสมัครฝ่ าย
ทะเบียนประจาหมู่บา้ นและชุมชน

เพื่อเป็ นการสร้างเครื อข่ายภาค
ประชาชนเป็ นตัวแทนของสานัก
ทะเบียนในการประชัสมพันธ์ความรู ้
เกี่ ยวกับงานทะเบียนในพื้นที่
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมนาความรู ้ ไป
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการ
เตรี ยมตัวมาติดต่องานทะเบียน

ผูน้ าหมู่บา้ นและตัวแทนหมู่บา้ นในเขต
ตาบลบ้านดู่ ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลการเตรี ยมตัวมาติดต่องาน
ทะเบียนที่ถูกต้อง

54,000

เป็ นการสร้างเครื อข่ายภาค
ประชาชนเป็ นตัวแทนของ
สานักทะเบียนประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนในพื้นที่

2 ส่ งเสริ มและอบรมการจัดทาแผน
แม่บทชุมชน/หมู่บา้ น

ให้ทุกชุมชนในเทศบาลมี
ความรู้และเข้าใจในการจัด
ทาแผนชุมชน

ทุกชุมชนจัดทาแผนแม่บท
ได้อย่างมีคุณภาพ

30,000

ชุมชนมีแผนแม่บทในการแก้ไข
และพัฒนาอย่างชัดเจน

84,000

-

-

5.3 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณอย่ างมีประสิทิภาพ
1 โครงการมอบประกาศเกียรติคุณผูช้ าระภาษี
ดีเด่น

-เพื่อให้ผเู้ สี ยภาษีเต็มใจเสี ยภาษี
-เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผชู ้ าระภาษี
มาชาระภาษีตรงเวลา
-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลบรรลุเป้ าหมาย
-เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล

ผูช้ าระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้าย

87

80,000

-ผูช้ าระภาษีเต็มใจเสี ยภาษี
-มีผชู้ าระภาษีภายในกาหนด
เวลามากขึ้น
-ผูช้ าระภาษีได้รับความพึงพอ
ใจในการติดต่อชาระภาษี
-สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและ - เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ของ
ประสิ ทธิ ผลสาหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ในด้านแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได้
ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
เป็ นธรรมและสะดวกรวดเร็ ว
-เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอน และสามารถตรวจสอบ
ได้โดยสะดวกรวดเร็ ว
-เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตาบล
บ้านดู่ นาความรู ้ ความเข้าใจมา
ประยุกต์ใช้ในการทางาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านดู่

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรสามารถนาความรู ้
ประสบการณ์มาเพิ่มประสิ ทธิ
ภาพและประสิ ทธิผลในการ
ทางานด้านการจัดเก็บรายได้ดี
ถูกต้องและเป็ นธรรม

130,000

-

-

5.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้ อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่ างมีประสิทธิภาพ
1 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเทศบาลตาบลบ้านดู่

เพื่อเป็ นการจัดให้มีศูนย์เรี ยนรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
พนักงานเทศบาล ประชาชน
เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา
ในพื้นที่ ทต.บ้านดู่

-ศูนย์ ICT จานวน 1 แห่ง
ประกอบด้วย
1.โปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ
จานวน 1 ชุด
2.เครื่ องคอมพิวเตอร์
จานวน 20 เครื่ อง
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 เมตร
จานวน 20 โต๊ะ
4.เครื่ องสารองไฟฟ้ า
จานวน 20 เครื่ อง
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400,000

-

-

- กลุ่มอาชี พมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการใช้อินเตอร์เน็ตในการ
หาข้อมูลด้านการตลาด ประชา
สัมพันธ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่ม
- พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
งานราชการ
- นักเรี ยน นักศึกษา และเยาวชน
ในเขตพื้นที่ ทต.บ้านดู่ มีความรู้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์
ต่อชี วิตประจาวัน
- ผูป้ กครองสามารถ รู ้ทนั
เทคโนโลยี และสามารถดูแล
บุตรหลาน ในการใช้งานสื่ อ
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
ให้ถูกต้อง
เทศบาลมีขอ้ มูลพื้นฐาน
ครัวเรื อนสาหรับการ
ช่วยเหลือและการจัดบริ การ
ยกฐานะเทศบาลตาบลบ้านดู่เป็ น
เทศบาลเมืองบ้านดู่

5.เครื่ องพริ นเตอร์ แบบเน็ตเวิร์ค
จานวน 1 เครื่ อง
6.วางระบบ LAN พร้อม
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต

2 จัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)

3 โครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อยกฐานะ
เทศบาลตาบลบ้านดู่เป็ นเทศบาลเมือง
บ้านดู่
4 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลท้องถิ่ น
(Local information system)

เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ น
จัดเก็บข้อมูลความจาเป็ น
พื้นฐานให้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ พื้นฐานจานวน 19 หมู่บา้ น
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
เพื่อจัดทาข้อมูลตามมาตรฐาน เพื่อใช้ประกอบ
เขตการปกครองเทศบาลตาบลบ้านดู่
การยกฐานะจากเทศบาลตาบลเป็ น
เทศบาลเมือง
เพื่อการบริ หารงานและตอบสนอง
ตาบลบ้านดู่
ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่ นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

100,000

1,000,000

2,000,000

3,500,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

มีระบบการจัดการข้อมูลท้องถิ่น
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
-

-

5.5 แนวทางการส่ งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชน
1 เงินเดือนและค่าตอบแทน ของคณะผูบ้ ริ หาร เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดาเนินงานของเทศบาลตาบล
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่
บ้านดู่

คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ทต.บ้านดู่
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20,000,000

20,000,000

20,000,000 การดาเนิ นงานของ ทต.บ้านดู่
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และมีประสิ ทธิภาพ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 รายจ่ายเพื่อการบริ หารงานของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้การบริ หารงานของ
เทศบาลเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
3 อุดหนุนอาเภอเมืองเชี ยงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิ น
ส่ วนราชการ และหน่วยงานอื่ น ๆ ตามหนังสื อ งานของหน่วยงานต่าง ๆ
สัง่ การและนโยบายของรัฐ
4 ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน คณะผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและ
สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ ายปกครอง ประชาคม สามารถนาไปใช้ประโยชน์
อสม.กลุ่มพัฒนาสตรี ฯลฯ เป็ นต้น
ได้

เงินสารองจ่าย ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอื่ น ๆ
อุดหนุนการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5 จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ สานักงาน เพื่อใช้
ในการดาเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล

