แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2553 - 2555)
เทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
หัวขอ

หนา

1. สวนที่ 1 บทนํา
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
- ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

1
1
2
2

2. สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของทองถิ่น
2.1 สภาพทั่วไป
2.2 คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

4

2.3 สวนราชการภายในองคกร

5

2.4 อัตรากําลัง

5

2.5 ขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน(กายภาพและสิ่งแวดลอม)

6

2.6 การคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

8

2.7 ขอมูลดานสังคม

10

3. สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
3.2 วิเคราะหศักยภาพ

11
13

3.3 สรุปประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานดู
3.4 สรุปประเด็นความตองการการพัฒนาในอนาคต

14
15

4. สวนที่ 4 วิสัยทัศน จุดมุงหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานดู

16

4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานดู
4.3 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
4.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

16
18
21

4.5 วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุมลานนา)
4.6 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
5. สวนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)
(ดําเนินการเอง)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการแกไขปญหาความยากจน
และขจัดปญหายาเสพติด
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

23
24
30
40
40
42
47
51
63
89

6. สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

111

6.2 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล

112

6.3 องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล

112

6.4 ความเปนระบบของการติดตามและประเมินผล

113

คํานํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ไดกํ าหนดแผนการกระจายอํา นาจให แกอ งค กรปกครองสว นทอ งถิ่ นมีอํ านาจการตัดสิ นใจ
กําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่นในดานเศรษฐกิจ สังคม การกระจายรายได ใหสอดคลองกับบริบท
ศักยภาพของทองถิ่น ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานดู จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)
ตามแนวทางและหลักการมีสวนรวมของประชาชน ในเขตเทศบาล ฯ โดยแผนงานและโครงการจากความ
ต อ งการของประชาชนนั้ น ได ผ า นเวที ป ระชุ ม ประชาคมทั้ ง ในระดั บ หมู บ า นและระดั บ ตํ า บลมาแล ว
นอกจากนี้เทศบาลยังไดดําเนินการจัดทําโครงการ “ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา รวมถึงการระดม
ความคิดและขอเสนอแนะเพื่อทบทวนและแกไขเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของเทศบาลเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับสภาวะแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาสามป ฯ ฉบับ
นี้ จะใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อจัดทําการบริการ
สาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนตอไป

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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สวนที่ 1
บทนํา
แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป รวมทั้งเปน การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตองการในแตละแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมายและจุดมุงหมาย
ของการพัฒนาอยางราบรื่น เปนไปตามวิสัยทัศนในที่สุด
แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จะใชเ ปน แนวทางและกรอบเครื่ องมื อในการจั ดทํา งบประมาณรายจา ยประจํ าป หรือ งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม

1.1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป

1.2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

1. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลและการจัดทํา
งบประมาณประจําป
2. เพื่อเปนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลในชวงสามปที่มีความสอดคลองและ
สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ เป น การจั ดเตรี ย มโครงการพั ฒนาต า งๆให อ ยู ใ นลั ก ษณะที่ พ ร อ มจะบรรจุ ใ นเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
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1.3.ขั้นตอนในการจัดทําแผนสามป

การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได กํ า หนดขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสามปไวเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ
ตอไป
2. หนวยงานที่รับผิ ดชอบแจ งโครงการที่ได รับ อนุมัติใหผูที่เกี่ยวขอ งทราบไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้ ง สรุ ป ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของจั ง หวั ด /อํ า เภอ และนโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นประชาคม
ทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน ครั้งแรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม อะไรบาง
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ/กิ จ กรรมที่ พิจ ารณากํ า หนดอาจมี เ ป นจํ า นวนมาก ดั งนั้ น ในขั้ นตอนนี้จ ะต องมี ก าร
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 พิ จารณาความเกี่ ยวเนื่อ งกัน ระหวา งยุทธศาสตร หรื อ ระหวา งแนวทางการพั ฒนาเชน ใน
“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนา สินคาหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาด ฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธกับ
“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว” ซึ่งไดกําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ ประวัติศาสตรปราสาท
เกา” หากพิจารณาแลว จะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมี
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหกับ
นักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว จะตองกําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
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4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามป
4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปได
อยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปน การจัดลํา ดับโครงการไวเพื่อ ทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดว ย
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กว า สามป ดั งนั้ น องค กรปกครองส วนท องถิ่ น จึงจํ าเป นต อ งพิ จ ารณาแนวทางการจัดทํ า โครงการ/กิ จ กรรมที่
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการ จัดทําแผนพัฒนาสามปได
4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จ ะตองดําเนิน การมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- งบประมารรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถเข า มาร ว มดํ า เนิ น การ หรื อ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆเมื่อพิจารณาดานตาง ๆ ดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอย
สามประเภท ดังนี้
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือ มีขีดความสามารถ
ทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง
- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนิน การ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม
สามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเปนเงิน
อุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เปนโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการที่
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ รวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลวยังจะตอง
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูล
ของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บ รวบรวมขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถ
นํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได
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2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามปโดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม ดังนี้
5. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ ผานมาและนําเสนอที่
ประชุม ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผล
การพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ และควรจัดใหมีการประชุม
ประชาคมหมูบานดวย
1. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบป ที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ 1 รวมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/
ประชุม ในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปก็ได)
ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แตมี
ความจํ า เป น เร ง ด ว นที่ จ ะต อ งกํ า หนดขึ้ น ใหม ก็ อ าจกํ า หนดขึ้ น ได แต ทั้ ง นี้ ต อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลและ
วัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น (และนําไป
ปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
2. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต ยุ ท ธศาสตร จะมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง ล ว นแล ว แต มี ค วามจํ า เป น ในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรทั้ งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตาง
กันที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญ
ดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ จะไมตองนํามา
ปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการ แตในหวง
ระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ
3. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาหวงสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ ประชุมจะตัดสินใจวาจะนํา แนวทางการพัฒนาเหลานั้น
มาดํ าเนิ นการ แต ในการตัดสิ นใจเลื อกนั้ น ควรจะไดวิ เคราะหถึงความเปน ไปไดในทางปฏิ บัติ เพราะในการ
จัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพื่อ ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวา
มีความเปนไปไดในแนวทางการปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
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1. หลั ง จากได แ นวทางการพั ฒ นาช ว งสามป แ ล ว ให ที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา คัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวง
สามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒ นาในชวงสามป

ตัวอยางวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. เพื่อสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายไดเสริม
บางครั้ ง องคก รปกครองสว นทอ งถิ่น อาจกํ า หนดวัตถุ ประสงค ของแนวทางการพัฒนาตั้ งแต
ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาท อ งถิ่ น แล ว แต อ าจนํ า มาปรั บ ให ชั ด เจนและสอดคล อ งกั บ
สถานการณชวงสามป
2. ในขั้ นตอนนี้ ที่ป ระชุมจะรว มกันพิ จารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ จะตอ ง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่ องคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ น ดํ า เนิ น การเอง โครงการ/กิ จ กรรมที่ร ว มดํ า เนิ น การกั บ หน วยงานอื่ น หรื อ
โครงการ/กิ จ กรรมที่
หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกัน
และระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและในดานของ
ผลการดําเนินการ เพื่อบรรลุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ก. จากความจําเปนเรงดวน
ข. ขีดความสามรถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดรายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของ กิจกรรมที่จะดําเนินการในป
แรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปไดตอไป
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคา
โครงประกอบดวย 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอ งถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดว ย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับ
ฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ป รับปรุงแลว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทอ งถิ่ นเสนอรา งแผนสามปที่ผา นการพิ จารณาใหผูบ ริหารทอ งถิ่ น
พิจารณาอนุมัติ ประกาศใชเปนแผนพัฒนาตอไป
ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามป ใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่ผูบริหารทองถิ่นจะพิจารณา อนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาสาม
ป

1.4 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ สงผลทั้งใน
เชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบดวย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และแหลงงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกระดับ ซึ่ง
จะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งด านความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครอง สว นทองถิ่นจะตองนํ า
ศัก ยภาพของกํ า ลั งคนเหล า นั้ น มาใช รวมทั้งต อ งพั ฒนากํ า ลั งคนเพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการทํ า งานให อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึง ประชาชนในทองถิ่นซึ่ง
จะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย

7
วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการบริหาร
จั ด การท อ งถิ่ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาสู ง สุ ด โดยมี ก ารและพั ฒ นาวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ ห มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ รองรั บ
ความกาวหนาของสังคมโดยรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สภาพทั่วไป
เทศบาลตํ า บลบ า นดู ตั้ ง อยู เ ลขที่ 486 หมู ที่ 6 ตํ า บลบ า นดู อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย
จั งหวั ดเชี ยงราย ได รั บการยกฐานะจากองค การบริ หารส วนตํ าบลจั ดตั้ งขึ้ นเป นเทศบาลตํ าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547
มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 72 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 44,375 ไร
อาณาเขต
ติดตอกับ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และติดตอเขตเทศบาลนครเชียงราย
ทิศใต
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ต.ริมกก และตําบลแมขาวตม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ติดตอกับ ต.แมยาว อ. เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก
เทศบาลตําบลบานดูมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบดวย 19 หมูบาน ดังนี้
เขต 1

เขต 2

1. หมูที่ 1 บานขัวแคร

1. หมูที่ 2 บานปาซาง

2. หมูที่ 3 บานดู

2. หมูที่ 4 บานสันติ

3. หมูที่ 10 บานปางลาว

3. หมูที่ 5 บานปาไร

4. หมูที่ 11 บานตนลุง

4. หมูที่ 6 บานโปงพระบาท

5. หมูที่ 12 บานปาสักไก

5. หมูที่ 7 บานโปงน้ําตก

6. หมูที่ 14 บานเหลาพัฒนา

6. หมูที่ 8 บานปาออ

7. หมูที่ 15 บานปากุก

7. หมูที่ 9 บานปาแฝก

8. หมูที่ 16 บานสันตนกอ

8. หมูที่ 13 บานหัวฝาย

9. หมูที่ 17 บานขัวแคร

9. หมูที่ 18 บานโปงพระบาท

10.หมูที่ 19 บานหนองปง

9

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานดู
1. นายจิตร
ใจขันธ
2. นายมงคล
ยอดวุฒิ
3. นายประกิต
กันทะเตียน
4. นายพงษศักดิ์
กองสุเรือง

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานดู มีจํานวน 12 คน แบงเปน 2 เขต ดังนี้
เขต 1

เขต 2

1. นายศรีสกุล

อุดปน

1. นายกอบชัย

พันสุภะ

2. นายศรีนวล

ปนตาเลิศ

2. นายเจษฎา

กาวิรส

3. นายบุญรัตน ดอนลาว

3. นายพิศิษฐ

บรรดิ

4. นายศรีเนตร ธนาคํา

4. นายสุริยา

กันทะเตียน

5. นายนิทัศน

ธุวะคํา

5. นายมานิตย

จอมแสง

6. นายยุทธ

มะโนเรือง

6. นายธวัฒน

แสงคํา

สวนราชการภายในองคกร
1. นายองอาจ
2. นายบุญญพันธ
3. นายสุเธียร
4. นางกรณรวี
5. นายสมคิด
6. นายเสรี
7. นายสมศักดิ์