เพื่อให้การดาเนินงานของเทศบาล
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
มากขึ้น

5,000,000

5,000,000

6 รองรับภารกิจตามนโยบายรัฐ กระทรวง
กรม หน่วยงานหรื อส่ วนราชการที่เกี่ยว

เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่ น

จัดซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการดาเนิ นงานของ
แต่ละกอง (ยกเว้นครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและขนส่ ง)
เตรี ยมโครงการเพื่อรองรับ
นโยบายและการสัง่ การ

100,000

100,000

7 โครงการปรับลดระยะเวลาการบริ การ
งานทะเบียนราษฎรเพื่อประชาชน

เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานการ
บริ การประชาชนของสานักทะเบียน

ปรับลดระยะเวลาการบริ การ
งานบริ การ 6 กระบวนงาน

20,000

พนักงานเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร
สมาชิ กสภาเทศบาล กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
อสม.กรรมการพัฒนาเทศบาล
กลุ่มพัฒนาสตรี ฯลฯ
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5,000,000

5,000,000

300,000

300,000

600,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

5,000,000 การดาเนิ นงานของ ทต.บ้านดู่
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และมีประสิ ทธิภาพ
300,000 สามารถบูรณาการความ
ร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ที่ได้รับการสนับสนุน
พนักงานเทศบาล คณะผู้
บริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ อสม.
มีความรู้ เพิ่มมากขึ้น
5,000,000 การดาเนิ นงานของเทศบาล
ตาบลบ้านดู่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
100,000 สามารถบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตามแนวทาง
นโยบายแห่งรัฐ
สานักทะเบียนมีคุณภาพมาตรฐานการบริ การประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการปรับขยายเวลาการบริ การงาน
เพื่อเพิ่มช่องทางการบริ การประชาทะเบียนราษฎรนอกเวลาราชการเพื่อประชาชน ชนช่วงพักเที่ยง

9 โครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของสานัก
ทะเบียนท้องถิ่ นเทศบาลตาบลบ้านดู่
เพื่อประชาชน

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการ
ปฏิรูประบบราชการในการปรับปรุ ง
พัฒนาระบบงานบริ การประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพิ่มเวลาบริ การประชาชน
ช่วงพักเที่ยงของวันทาการ
ประชาชนได้รับความพึงพอ
ใจในการรับบริ การ
สานักทะเบียนมีการปรับปรุ ง
พัฒนาคุณภาพงานบริ การ
ประชาชนมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
ประชาชนได้รับความพึงพอ
ใจในการมาใช้บริ การ

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

20,000

ประชาชนได้รับช่องทางเลือก
ในการติดต่องานทะเบียนฯ

30,000

เป็ นการสนองนโยบายรัฐบาล
ในการปรับปรุ งพัฒนาระบบ
งานบริ การประชาชน

10 โครงการปรับปรุ งต่อเติมขยายสานักทะเบียน เพื่อมีคุณภาพมาตรฐานการบริ การ
ท้องถิ่นเทศบาลตาบลบ้านดู่
ประชาชนตามโครงการสานักทะเบียน
เพื่อบริ การประชาชน
มาตรฐาน
เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้าน
สถานที่ในการรองรับงานบัตร
ประ-จาตัวประชาชนและภารกิจอื่นๆ

ประชาชนได้รับความพึงพอ
ในการมาติดต่องานบริ การ
สานักทะเบียนมีการปรับปรุ ง
ขยายสถานที่รองรับภารกิจ
งานบริ การประชาชนด้านอื่ น

1,000,000

สานักทะเบียนมีคุณภาพ
มาตรฐานการบริ การตาม
โครงการสานักทะเบียนมาตรฐาน
สานักทะเบียนมีความพร้อม
ด้านสถานที่ในการรองรับงาน
บัตรประจาตัวประชาชน

11 ขยายงานบัตรประจาตัวประชาชน

ครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
งานทะเบียนและบัตร

1,500,000

เทศบาลสามารถบริ การงาน
บัตรประจาตัวประชาชนได้
เต็มประสิ ทธิภาพ
เต็มประสิ ทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการให้บริ การงาน
บัตรประจาตัวประชาชนให้แก่
ประชาชนในพื้นที่
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

12 คลีนิกกฎหมายเพื่อประชาชน

เพื่อให้คาแนะนาและช่วยเหลือด้าน ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณปี ละ
กฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 20 คน
เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
เรื่ องครอบครัว มรดก พินยั กรรม ฯลฯ

10,000

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
หรื อได้รับคาแนะนาด้าน
กฎหมายซึ่งจะทาให้ประชาชน
มีที่พ่ งึ พิงทางกฎหมาย

13 อบรมให้ความรู ้กฎหมายแก่ประชาชน
และพนักงานเทศบาล

เพื่อส่ งเสริ มเพิ่มเติมความรู้ เรื่ อง
กฎหมายใกล้ตวั แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลและพนักงานเทศบาล

20,000

ประชาชนและพนักงานเทศบาล
ได้รับความรู้เรื่ องกฎหมายที่ใช้
กับชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม

14 โครงการจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมโยธา

บริ การงานวิศวกรรมโยธาให้กบั บุคคล สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
องค์กรภายนอก

200,000

15 จัดซื้อเครื่ องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
และแบบล้อเข็น

เพื่อใช้ตดั หญ้าภายในสานักงานเทศบาล เครื่ องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
ตาบลบ้านดู่และพื้นที่สาธารณะในเขต จานวน 3 เครื่ อง และเครื่ องตัดหญ้า
เทศบาลตาบลบ้านดู่
แบบล้อเข็น จานวน 2 เครื่ อง

-เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
และเพิ่มขีดความสามารถ
การทางานและเพิ่มรายได้
กับเทศบาลตาบลบ้านดู่
-ให้บริ การงานด้านโยธาให้
กับบุคคลองค์กร ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
เทศบาลตาบลบ้านดู่มีอุปกรณ์
เครื่ องมือเพียงพอสาหรับการ
ตัดหญ้าในสานักงาน รวมถึง
สถานที่และทางสาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลบ้านดู่

ประชาชนในเขตเทศบาล ประมาณ 50
คน พนักงานเทศบาล ประมาณ 30 คน
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50,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