มวงโกสัย
พุทธโชติอนันต
กันธะรส
โนเลี่ยม
กาพรม
วังแง
นันทะชัย

อัตรากําลัง (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552)
พนักงาน
สํานัก/กอง
เทศบาล
1. สํานักปลัดเทศบาล
18
2. กองคลัง
9
3. กองชาง
8
4. กองการศึกษา
2
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5
รวม
42

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯ
พนักงานจาง
ตามภารกิจ
11
11
6
17
7
52

พนักงานจาง
ทั่วไป
14
6
8
3
6
37

รวมทั้งสิ้น
43
26
22
22
18
131
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รถยนตดับเพลิง
จํานวน
1 คัน
รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร
จํานวน
1 คัน
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จํานวน
3 เครื่อง
รถยนตดับเพลิงชนิดหอน้ําพรอมบันไดขนาดสูง 18 เมตร จํานวน
1 คัน
รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต
จํานวน
1 คัน
อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง
จํานวน
12 คน
- พนักงานเทศบาล 2 คน พนักงานจางตามภารกิจ 2 คน พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 คน
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน
164 คน
ในรอบปที่ผานมามีการฝกซอม
จํานวน
10 ครั้ง
วิทยุสื่อสาร
จํานวน
31 เครื่อง
การสื่อสาร (ภายในเทศบาลตําบลบานดู)
จํานวนหมายเลขโทรศัพทติดตอ
7 หมายเลข

ขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดลอม)
ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจํานวน 1 สาย ประเภทถนนลาดยาง ระยะทาง 5
กิโลเมตร
ทางหลวงทองถิ่น ประเภทถนนลาดยาง จํานวน 6 สาย ระยะทาง 19.20 กิโลเมตร
ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานดู
- ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 214 สาย ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร
- ประเภทถนนลูกรัง
จํานวน 57 สาย ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร
ประปา
ครัวเรือนที่ใชบริการน้ําประปา
หนวยงานเจาของกิจการประปาของสวนทองถิ่น
ประปาภูมิภาค
ประปาหมูบาน
น้ําประปาที่ผลิตได
น้ําประปาที่ตองการใช
แหลงน้ําดิบผลิตน้ําประปา คือ แหลงน้ําใตดิน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

หลังคาเรือน
แหง
แหง
แหง
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน

ไฟฟา
ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟาสาธารณะจํานวน
ถนนในเขต อปท. ที่ไมมีไฟฟาสาธารณะจํานวน

จํานวน
จํานวน
จํานวน

1,595
214
57

หลังคาเรือน
สาย
สาย
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แหลงน้ํา
ลําหวย
หนองน้ํา
ฝาย

4 แหง
14 แหง
38 แหง

สระน้ํา จํานวน 5 แหง
แมน้ํา จํานวน 3 แหง

การระบายน้ํา
จํานวนราง/ทอระบายน้ํา 8 แหง รวมระยะทาง 7.50 กม.
ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ํา ทั้ง 2 ดานของถนน จํานวน 2 สาย ระยะทาง 2 กม.
ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ําดานเดียว จํานวน 6 สายระยะทาง 5.50 กม.
ถนนที่ไมมีราง/ทอระบายน้ํา จํานวน 410 สาย ระยะทาง 37 กม.
ระยะเฉลี่ยที่น้ําทวมขังนานที่สุด 1 วัน ประมาณชวงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก ฝนตกมากและรางระบายน้ํามีนอยทําใหการระบายน้ําไมทัน

เกษตรกรรม
พื้นที่ทํานา 8,239 ไร
พื้นที่ทําสวน 2,553 ไร
พืชที่สําคัญไดแก
- สับปะรด
จํานวน
- ลิ้นจี่
จํานวน
- กลวย
จํานวน
- ลําไย
จํานวน
- ถั่งเหลือง จํานวน
พื้นที่ทําไรประมาณ
จํานวน

ปศุสัตว
สัตวที่เลี้ยงในพื้นที่โดยประมาณ
- โค
จํานวน
- กระบือ
จํานวน
- สุกร
จํานวน
- เปด
จํานวน
- ไก
จํานวน

ขอมูลดานเศรษฐกิจ

1,445
1,445
1,712
12,499
671

1,983
230
112
113
115
2,130

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
ไร
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การพาณิชย
ธนาคาร
สถานบันการเงินอื่น
ตลาดสดเทศบาล
ตลาดสดเอกชน
สถานีบริการน้ํามัน
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
มินิมารท
รานคา
ศูนยบริการรถยนต
ศูนยบริการรถจักรยานยนต
สถานีบรรจุกาซ
โรงรับจํานํา

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

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

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

สถานบริการ
โรงแรม
รานอาหาร
อื่น ๆ (หองพัก/หองเชา)

8
33
400

แหง
แหง
แหง (ประมาณ)

การคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายรับ รวมทั้งสิ้น
74,186,491 บาท แยกเปน
1) ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น
7,143,243.35
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5,769,742.50
- ภาษีบํารุงทองที่
- ภาษีปาย

- อากรการฆาสัตว
2) ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให รวมทั้งสิ้น
ตามแผนการกระจายอํานาจ ฯ
- ภาษีมูลคาเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
- คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม

บาท

194,087.85
1,179,413.00

บาท
บาท
บาท

32,086,808.03
13,827,249.78

บาท
บาท
บาท

3,912,577.68
88,971.20
1,724,785.74
3,329,724.45
9,079,315.00
2,040.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- คาภาคหลวงแร
- คาภาคหลวงปโตรเลียม

23,125.10
99,019.08

บาท

บาท

3) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น 1,756,001.33

บาท

4) หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวมทั้งสิ้น

บาท

- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- คาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
- คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง ฯ
- คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
- คาปรับผูกระทําผิดจราจรทางบก
- คาปรับการผิดสัญญา
- คาปรับอื่น ๆ
- คาใบอนุญาตรับการเก็บขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ
- คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร ฯ
- คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
- คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา ฯ
- คาใบอนุญาตอื่น ๆ
- คาเชาที่ดิน
- คาเชาหรือบริการสถานที่
- ดอกเบี้ยเงินฝาก / กสท.

5) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมทั้งสิ้น

- เงินที่มีผูอุทิศให
- คาขายแบบแปลน
- คาขายจําหนายแบบพิมพและคํารอง
- คารับรองสําเนาและถายเอกสาร
-รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

6) รายไดหมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนทั่วไป

8,555.40
40,042.13
1,134,145.00
15,920.00
5,580.00
79,200.00
440,018.80
60.00
10,000.00
4,000.00
4,920.00
760.00
12,800.00

1,753,843.27

10,100.00
1,371,758.00
371,985.27

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

289,687.00

บาท

37,440.00
208,500.00
254.00
180.00
43,313.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น 31,156,908.02
31,156,908.02

บาท
บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น 74,186,491.00 บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 รวมทั้งสิ้น 26,341,611.96 บาท
-เงินสะสมที่สามรถนําไปใชได
-เงินสะสมสงสมทบ ก.ส.ท

25,145,595.19
909,064.27

บาท
บาท
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-ลูกหนี้ภาษี

286,952.50

รายจายประจําป พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้น

52,816,277.22

-รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
-รายจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

บาท

บาท
46,897,593.90
5,918,683.32

บาท
บาท

ขอมูลดานสังคม
ณ เดือนพฤษภาคม 2552 เทศบาลตําบลบานดูมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 15,533 คน
เปน ชาย 7,377 คน หญิง 8,156 คน
รายการ

ปปจจุบัน(2552)

ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
บาน

ปที่แลว(2551) 2 ปที่แลว(2550)

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

7,477
8,185
15,662
7,991

(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)

7,134
7,784
14,918
7,632

การศึกษา
โรงเรียน

สถานีอนามัย
คลินิก
รานขายยา

สังกัดเทศบาลตําบลบานดู
สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดการศึกษาเอกชน
ในสังกัด ม.ราชภัฏเชียงราย

2
5
4

แหง
แหง
แหง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
5
1
1

แหง
แหง
แหง
แหง

การสาธารณสุข
(สถานีอนามัยตําบลบานดู, สถานีอนามัยบานโปงพระบาท)
(สถานพยาบาลเอกชน)
(แผนปจจุบัน)

บทที่ 3
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา

แยก
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1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยไดดําเนินการดังนี้
 พัฒนาปรับปรุงกอสรางถนนสาธารณะ กอสรางผิวจราจร กอสรางรางระบายน้ํา กอสรางฝา
ปดรางระบายน้ํา ฝาบอพักทอระบายน้ํา
 ติดตั้ง/ขยายระบบประปาหมูบาน ขุดดินบอกักเก็บน้ํา ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ กอสราง
ฝายน้ําลน ฝายแมว ตามแนวทางพระราชดําริ
 ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร ใหเปนไปอยางมีระบบ
กอสรางปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล และอุดหนุนกิจการดานการจราจร
 ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ไฟกิ่ง การขยายเขตไฟฟาเขาสูหมูบาน
 การปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล กอสรางปรับปรุงลานชมปลา
2. ดานเศรษฐกิจ สังคม การแกไขปญหาความยากจน
ไดมีการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในเขต
เทศบาล โดยการดําเนินการดังนี้
 จัดใหมีการสงเสริมการจําหนายสินคา OTOP ของชุมชน
 อุดหนุนกลุมอาชีพ กลุมประชาชนและกลุมสตรีแมบาน
 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน
3. ดานการเมืองการบริหารและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
 จั ดส งคณะผูบริ หาร สมาชิ กสภาเทศบาล เขา รับการศึก ษาอบรมตามหลั กสูตรเพื่อ เพิ่ ม
ทักษะ และความรูความสามรถในการปฏิบัติงาน
 จัดมอบทุนการศึกษาใหแก คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เขารับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มุงเนนความโปรงใส ตรวจสอบได
 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เพื่อใหประชาชนรับบริการใหไดรับความพึงพอใจโดยนํา
เทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับบริ การประชาชน การบริก ารอิน เตอร เน็ตตําบล
การปอ งกันและบรรเทา
สาธารณภัย การจัดรถบริการรับผูปวยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ฝายประจํา) ใหไดรับการพั ฒนาในดานตางๆ
เชน สงบุคลากรเขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรสายงาน การเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 จัดตั้งเครือขาย อปพร. (อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน)ใหทั่วถึงทุกชุมชน
4. ดานการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
 ใหการสงเคราะหคนชรา คนพิการทุพพลภาพ เด็ก เยาวชนที่พิการทางสมองและปญญา
 ใหการสงเคราะหครอบครัวผูติดเอดสและบุคคลที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
 อุดหนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (สถานีอนามัย)
 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพในชุมชนดานสาธารณสุข
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 การบริการดานสาธารณสุข โดยการปองกันและระงับโรคติดตอและโคไมติดตอ เชน การ
พนหมอกควันเพื่อปองกันและกําจัดยุงลายสาเหตุของโรคไขเลือดออก เปนตน
 กําจัดขยะและดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหดําเนินการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 สรางจิตสํานึกคัดแยกขยะในชุมชน
 รณรงค ใ ห ป ระชาชนเห็ น คุ ณ ค า และมี จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
 การบํารุงรักษาปาชุมชน เชน การปลูกปาชุมชน เปนตน
5. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว ไดดําเนินการดังนี้
 สงเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล
 อุดหนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) อาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
 จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 1
 จัดการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษา
 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของวัด / คริสตจักรภายในเขตเทศบาล
 จัดโครงการประเพณีแหเทียนเทศกาลวันเขาพรรษา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
 สงเสริมจัดงานกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ เชนจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ จัดการแขงขันกีฬาประชาชนและบุคคลทั่วไป จัดงานสัปดาหวันผูสูงอายุแหงชาติ เปนตน
 สนั บ สนุ น การจั ด งานประเพณี อั น ดี ง าม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ต า ง ๆ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยว เชน จัดงาน “ประเพณีกินวอของชุมชนบานดอยปูไข” “ประเพณีสรงน้ํารอยพระพุทธบาท วัดปาดอย
พระบาท” จัดงานประเพณีลอยกระทง เปนตน
 ปรับปรุงหองอาบน้ําแร น้ําพุรอนโปงพระบาทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
 ปรับปรุงลานดิน ลานกางเต็นท สําหรับนักทองเที่ยวบานดอยปูไข
6. ดานการเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว
 ร ว มกั บ สถานี ป ระมงน้ํ า จื ด จั งหวั ดเชี ยงราย ในการจั ดหาพั น ธุ ป ลาเพื่ อ แจกจ า ยให กั บ
ราษฎรในแตละหมูบานเพื่อนําไปปลอยลงสูหนองน้ําสาธารณะ
 สงเสริมและสนับสนุนกลุมเกษตรกรผูเพาะเห็ด
 สงเสริมและสนับสนุนกลุมเกษตรกรในการจัดปุยอินทรียอัดเม็ด
 ใหสนับสนุนสารเคมี ยาฆาแมลง หรือสารกําจัดวัชพืชในนาขาวแกเกษตรกร