16 จัดซื้อเครื่ องสู บน้ า

เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

เครื่ องสู บน้ า

17 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ

เพื่อใช้ในกิจการบริ การสาธารณะแก่
ประชาชนตาบลบ้านดู่

รถขุดตีนตะขาบขนาด 200 แรงม้า
จานวน 1 คัน

3,500,000

18 จัดซื้อรถหัวลากพร้อมรถลากพ่วง (เทเลอร์ )

เพื่อใช้ในการขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ
ขนาด 200 แรงม้า

รถหัวลากจานวน 1 คัน พร้อมรถลากพ่วง
(เทเลอร์)

1,500,000

เทศบาลตาบลบ้านดู่มีเครื่ อง
สู บน้ าใช้ในการดาเนิ นงาน
ของเทศบาล
สามารถบริ การสาธารณะแก่
ประชาชนได้รวดเร็ ว ทัว่ ถึง

30,000

36,380,000
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ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

สามารถขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ

32,900,000

30,400,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้ านดู่สามปี ( พ.ศ. 2555 - 2557 )
เทศบาลตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โครงการหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
1 ติดตั้งไฟ สปอร์ ตไลท์

เพื่อความสว่างของสนามกีฬา

หมู่ที่ 12
บริ เวณโรงเรี ยนบ้านป่ าสักไก่

2 ปรับปรุ งภูมิทศั น์อ่างเก็บน้ า

เพื่อปรับปรุ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและ หมู่ที่ 13
บริ เวณรอบอ่างเก็บน้ า
เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย

3 ปรับปรุ งภูมิทศั น์ป่าชุมชน

เพื่อปรับปรุ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิ งอนุรักษ์และเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเที่ยวได้รู้จกั แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน

30,000 บริ เวณสนามกีฬามีความสว่าง
และปลอดภัยมากขึ้น
100,000

หมู่ที่ 13
บริ เวณป่ าชุมชน

-
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100,000

ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การออกกาลังกายและเป็ นที่
สานที่ท่องเที่ยว
100,000 ประชาชนได้ประโยชน์จากการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์

130,000

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

1.2 แนวทางการสร้ างความเข้ มแข็งด้านการเกษตรแบบครบวงจร
1 โครงการผลิตปุ๋ ยนํ้าอินทรี ยช์ ี วภาพ

เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและลดการ หมู่ที่ 11
ใช้สารเคมี
กลุ่มเกษตรกร

20,000 ประชาชนใช้ปยเคมี
ุ๋
ลดลงสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายให้กบั ประชาชน
-

-

สํานักปลัด

20,000

1.3 แนวทางการจัดระบบแหล่ งนา้
1 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

เพื่อให้มีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภคบริ โภค หมู่ที่ 2
อย่างเพียงพอ

3,200,000

ขุดเจาะและก่อสร้างถังบรรจุ

ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภค

กองช่าง

บริ โภคอย่างเพียงพอ

นํ้าขนาดใหญ่ จํานนวน 1 ถัง
พร้อมอุปกรณ์
2 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

3 ขุดขยายอ่างเก็บน้ าของหมู่บา้ น

เพื่อให้มีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภคบริ โภค หมู่ที่ 5
อย่างเพียงพอ
เพื่อขยายพื้นที่เก็บน้ า

3,200,000 ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

หมู่ที่ 7
บริ เวณอ่างเก็บน้ า

4 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
เพื่อให้มีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภคบริ โภค หมูท่ ี่ 9
พร้อมอาคารถังเก็บนํ้าพร้อมอุปกรณ์ท้งั ระบบ อย่างเพียงพอ
บริ เวณหนองนํ้าสาธารณะ
หมู่บา้ น หนองป่ ายาง
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500,000

ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

550,000

ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 11

5 ฝายนํ้าล้น ฝายชะลอนํ้า

เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในการเกษตร

6 ก่อสร้างถังดักตะกอนประปาภูเขา

เพื่อดักตะกอนก่อนนํานํ้าไปอุปโภค หมูท่ ี่ 13
บริ โภค
บนอุทยานนํ้าตกโป่ งพระบาท
กว้าง 3 ม. ยาว 4 ม. สู ง 2 ม.

200,000

7 ขุดลอกอ่างเก็บนํ้าพร้อมสร้างกําแพงกอนกรี ต เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริ โภค

หมู่ที่ 13 บริ เวณอ่างเก็บนํ้า
ยาว 50 ม. สู ง 2 ม.
หนา 0.20 ซม.

8 ปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น

เพื่อปรับปรุ งระบบประปาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน

หมู่ที่ 14

9 ปรับปรุ งระบบประปาในหมู่บา้ น

เพื่อปรับปรุ งระบบประปาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน

หมู่ที่ 16

10 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้ าํ เพียงพอไว้ใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

250,000

ประชาชนมีน้ าํ เพื่อการอุปโภค
บริ โภคที่สะอาดขึ้น

กองช่าง

600,000

ประชาชนมีน้ าํ เพื่อการอุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

300,000 ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ
500,000

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ

เพื่อให้มีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภคบริ โภค หมู่ที่ 17
อย่างเพียงพอ

3,200,000 ประชาชนมีน้ าํ สะอาดใช้อุปโภค
บริ โภคอย่างเพียงพอ
5,600,000

96

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000

6,700,000

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.4 แนวทางการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ลดต้ นทุนและเพิ่มมูลค่ าให้ แก่ สินค้ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่ งขันด้านการลงทุน
1 โครงการส่ งเสริ มกลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อส่ งเสริ มการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพิ่ม หมูท่ ี่ 7
มูลค่าให้แก่สินสิ นค้า

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

20,000 เพื่อให้ประชาชนมีทกั ษะการ
การแปรรู ปในการเพิ่มมูลค่า
-

-

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักปลัด

20,000

1.6 แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิ่มขีดความสามารถ
1 ปรับปรุ งซ่ อมแซมฌาปนสถาน

เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซม

หมู่ที่ 1

500,000

ฌาปนสถานที่แข็งแรง

ฌาปนสถาน

กองช่าง

ใช้ในการประกอบพิธีทาง
ศาสนา

2 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 1 ปากทางซอย 5

416,000

ประชาชนสามารถเดินทาง

กว้าง 4 ม. ยาว 208 ม.
3 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 1 ซอย 5 แยกซ้าย

สะดวกสบายมากขึ้น
220,000

กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.
4 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 1 ซอย 5 แยกขวา
กว้าง 4 ม. ยาว 188 ม.
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กองช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง

กองช่าง

สะดวกสบายมากขึ้น
376,000

ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

5 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 1 ระหว่างซอย 8 และ

134,000 ประชาชนสามารถเดินทาง

ซอย 10 กว้าง 4 ม. ยาว 67 ม.
6 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

27,500 ประชาชนสามารถเดินทาง

กว้าง 2.50 ม. ยาว 22 ม.
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

8 ก่อสร้างท่อเหลี่ ยม

เพื่อเชื่ อมรอยต่อถนนและช่วยใน

หมู่ที่ 2 บริ เวณสุ สาน
บ้านป่ าซางกว้าง 6 ม ยาว 45 ม.
หนา 15 ซม.
หมู่ที่ 2

การระบายน้ า

ลําเหมืองในหมู่บา้ น

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

สะดวกสบายมากขึ้น

หมู่ที่ 1 ซอย 6 แยกซ้าย

7 ก่อสร้างถนน คสล.

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

สะดวกสบายมากขึ้น
135,000

ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น
190,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมา

กองช่าง

กองช่าง

และช่วยทางไหล่ของน้ า

กว้าง 1.50 ม. ยาว 5 ม.
9 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เพื่อใช้เป็ นที่เก็บของใช้ประจา
หมู่บา้ นและใช้ทากิจกรรมต่าง ๆ

10 ติดตั้งไฟกิ่ง

เพื่อใช้ส่องแสงสว่างบนเส้นทาง
สัญจรในเวลากลางคืน

หมู่ที่ 3
อาคาร 2 ชั้น ซอย 4
หลังวัดบ้านดู่
หมูท่ ี่ 3 ซอย 1, ซอย 2, ซอย 3
ซอย 3/1 , ซอย 4/1 , ซอย 5/3
ซอย 6/1,ซอย 6/2, ซอย 6/3
ซอย 7,ซอย 7/1
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1,248,000

สามารถเก็บของใช้ของหมู่บา้ น
และทากิจกรรมต่าง ๆ ได้

กองช่าง

300,000

สามารถเพิม่ ความปลอดภัย
ในการสัญจรในเวลากลางคืนได้

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 ปรับปรุ งและขยายถนน

เพื่อปรับปรุ งซ่อมแซมและขยาย
เส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 3 ซอย 3
กว้าง 0.50 ม. ยาว 427 ม.

12 ปรับปรุ งสถานที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อปรับปรุ งอาคารสถานของกลุ่ม
ออมทรัพย์

หมู่ที่ 3
กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม.

13 ก่อสร้างท่อเหลี่ ยม

เพื่อเชื่ อมรอยต่อถนนและช่วยในการ หมู่ที่ 3 ซอย 2
ระบายน้ า
ขนาด 3 x 18 x 6 ม.
จานวน 1 ช่อง
เพื่อคลุมลานอเนกประสงค์
หมู่ที่ 4
กว้าง 13 ม. ยาว 24 ม.

14 ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

15 ติดตั้งไฟกิ่ง

เพื่อใช้ส่องแสงสว่างบนเส้นทาง
สัญจรในเวลากลางคืน

หมู่ที่ 4

16 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 4 ซอยหลังตลาด
กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
213,500

ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น
500,000 อาคารสถานที่ของกลุ่มออม 'ทรัพย์อยูใ่ นสภาพที่ดีพร้อม
ใช้งาน
418,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
และช่วยทางไหล่ของน้ า

550,000

250,000

99

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

40,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สามารถทากิจกรรมในเวลา
ฝนตกหรื อแดดร้อนจัดได้

กองช่าง

สามารถเพิม่ ความปลอดภัย
ในการสัญจรในเวลากลางคืนได้

กองช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างป้ ายบอกซอย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร หมู่ที่ 4

50,000 สามารถมองเห็นชื่ อซอย

ในการสัญจร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ได้ชดั เจน

18 ก่อสร้างฌาปนสถาน

เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

หมู่ที่ 5 บริ เวณวัดป่ าไร่

19 ก่อสร้างถนนคสล.

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

หมู่ที่ 5
ซอย 7 กว้าง 4 ม. ยาว 162 ม.

20 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจรและขนส่ ง หมูท่ ี่ 5
สิ นค้าทางการเกษตร
เส้นทางการเกษตร
-ศูนย์พฒั นาอาชี พของ
กว้าง 3 ม. ยาว 385 ม.
เพื่อเป็ นเส้นทางสัญจร
หมู่ที่ 6
ซอย 3/3/1
กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.

21 ก่อสร้าง ถนน คสล.

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
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1,000,000

320,000

580,000

75,000

มีฌาปนสถานไว้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

กองช่าง

ประชาชนสามารถเดินทางได้
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางและขนส่ ง
สิ นค้าทางการเกษตร

กองช่าง

ความสะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

22 ปรับปรุ งถนนเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการ เพื่อปรับปรุ งเส้นทางลําเลียงพืชผล หมูท่ ี่ 6
เกษตร
ทางการเกษตรลดความเสี ยหายจากการ ถนนหลังเทศบาล
ขนส่ ง
ซอย 1 , ซอย 5 , ซอย 9
ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 1,000 ม.
23 ก่อสร้าง ถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 6
ซอย 8/6/2
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.

24 ก่อสร้างถนน คศล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 7 ซอย 2/2

2,000,000

400,000

กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.
25 ปรับปรุ งต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ซอย 3 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.
เพื่อปรับปรุ งต่อเติมให้มีพ้นื ที่ใช้สอย หมู่ที่ 7
มากขึ้น

26 ถนนบดอัดลูกรัง

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 7

เกษตรกรมีเส้นทางลําเลียง
พืชผลทางการเกษตรที่สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

100,000 ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนสามารถเดินทาง

กองช่าง

350,000 มีสถานที่ในการดาเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ
ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สะดวกสบายมากขึ้น

5,000,000

สันป่ ายาง

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 ขยายเขตไฟฟ้ าเข้าวัดป่ าดอยพระบาท

เพื่อขยายเขตไฟฟ้ าใช้ในพื้นที่
สาธารณะและวัดป่ าดอยพระบาท

หมู่ที่ 7

28 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 8 ซอย 2
กว้าง 4 ม. ยาว 117 ม.

29 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 8 ซอย 3
กว้าง 3 ม. ยาว 52 ม

30 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 8 ซอย 4
กว้าง 4 ม. ยาว 35 ม.

31 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 8 ซอย 6
กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม.