วิเคราะหศักยภาพ

จุดแข็ง (STRENG = S)
1. เทศบาลตําบลบานดูมีพื้นที่ขนาดใหญ มีความหลากหลายทางกายภาพ เหมาะสมในการประกอบ
อาชีพดานการเกษตรกรรม อุตสากรรมและพาณิชยกรรมและอีกหลาย ๆ ดาน
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2. สถานที่ทองเที่ยวมีความนาสนใจและมีหลายแหงที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
3. เปนพื้นที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกสับปะรดภูแล
4. ตลาดสดเทศบาลขนาดใหญตั้งอยูใกลกับเสนทางคมนาคมที่สําคัญ (ถนนพหลโยธิน ) ซึ่งสามารถ
อํานวยความสะดวกสบายใหแกประชาชน รวมทั้งสรางรายไดให
5. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลซึ่งเปน
ผลดีที่กอใหเกิดการประกอบการดานธุรกิจและการบริการตาง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาซึ่งเปนตัวปจจัยที่สามารถ
กระตุนเศรษฐกิจของตําบลได
6. มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร
การวิเคราะหจุดออน (WEAKNE = W)
1. มีปญหาดานการจัดการกับขยะมูลฝอย การระบายน้ํา และการบําบัดน้ําเสียในชุมชน
2. งบประมาณของเทศบาลมีจํากัด ไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความตองการของประชาชน
3. ปญหาความยากจน ประชาชนขาดอาชีพและรายได และการสงเสริมอาชีพยังไมทั่วถึง
4. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เชน การปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา การรุกล้ําที่สาธารณะ
5. ปญหาคนวางงาน และถูกเลิกจาง
6. น้ําอุปโภคและบริโภคไมเพียงพอ ตลอดจนแหลงน้ําสําหรับการเกษตรกรรมมีไมทั่วถึง
การวิเคราะหโอกาส (OPPORTUNITY = O)
1. มีสนามบินนานาชาติที่เปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศของจังหวัดเชียงราย
2. มีสถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูในเขตพื้นที่ ทําใหเกิดเศรษฐกิจการคาและการลงทุนจาก
สถานประกอบการ
3. จํ า นวนประชาการที่ เ พิ่ มขึ้ น ส ง ผลให เ กิ ด เศรษฐกิ จ ในชุ ม ชน เกิ ด การสร า งงานสร า งอาชี พ ให แ ก
ประชาชน

ปญหาอุปสรรค (THREAT)
1. ประชากรแฝงเพิ่มขึ้น
2. มีหอพักและสถานประกอบเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดปญหาดานการจัดการสุขาภิบาล
3. ประชากรขาดจิตสํานึกในการเนื่องเทศบาลตําบลบานดูในพื้นที่บางสวนกําลังพัฒนากลายเปนสังคม
เมืองแตอีกสวนหนึ่งยังเปนสังคมชนบทแบบพื้นบาน
4. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น

สรุปประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบลบานดู
1. ปญหาขยะมูลฝอยและน้ําเสีย
1.1 บอขยะสงกลิ่นเหม็น
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1.2 ขยะมีจํานวนเพิ่มมาขึ้น
1.3 น้ําเสียที่เกิดจากสถานประกอบการและครัวเรือน
2. น้ําบริโภคในชุมชนไมเพียงพอ
2.1 น้ําประปามีไมเพียงพอตอการบริโภค
2.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3. การสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพไมทั่วถึง
3.1 การแปรรูปผลิตภัณฑจากการเกษตร
4. การวางงานที่ถูกเลิกจางและไมมีงานทํา
5. แหลงน้ําการเกษตรไมเพียงพอ
6. การดูแลสุขภาพของประชาชนยังไมเพียงพอและทั่วถึง
7. เยาวชนขาดคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
8. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวขาดความตอเนื่อง
9. ปญหายาเสพติด
10. การสนับสนุนสงเสริมเกษตรไมทั่วถึง
10.1 สับปะรดนางแล
11. มูลพิษทางเสียงที่เกิดจาก
11.1 นักศึกษาหอพัก
11.2 รถยนต จักรยานยนต
12. การคมนาคมระหวางหมูบานบางหมูบานขาดการพัฒนา
13. การดูแลผูสูงอายุไมทั่วถึง
14. ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
14.1 การลักเล็กขโมยนอย
14.2 ปญหาอาชญากรรม
15. ปญหาระบบไฟฟาแสงสวางยามค่ําคืนยังไมพอเพียง
16. พื้นที่ใชสอยของตลาดสด ฯ คับแคบ
17. การศึกษาเยาวชนไมตอเนื่อง