32 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

33 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถมีไฟฟ้ าไว้ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

230,000

ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

78,000

ประชาชนสามารถเดินทาง
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

70,000

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

450,000

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

หมู่ที่ 8 ซอย 7
กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม.

450,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

หมู่ที่ 8 ซอย 10
กว้าง 4 ม. ยาว 49 ม.

98,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง
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ที่

โครงการ

34 ปรับปรุ งต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

35 ก่อสร้างอาคารศูนย์ขอ้ มูลหมู่บา้ น

36 ก่อสร้างถนน คสล.

37 ขยายเขตไฟฟ้ าสู่หนองนํ้าสาธารณะ
หมู่บา้ น หนองป่ ายาง

38 ก่อสร้างถนน คสล.

39 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งต่อเติมสถานที่ประกอบ
กิจกรรมของชุมชน และใช้เป็ น
สถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้พ้นื ที่อาคารเป็ นศูนย์ขอ้ มูล
หมู่บา้ น เพื่ออํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนที่มาใช้บริ การ
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 9
อาคารอเนกประสงค์
หมู่ที่ 9 บริ เวณที่ดินสาธารณะ
ข้างหนองนํ้าสาธารณะ
หมู่บา้ น หนองป่ ายาง
หมู่ที่ 9 บ้านป่ าบง ซอย 6
จากบ้านเลขที่ 46 - 50
ยาว 78 ม.
หมู่ที่ 9 รอบ ๆ หนองนํ้า
สาธารณะหมู่บา้ น
หนองป่ ายาง

เพื่อใช้เป็ นแหล่งผลิตไฟเข้าสู่ระบบ
นํ้าประปาหมู่บา้ น
เพื่อให้มีแสงสว่างบนถนนทางเดิน
รอบหนองนํ้าและอาคารต่าง ๆ ที่อยู่
ในเขตพื้นที่รอบหนองนํ้าสาธารณะ
หมู่บา้ น
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
หมู่ที่ 10
ซอย 13 กว้าง 3.50 ม.
ยาว 627 ม.
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
หมู่ที่ 10
ซอย 8 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.
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งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000

1,400,000

150,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมและเก็บวัสดุอุปกรณ์

กองช่าง

มีศูนย์ขอ้ มูลของหมู่บา้ น

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

1,000,000 มีไฟฟ้ าแสงสว่างใช้อย่าง
เพียงพอ ประชาชนสามารถ
สัญจรได้อย่างปลอดภัย

1,090,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

400,000 ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

40 ก่อสร้างอาคารศูนย์ อสม. ประจําหมู่บา้ น

41 ก่อสร้างอาคารโรงปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด

42 ปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์

43 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็ นที่สาํ หรับให้บริ การประชาชน หมูท่ ี่ 10
และประชาชนสามารถเข้ารับบริ การได้ ทางเข้าหมู่บา้ นด้านสนามบิน
อย่างสะดวก
แม่ฟ้าหลวงเชี ยงราย
- อาคารกว้าง 6 ม. ยาว 16 ม.
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ผลิตปุ๋ ยและใช้
หมู่ที่ 10
เป็ นที่เก็บของ
ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.
เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และเพื่อการใช้งานที่เป็ นประโยชน์
มากขึ้น
เพื่อความสะดวกในการสัญจร

หมู่ที่ 11
อาคารอเนกประสงค์

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,050,000

เพื่อการใช้งานที่เกิดประโยชน์มากขึ้น หมู่ที่ 13
โบสถ์คริ สจักรบ้านฝาย

45 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 14
ซอยบ้านห้วยไม้เฮี้ย จอมสัก
กว้าง 4 ม. ยาว 185 ม.
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หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

มีสถานที่ในการดําเนิ นกิจกรรม
ของ อสม.

กองช่าง

480,000 มีสถานที่ที่ใช้ผลิตปุ๋ ยและเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
300,000

หมู่ที่ 12 ซอย 3/1
จากบ้านคุณสมศักดิ์ -บ้าน
นางปั ทมา กว้าง 4 ม. ยาว 33 ม.

44 ปรับปรุ งอาคารอเนกประสงค์

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

450,000

370,000

กองช่าง

ทรัพย์สินไม่สูญหาย
มีสถานที่ในการดําเนิ นกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหมู่บา้ น
66,000 ประชาชนสามารถเดินทางได้
สะดวกสบายมากขึ้น

กองช่าง

มีสถานที่สาํ หรับดําเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 14
บริ เวณใต้วดั พระธาตุจอมสัก
กว้าง 3.5 ม. ยาว 85 ม.

47 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

48 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

49 ก่อสร้างอาคารกองทุน

เพื่อก่อสร้างอาคารเป็ นที่ทาํ การ
กองทุนหมู่บา้ นและใช้เก็บของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อใช้เป็ นสถานที่ออกกําลังกาย

หมู่ที่ 14
วัดพระธาตุจอมสัก-ศูนย์ฝึก
อาชีพป่ าซาง
กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.
หมู่ที่ 14
สายบ้านเหล่าพัฒนาเชื่ อม
บ้านขัว่ แคร่
กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม.
หมู่ที่ 15 อาคาร 2 ชั้น
กว้าง 4 ม. ยาว 12 ม.

50 ก่อสร้างสนามเปตอง

51 ก่อสร้างท่อเหลี่ ยม

เพื่อเชื่ อมรอยต่อถนนและช่วยใน
การระบายน้ า

หมู่ที่ 15 บริ เวณสนามกีฬา
หมู่บา้ น
หมู่ที่ 15 บริ เวณหน้าอาคาร
อเนกประสงค์
กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม.
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งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
148,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

6,000,000

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

651,000

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

570,000

สามารถใช้เป็ นพื้นที่ทาํ การ
กองทุนหมู่บา้ นและใช้เก็บของ
อุปกรณ์ต่าง
20,000 ประชาชนมีสถานที่ไว้เล่น
กีฬาเปตอง

กองช่าง

560,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
และช่วยทางไหล่ของน้ า

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

52 ก่อสร้างที่ทาํ การกองทุนและศูนย์ อสมช.

53 ก่อสร้างถนน คสล.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บเอกสารและ

หมู่ที่ 16 อาคาร 2 ชั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม

บริ เวณอาคารอเนกประสงค์

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมุ่ที่ 16 ข้างสนามกีฬา

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
460,000

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาคารเก็บเอกสารและอุปกรณ์

กองช่าง

ในการดําเนิ นกิจกรรม
150,000

สันปอแตง-บ้านเลขที่ 14
54 ก่อสร้างถนน คสล.

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวก

กองช่าง

สบายในการเดินทางมากขึ้น

กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม.
หมู่ที่ 16 ซอย 3

320,000 ประชาชนได้รับความสะดวก

บ้านนายสุ ข กันตี - นายการันต์

กองช่าง

สบายในการเดินทางมากขึ้น

กว้าง 3 ม. ยาว 214 ม.
55 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 16 ซอย 2

35,000 ประชาชนได้รับความสะดวก

กว้าง 2 ม. ยาว 35 ม.
56 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

หมู่ที่17 เชื่ อมถนนสนามบิน

สบายในการเดินทางมากขึ้น
380,000

ประชาชนได้รับความสะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว 191 ม.
57 ก่อสร้างซุม้ เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ หมู่ที่ 17 บริ เวณสามแยก
พระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมราชินีนาถ ต้นโพธิ์
สู ง 4.00 ม.
หลังคามุงกระเบื้อง
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กองช่าง

สบายในการเดินทางมากขึ้น
20,000

เป็ นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

กว้าง 1.50 ม. ยาว 2.50 ม.

กองช่าง

และพระบรมราชินีนาถ

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาสี มีระบบแสงสว่าง
และรู ปพระบรมฉายาลักษณ์
58 ปรับปรุ งต่อเติมอาคารโรงยิม ฯ เปลี่ ยนเป็ น
อาคารอเนกประสงค์
59 ก่อสร้างณาปนสถาน

เพื่อการใช้งานที่เป็ นประโยชน์มากขึ้น หมู่ที่ 17
อาคารโรงยิมฯ ซอย 8
กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม.
เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม
หมู่ที่ 18
ทางศาสนา

1,000,000

หมู่ที่ 18 บริ เวณสุ สาน

60 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
และทํากิจกรรมต่าง ๆ

61 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาได้หลายประเภท หมู่ที่ 18 บริ เวณทิศเหนื อ
ศาลาอเนกประสงค์หนองจอหลวง
เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร
หมู่ที่ 19
จากบ้านเลขที่ 58 - 198
กว้าง 4 ม. ยาว 152 ม.

62 ก่อสร้างถนน คสล.

500,000 มีสถานที่ในการดําเนิ นกิจกรรม
ของหมู่บา้ น
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300,000

มีฌาปนสถานไว้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

กองช่าง

กองช่าง

400,000 มีอาคารที่เก็บอุปกรณ์และ
ประชาชนมีสถานที่ทาํ กิจกรรม

กองช่าง

350,000 ประชาชนสามารถเล่นกีฬา
ได้หลายประเภท

กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

64 ก่อสร้างท่อเหลี่ ยม

เพื่อเชื่ อมรอยต่อถนนและช่วยใน
การระบายน้ า

65 ก่อสร้างป้ ายหมู่บา้ นคอนกรี ต

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
สื่อสารในการสัญจร

66 ก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

67 ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ซอยหอพักสตรี ปังปอนด์ เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสัญจร

68 ปรับปรุ งถนนรอบ ๆ หนองป่ ายาง พร้อม
ปรับภูมิทศั น์

เพื่อปรับปรุ งเส้นทางสัญจรและ
ปรับภูมิทศั น์ให้สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 19
ถนนเชื่ อมสนามบินผ่านร้าน
ชมเดือน ถึง โบสถ์คริ ส
กว้าง 4 ม. ยาว 306 ม.
หมู่ที่ 19 บ้านหนองปึ๋ ง
เชื่ อมกับหมู่ที่ 1 บ้านขัว่ แคร่
กว้าง 8 ม. ยาว 4 ม.
หมู่ที่ 19
บริ เวณทางเข้าหมู่บา้ น
ด้านเหนือ
หมู่ที่ 19
จากบ้านเลขที่ 62-92
กว้าง 3 ม. ยาว 34 ม.
หมู่ที่ 9 กว้าง 4 ม. ยาว 78

612,000

หมู่ที่ 9 ก่อสร้างถนนหิ นคลุก
สายทางบริ เวณหนองป่ ายาง
กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม.
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1,050,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
และช่วยทางไหล่ของน้ า

กองช่าง

100,000 สามารถมองเห็นชื่ อหมู่บา้ น
ได้ชดั เจน

กองช่าง

51,000 ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิม่ ขึ้น

กองช่าง

166,000

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

188,000

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิ่มขึ้นและมี
ภูมิทศั น์ที่สวยงาม

กองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

69 ปรับปรุ งถนน หมู่ที่ 11 หน้าศาลพ่อปู่ ถึง
หน้าบ้านนางสมจิตร แดงสุ วรรณ

เพื่อปรับปรุ งเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 11 กว้าง 4 ม. ยาว 46 ม.

465,000

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

70 ปรับปรุ งถนนทางเข้า หมู่ที่ 12 ซอย 2

เพื่อปรับปรุ งเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 12 กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.

132,000

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

71 ถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 5/1

เพื่อปรับปรุ งเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 28 ม.

44,000

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิม่ ขึ้น

กองช่าง

72 ถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอย 8/6/2

เพื่อปรับปรุ งเส้นทางสัญจร

หมู่ที่ 6 กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.

78,000

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรเพิม่ ขึ้น

กองช่าง

73 ปรับปรุ งต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เพื่อปรับปรุ งต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

หมู่ที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.

100,000

อาคารอเนกประสงค์มีพ้นื ที่ใช้
สอยมากขึ้น

กองช่าง

74 ปรับปรุ งต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 เพื่อปรับปรุ งต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

หมู่ที่ 2 กว้าง 8 ม. ยาว 20 ม.

426,000

อาคารอเนกประสงค์มีพ้นื ที่ใช้
สอยมากขึ้น

กองช่าง

75 ปรับปรุ งต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 เพื่อปรับปรุ งต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์

หมู่ที่ 2 กว้าง 12 ม. ยาว 20 ม.