สรุปประเด็นความตองการการพัฒนาในอนาคต
1. การสงเสริมอาชีพของคนในชุมชนใหครอบคลุม
2. การสรางรางระบายน้ําเสียในชุมชน
3. การจัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชน
4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพียบพรอม
5. การบริการประชาชนรวดเร็ว ประทับใจ
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6. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและหาแหลงทองเที่ยวใหม
7. การสงเสริมเยาวชนดานคุณธรรมและจริยธรรม
8. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดงานสับปะรดภูแล
9. การบริหารงานอยางบูรณการและธรรมาภิบาล
10. การสนับสนุนดานสุขภาพของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง
11. การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบลบานดู
12. การรักษาความสะอาดของชุมชนสะอาดและความนาอยู
13. สนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะเยาวชน
14. พัฒนาแหลงน้ําการเกษตรใหพอเพียง
15. สรางศูนยขอมูลทองเที่ยวประจําเทศบาล
16. ศูนยขอมูล ONE STOP SERVICE ประจําเทศบาล
17. การพัฒนาที่เนนการพึ่งพาตนเอง

สวนที่ 4

วิสัยทัศน จุดมุงหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลตําบลบานดู
“ชุมชนเขมแข็ง
มีแหลงการคา
การศึกษากาวไกล
รวมมือรวมใจ
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ธรรมรงคไวซึ่งวัฒนธรรม
ลือเลื่องสับปะรดภูแล

นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพรการทองเที่ยว”

4.2 พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเนนดานการเกษตรกรรม
ใหเปนอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตําบลบานดูควบคูกับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 3 พัฒนาและสงเสริมความรูความเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง
ใหกับประชาชน สนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตางๆ และสราง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยใชหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเกษตรและอุปโภคบริโภค
พันธกิจที่ 5 สนับสนุน สงเสริม ดานการจัดการศึกษาเบื้องตน และสงเสริมการศึกษาในชวงปดภาค
เรียน
พันธกิจที่ 6 ฟนฟู อนุรักษ สงเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
ใหคงอยูคูทองถิ่นและเปนที่สนใจและดึงดูดนักทองเที่ยว
พันธกิจที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของเทศบาลตําบลบานดูในดานสังคมสงเคราะหและการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ชุมชนปลอดยาเสพติด
พันธกิจที่ 8 สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม พัฒนา
แหลงทองเที่ยว สงเสริมการเชื่อมโยงการทองเที่ยว และพัฒนาการกีฬา
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานดู
เทศบาลตําบลบานดู ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว
1.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองถิ่น
1.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษและลดการใชสารเคมี
1.3 แนวทางการเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
1.4 แนวทางการสงเสริมทางการตลาดจําหนายสินคาทางการเกษตร
1.5 แนวทางการสนับสนุนพันธุปลาใหแกเกษตรกร
1.6 แนวทางการสงเสริมดานการประมงและปศุสัตวในทองถิ่น
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การแกไขปญหาความยากจน และขจัดปญหายาเสพติด
2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งกลุมอาชีพและการสรางความเขมแข็งในชุมชนและ
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2 แนวทางสงเสริมและสนับสนุนงานสงเคราะหผูดอยโอกาส เด็ก คนชรา และคนพิการ
2.3 แนวทางส ง เสริ ม อบรม ให ค วามรู ป อ งกั น ปราบปราม แก ไ ขป ญ หาการแพร ร ะบาดของ
ยาเสพติด
2.4 แนวทางการพัฒนาและขยายพื้นที่ของตลาดสดเทศบาลตําบลบานดู เพื่อรองรับผลผลิตของคนใน
ทองถิ่น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 แนวทางการพัฒนาการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ
3.3 แนวทางการพั ฒนาจั ดกิ จ กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น และสงเสริมการอนุรั ก ษสิ่งแวดล อมภายใตก ารมี
สวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น
3.4 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย และการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
3.5 แนวทางการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
3.6 แนวทางการสงเสริมการจัดตั้งสถานบริการดานสุขภาพชุมชน
3.7 แนวทางการจัดการดานภูมิทัศนใหชุมชนนาอยู
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนอยางตอเนื่อง
4.2 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
4.3 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานแหลงทองเที่ยวเดิม และแหลงทองเที่ยวใหม
4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน และรางระบายน้ํา
5.2 แนวทางการพัฒนากอสรางขุดลอกลําเหมือง ฝายแมว ฝายน้ําลน
5.3 แนวทางการพัฒนาการแหลงน้ําทางการเกษตร และระบบประปาหมูบาน ขุดลอกและสรางอางเก็บ
น้ํา
5.4 แนวทางการพัฒนาการกอสรางอาคาร รั้ว และปายประชาสัมพันธตาง ๆ
5.5 แนวทางการพัฒนาการจัดวางผังเมือง
5.6 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาแสงสวาง และหอกระจายขาวในชุมชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายใน
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6.2 แนวทางการสนับสนุน สงเสริม และรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3 แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมการใหบริการประชาชน
6.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
6.5 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
เทศบาลตํ า บลบ า นดู ไ ด มี ห ลั ก และแนวคิ ด ในการพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาอํ า เภอ และ
ยุ ท ธศ า สตร จั ง หวั ด เชี ย งร า ย แผน พั ฒ น า เศ ร ษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชา ติ น โยบ า ยของรั ฐ บ า ล
นโยบายผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
-นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ
- ใหความสําคัญตอการรวมพลังสังคมทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
- เนนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
เรื่องเรงดวนที่ตองทําในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
- พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และพึ่งตนเองได
- มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได
- สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
และเปนธรรม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดความโปรงใส สุจริต ยุติธรรมตอทุกภาคสวน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาประเทศไทย
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู รูเทาทันโลก
ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเปนธรรม
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารง
ไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน
2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม
3. ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบบประชาธิปไตยที่มีองค
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พระมหากษัตริยเปนประมุข
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
นโยบายรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2551
โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.1 การสร างความเชื่อ มั่น และกระตุ นเศรษฐกิ จในภาพรวมเพื่ อใหเ กิดความเชื่อ มั่น แก ภาค
ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
1.2 การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน
1.3 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน
1.4 จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1 ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและ
ความรักสามัคคีของคนในชาติ
2.2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน รวมทั้งการคุมครองผลประโยชนของชาติ
2.3 เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานมุงเนนการแกไขปญหาความ
ขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี
2.4 แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง โดยการปรับปรุง
ระบบการเขาเมือง การจัดระเบียบชายแดน และการจัดระเบียบแรงงานตางดาว
2.5 เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติโดยใหความสําคัญแกการ
พัฒนาระบบและกลไกตาง ๆ ใหพรอมที่จะปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติทุก
รูปแบบ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา
3.2 นโยบายแรงงาน
3.3 นโยบายดานสาธารณสุข
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3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย
3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
4. นโยบายเศรษฐกิจ
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
4.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
4.3 นโยบายพลังงาน
4.4 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งฟนฟูอุทยานทางทะเล
อยางเปนระบบ
5.2 คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ
เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
5.3 จัดใหมีระบบการปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทา
ความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ
5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ
ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย
5.5 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน
6.2 เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต
6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน
ที่รัฐลงทุนรอยละ ๕๐
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ
7.2 ส งเสริมความร ว มมื อ เพื่ อ สร างความแข็ งแกร งของอาเซี ยนในวาระที่ ไทยดํา รงตํ า แหน ง
ประธานอาเซียน
7.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ
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7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาทสําคัญของ
โลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ
7.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
7.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปนประโยชนตอ
ประเทศ
7.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบ
ตอประเทศไทย
7.8 สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน
7.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทยแรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชน
ไทยในตางประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.3 สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision)
“สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมสงเสริมฯและ อปท.ตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานหลักคุณธรรม
3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง
4. พัฒนาและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5. นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในกาบริหารงาน
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาทองถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู
7. สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข มีความสมาฉันท
8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดภาคใต
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอํานาจสูทองถิ่น
2. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดลอมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม
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วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุมลานนา)
ยุทธศาสตรที่ 2 เปนประตูการคา การลงทุน
และศูนยกลางการคมนาคมขนสงเชื่อมโยง GMS/BIMSTEC
Gateway เชียงราย / เขตเศรษฐกิจชายแดน
 Hub เชียงใหม
 การคาชายแดน นาน พะเยา แมฮองสอน เชียงใหม
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
รหัสอางอิง 03-12-076 ,03-15-095 , 03-15-096 , 03-15-097 , 03-15101