200,000

อาคารอเนกประสงค์มีพ้นื ที่ใช้
สอยมากขึ้น

กองช่าง

ที่

โครงการ
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งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

76 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บของและ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 18 กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

16,526,000

17,725,500

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาคารอเนกประสงค์ไว้ใช้เก็บ
ของและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
ได้

กองช่าง

6,599,500

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม
2.3 แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และระบบการสาธาณสุ ขเพิ่มขึน้
1 พัฒนาสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ

เพื่อให้สุขภาพอนามัยที่ดีของผูส้ ู งอายุ หมู่ที่ 18
กลุ่มผูส้ ู งอายุ

20,000

-

20,000

ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพที่ดีข้ ึน

กองสาธารณสุ ขฯ

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

-

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3.2 แนวทางพัฒนา บารุงรักษาแหล่ งนา้ ให้ มปี ระสิทธิภาพ
1 วางท่อระบายน้ า คสล.

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

หมู่ที่ 2
ถนนสายหน้าวัดป่ ายาง
กว้าง 80 ซม. ยาว 130 ม.
หมู่ที่ 2 ซอยกู่แก้ว
ตั้งแต่บา้ นนายพิรุณ ขันแก้ว
ถึง บ้านนางมุก นาลิน
ปากรางกว้าง 60 ซม.
ท้องรางลึกเฉลี่ย 60 ซม.
ยาว 260 ม.
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405,000

598,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ก่อสร้างกาแพงกันตลิ่งพัง

เพื่อป้ องกันน้ ากัดเซาะผนังป้ องกัน
ปั ญหาน้ าท่วม

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า แบบมีฝาปิ ด

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 2
ลาเหมืองห้วยตะเคียน
ถนนสายฌาปนสถานบ้าน
ป่ ายาง สู ง 2 ม. ยาว 65 ม.
หมู่ที่ 3 ซอย 5 ปากรางกว้าง
40 ซม. ท้องรางลึก 60 ซม.
ยาวประมาณ 220 ม.
ทั้งสองข้างถนน

5 ก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนสาย 1151

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

หมู่ที่ 4
ถนนสาย 1151

6 ก่อสร้างรางระบายนํ้า

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

หมู่ที่ 4

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

520,000 สามารถป้ องกันน้ ากัดเซาะผนัง
ป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม

484,000

150,000

ซอย 9 , ซอย 10

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

250,000 สามารถระบายน้ าเสี ยและ

กองช่าง

ป้ องกันน้ าท่วม

7 ขุดลอกลาเหมืองใหญ่

เพื่อรองรับน้ าใช้ในการเกษตร

หมู่ที่ 5

8 ขุดลอกลาเหมือง

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

หมู่ที่ 6 ลาเหมืองสาธารณประโยชน์บริ เวณหลังวัด
กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม.

250,000
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250,000

มีน้ าใช้ในการเกษตรมากขึ้น

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 วางท่อระบายน้ า

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

10 ขุดลอกหนองจอน้อย

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

11 ก่อสร้างรางระบายนํ้า

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

12 ก่อสร้างรางระบายนํ้า

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

13 ก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6
ซอย 3 ขนาดกว้าง 2 ม.
ยาว 93 ม.
หมู่ที่ 6
ข้างหนองน้ าจอน้อย
กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม.
หมู่ที่ 9 ซอย 1
ข้างบริ ษทั เมืองทองออโต้มอล
จํากัด
หมู่ที่ 10
ถนนสายหลักของหมู่บา้ น
ทั้งสองข้างทาง จากซอย 16
ถึงซอย 15 ลงสู่ลาํ เหมือง
หนองครกร่ อง
กว้าง 60 ซม. ลึก 80 ซม.
ยาว 300 ม.
หมู่ที่ 11 ซอย 1
ตั้งแต่หน้าบ้านยายสวย ธุวะคํา
ปากรางกว้าง 40 ซม. ท้องราง
ลึก 40 ซม. ยาว 550 ม.
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งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
310,000

1,100,000

2,300,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

250,000 สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

400,000 สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14 ขุดลอกลาเหมืองสาธารณะ

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

15 ปรับปรุ งรางระบายนํ้าในหมู่บา้ น

เพื่อปรับปรุ งรางระบายน้ าให้มี
สภาพที่ดีข้ ึน

16 ก่อสร้างรางระบายนํ้าแบบมีฝาปิ ด

เพื่อการระบายนํ้าป้ องกันนํ้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 11 จานวน 3 จุด
หน้าบ้านนายจรัญ ไชยเลิศ
ข้างบ้านนายสุ วรรณ พินิจ
ข้างบ้านนายศรี ไพ บุญราศรี
หมู่ที่ 12

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

50,000

หมู่ที่ 12 บริ เวณ คุม้ ไก้ฟ้า
ขนาดปากรางกว้าง 40 ซม.
ท้องรางลึก70 ซม.

396,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วมได้

กองช่าง

ยาว 180 ม.
17 สร้างฝายชะลอน้ า

เพื่อเป็ นการชะลอกระแสป่ า

หมู่ที่ 13
ลาห้วยบ่าฮู ้

18 ขุดลอกลาเหมืองห้วยฮ่อม

เพื่อไม่ให้ลาเหมืองตื้นเขินสามารถ
เก็บน้ าได้มากขึ้นสามารถทาการ
เกษตรได้ตลอดปี

หมู่ที่ 14
ลาเหมืองห้วยฮ่อมหนองขัวแคร่

19 ก่อสร้างฝาย คสล. แม่น้ างาม

เพื่อบรรเทาอุทกภัยและช่วย
บรรเทาแก้ไขปั ญหาภัยแล้ง

หมู่ที่ 15
กว้าง 13 ม. สู ง 3 ม.
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200,000

200,000 ประชาชนจะได้รับประโยชน์
จากการสร้างฝายแม้วด้านความ
สมดุลของสิ่งแวดล้อม
250,000 ลาเหมืองไม่ต้ืนเขินสามารถ
เก็บน้ าได้มากขึ้นสามารถทา
การเกษตรได้ตลอกปี

กองช่าง

ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20 ก่อสร้างรางระบายน้ า

เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า

เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

22 ก่อสร้างรางระบายน้ า

เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 15 บ้านเลขที่ 69 บ้านเลขที่ 128 ขนาดปากราง
กว้าง 30 ซม. ท้องรางลึก
40 ซม. ยาว 95 ม.
หมู่ที่ 15 บ้านเลขที่ 221 แม่น้ างาม ขนาดปากราง
กว้าง 30 ซม. ท้องรางลึก
60 ซม. ยาว 79 ม.
หมู่ที่ 16
บริ เวณหน้าบ้านนางสุ มิตราถึง

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)
190,000

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

750,000

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

250,000

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

750,000

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

170,000

บ้านนายอ้าย วงศ์ใจ
ระยะทางประมาณ 500 ม.
ต่อจากหมู่ที่ 12
23 ก่อสร้างรางระบายน้ า

เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

24 ขุดลอกพร้อมวางท่อเหลี่ยม

เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

หมู่ที่17
ตั้งแต่ปากทาง ซอย 7 ไปถึง
ร่ องนํ้าสนามบิน
หมู่ 18 บริ เวณป้ อมตารวจเก่า
ระหว่าง หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 7
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ที่

โครงการ

25 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิ ด

วัตถุประสงค์
เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

26 วางท่อระบายน้ าพร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 เพื่อการระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมู่ที่ 18 บ้านนายศรี ทนบ้านนางอัมพร
หมู่ที่ 4 ซอย 5 ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาว 80 ม.
พร้อมบ่อพัก จํานวน 6 จุด

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

840,000

400,000

5,695,000

4,168,000

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

สามารถระบายน้ าเสี ยและ
ป้ องกันน้ าท่วม

กองช่าง

รางระบายนํ้าไม่มีไขมันและ
เศษอาหาร

กองช่าง

1,870,000

3.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุ มชน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและนา้ เสียอย่ างเป็ นระบบ
1 ก่อสร้างบ่อบําบัดนํ้าเสี ย

เพื่อดักไขมันและเศษอาหารก่อนทิง้ หมู่ที่ 12 ทุกครัวเรื อน
ลงรางระบายนํ้า

512,000

512,000

-

-

5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
5.4 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้ อมูล เพื่อการบริหารจัดการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1 ปรับปรุ งหอกระจายข่าว

2 ปรับปรุ งหอกระจายข่าว

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว และทันต่อ
เหตุการณ์
เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ ว และทันต่อ
เหตุการณ์

หมู่ที่ 12

200,000

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันเหตุการณ์

กองช่าง

หมู่ที่ 17

200,000

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทันเหตุการณ์

กองช่าง

-
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400,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

116

งบประมาณและที่มา
2555
2557
2556
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

116

ส่วนที่ 6
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี
การปฏิบัติงานตามแผน
1.
การเตรียมโครงการ เป็นการกาหนดระยะเวลาขอบเขตแผนการดาเนินงาน การเตรียมขั้น
พื้นฐานต่าง ๆ ให้พร้อม การกาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด
2.
การเสนอขออนุมัติงบประมาณ เมื่อแผนได้รับการอนุมัติแล้วก็จะถูกนาเสนอของบประมาณ
ซึ่งผู้มีอานาจ อนุมัติแล้วควรเริ่มดาเนินการอย่างรอบคอบ
3.
การปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้วควรเริ่มดาเนินการในทันทีตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ เช่นการสารวจ การเปิดประมูล การทาสัญญา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ งให้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น องค์ประกอบ
ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี โดยนาเสนอ ดังนี้
1.
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่งตั้งคณะทางานขึ้นช่วยในการติดตามและการประเมินผล
ได้ตามความเหมาะสม
2.
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็ นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่ อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลของการดาเนินโครงการบรรลุวั ตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้
การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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วิธีการติดตามผลการดาเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
1.
รายงานผล เป็นรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน การใช้จ่ายเงิน และปัญหา อุปสรรคของ
การดาเนินการ ซึ่งหน่วยปฏิบัติงานจะเป็นผู้รายงาน
2.
การตรวจรับและติดตาม เป็นการติดตามผลการดาเนินงานเป็นครั้งคราว เพื่อดูความก้าวหน้ า
ปัญหา และอุปสรรคในระหว่างและภายหลังการดาเนินงานแล้วนาผลการตรวจมาเสนอแนะ เร่งรัด กากับ การ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3.
การรายงานสรุปผลประจาปี เป็นการนาผลการตรวจสอบและติดตามในแต่ละครั้งมาวิเคราะห์จัดทา
รายงานผลการประเมินโดยสรุป
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.
เพื่อประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของโครงการ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายของ
แต่ละแผนแต่ละด้าน
2.
เพื่อนาผลในการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงโครงการอื่นที่กาลังดาเนินการอยู่ หรือโครงการใหม่ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น
การกาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการ ฯ กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้คานึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกาหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน
แผนพัฒ นาต่อ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ช่วงเวลาการประเมิน แย่งได้ 3 ระยะ คือ
1.
การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีและเหมาะสมที่สุดไป
ดาเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และแนวทางเลือกต่าง ๆ การประเมินค่า
ของผลการลงทุน และประโยชน์ที่ได้รับการประเมิน ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
2.
การประเมินผลระหว่างดาเนินงาน เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างดาเนินโครงการตามความ
เหมาะสม ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความ
ล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร สมควรแก้ไขอย่างไร
3.
การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อหาข้อสรุป
การดาเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดคุ้มกับผลการลงทุนหรือไม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
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เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ
เพื่อประโยชน์ที่จะให้ได้ผลที่ประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็น
ผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการ หรือทิศทางในการดาเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมาย หรือว่าควรจะมี
โครงการอื่นใดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพื่อช่วยสนับสนุนแก้ปัญ หาอันเนื่องมาจากโครงการนั้น หลัก การพิจารณาในการ
ประเมินผลโครงการ มีดังนี้
1.เกณฑ์พิจารณาด้านการบรรลุเป้าหมาย
2.เกณฑ์พิจารณาด้านเศรษฐกิจ
3.เกณฑ์พิจารณาด้านสังคม
4.เกณฑ์พิจารณาด้านการเมือง
5.เกณฑ์พิจารณาด้านการเงิน
6.เกณฑ์พิจารณาด้านการบริหาร
7.เกณฑ์พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
การรายงาน
ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องทารายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบ
ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้
1.
เพื่อขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะ
มีการดาเนินโครงการทาให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน
2.
ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มต้นกันใหม่
3.
เมื่อประเมินผลหลังจากทาโครงการยังได้ทราบความสาเร็จของการปฏิบัติงานผลกระทบ
และข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้นามาปรับปรุงแก้ไข
4.
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง
5.
ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

สมาชิกท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ
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กรรมการตามข้ อ 28 ให้ มี ว าระอยู่ ใ นต าแหน่ ง คราวละสองปี และอาจได้ รั บ คั ด เลื อ กอี ก ได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1.กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชานทราบโดย
ทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย อาจจัดตั้งให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