ยุทธศาสตรที่ 1
สรางฐานเศรษฐกิจใหม
ที่มีศักยภาพและโอกาสการแขงขัน
ในระดับนานาชาติ
 อุตสาหกรรมซอฟตแวร/ไอซีที
 ธุรกิจบริการสุขภาพสูระดับสากล
 ศูนยการศึกษาในระดับภูมิภาค
เชื่ อ มโยงกั บ แผนการบริ ห ารราชการ
แผนดิน รหัสอางอิง 03-11-055,
03-11-056 , 03-12-067, 03-14090

วิสัยทัศน

”ประตูทองการคาสูโลก

โดดเดนวัฒนธรรมลานนา
สังคมนาอยูทุกถิ่นที่”

เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และเกษตร
อุตสาหกรรม
 พัฒนาความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรม
 สงเสริมหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ
ลานนาใหโดดเดน สูตลาดโลก
 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงกับ
แผนการบริหารราชการแผนดิน
รหัสอางอิง 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


ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
และจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
 ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา ปาไม ดิน
 บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของเมือง/ชุมชน
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
รหัสอางอิง 03-16-112, 03-16-113,04-19-124,
04-21-133, 04-22-136, 04-22-136, 04-22-138,
04-22-142

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตร
อุตสาหกรรม การทองเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมอยางยั่งยืน





พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต
ดํารงฐานวัฒนธรรม/ทุนทางสังคมลานนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับเศรษฐกิจฐานความรู
พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรางสังคมที่สงบสุข
ดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เสริมสรางทุนทางสังคม
เชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

รหัสอางอิง 02-04-018 / 02-06-026 / 02-05-022 / 03-14091
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน (Vision)

“เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข ”
“Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade”
พันธกิจ (Mission)
1. เรงแกไขปญหาและพัฒนาการคา ลงทุน ทองเที่ยว และคมนาคมขนสง ใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยอมรับในระดับสากล
2. สงเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม ที่ไมกอมลพิษที่เพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนในจังหวัด
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ คุณธรรม และสงเสริมการศึกษาใหมีการกระจายโอกาส
ทางการศึกษา คุณภาพ และความเปนนานาชาติ
4. แก ไ ขป ญ หาความยากจน โดยการยกระดั บ รายได ข องประชาชนให สู ง ขึ้ น และจั ด ระบบ
ปรับปรุง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหสอดคลอง และสนับสนุนการเจริญเติบโตของจังหวัด
5. อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และโครงสรางทางสังคมใหเขมแข็ง เปนตัวอยางแกประเทศอื่นๆ
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน
6. แกปญหาและพัฒนาใหเกิดความมั่นคงและปลอดภัยพื้นที่ปกติและชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด
1. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว ไดแก แหลงทองเที่ยวตางๆ ทั้งในเชิงอนุรักษ
เชิงวัฒนธรรม การอํานวยความสะดวกในการคมนาคม การขนสง การบริการที่มีคุณภาพ การประชาสัมพันธ
สงเสริมการตลาด และการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประสานงานเปนเครือขายดานการทองเที่ยว
2. พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกส
โดยส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น พั ฒ นาสิ น ค า และบริ ก ารให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการ หาชอ งทางเพิ่ มมูลคา - การคา ในตลาดเดิมและ
แสวงหาตลาดใหม ตลอดจนพัฒนา Logistics และ Supply Chain
รองรับการเชื่อมโยง NSEC และกรอบความรวมมือ GMS
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3. สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
โดยพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร
และ อุตสาหกรรม สรางความเขมแข็งใหภาคเกษตรกร เพิ่มพื้นที่ชลประทานและพัฒนาปจจัยการผลิต สงเสริม
กลุมธุรกิจและผูประกอบการ SMEs ใหมี ศักยภาพ สงเสริมการวิจัย การสรางนวัตกรรมและการบริหารจัดการ
ตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม
4. ดํารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของลานนา
โดยรักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และ ความหลากหลายของวัฒนธรรมลานนา การนําทุน
ทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทางสังคม และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สงเสริมการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม
โดยพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย รองรับเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหมีสุขภาพที่ดี ฟนฟูคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน
6. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและการจัดการ สิ่งแวดลอมที่ดี
โดยสรางสมดุลการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรปาไม การฟนฟูทรัพยากรดิน การ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ การพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองและทองถิ่น การควบคุมมลพิษ และสงเสริม
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน
7. ความมั่นคงพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน
โดยการรักษาความมั่นคงชายแดนใหปลอดภัยจากการคุกคามทุกดาน พัฒนา ระบบเครือขายขาวกรอง
อยางมีบูรณาการ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชน จัดใหมีระบบ เตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ และ
การปองกันแกไขปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมือง
8. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐใหใสสะอาด โปรงใส ตรวจสอบได เพิ่มประสิทธิภาพ
ขีดสมรรถนะ ความทันสมัยใหกับบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศนอําเภอเมืองเชียงราย
“ อําเภอเมืองเชียงราย มีความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรปลอดภัย
มีความโดดเดนทางดานทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ประชาชนอยูเย็นเปนสุข ”
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาการคา เสริมสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดํารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของลานนา
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและการจัดการ สิ่งแวดลอมที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 7 : การเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ 8 : สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพพัฒนา
มาตรฐานการบริการ และบุคลากรการทองเที่ยวสูสากลพัฒนาการประชาสัมพันธ และการตลาดทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาการคา เสริมสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันพัฒนามาตรฐานการคาสงเสริมการคา การลงทุน
ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเขมแข็งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมการสรางความ เขมแข็งให
เกษตรกร องคกรเกษตรกรและผูประกอบการการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดํารงฐานวัฒนธรรม และทุนทางสังคมของลานนา
รักษา สืบทอด วัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูอยาง
มั่นคงสรางคานิยม จิตสํานึก และภูมิปญญาลานนา นําทุนวัฒนธรรมลานนา มาสรางคุณคาทางสังคม และเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจ บริหารจัดการองคความรูดาน ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมลานนา และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งกระบวนการประชาสังคม
พัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสราง
สังคมที่สงบสุข ภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีสรางพลังชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 6 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและการจัดการ สิ่งแวดลอมที่ดี
สรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนฟนฟู
ทรัพ ยากรดิ นและใชป ระโยชนใหเ หมาะสมกั บสภาพพื้น ที่ บริหารจัดการน้ํา อย างเปน ระบบ คุ มครองและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและ เปนธรรมควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ําเสีย อากาศและเสียง
พัฒนาเมือง และทองถิ่นใหเปนพื้นที่สีเขียวและเมืองนาอยูชุมชนเขมแข็ง บริหารจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมภายใตการมีสวนรวมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 7 : การเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที่
เสริมสรางศักยภาพ คน และชุมชน ใหมีความเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมี
สวนรวมในการพัฒนาพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่ใหมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเหตุอันเกิดจาก
ภัยพิบัติรวมพลังเอาชนะยาเสพติดการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 8 : สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พั ฒ นาระบบการบริ ก ารประชาชานเพื่ อ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ทุกภาคสวนในการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความใสสะอาดโปรงใสตรวจสอบไดเพิ่ มประสิทธิภาพบุคลากรและ
ระบบการบริหารงานภาครัฐ
นโยบายผูบริหารเทศบาลตําบลบานดู
แถลงตอสภาเทศบาลตําบลบานดูเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552
1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมายเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง การพาณิชย การทองเที่ยว และ
แหลงน้ําเพียงพอแกการเกษตร, อุปโภคบริโภค
จะดําเนินการปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักใหไดมาตรฐาน ปรับปรุงถนนสายรองและซอย
ตาง ๆ ใหสามารถเชื่อมโยงใชการไดสะดวก ปรับปรุงระบบระบายน้ําควบคูไป การปรับปรุงถนนสายหลักและ
ถนนสายรองในเทศบาล เพื่อใหระบายน้ําไดรวดเร็ว ปองกันการเกิดน้ํา ทวม ติดตั้งขยายเขตไฟฟาสาธารณะที่
จําเปน เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน
2. นโยบายสงเสริมคุณภาพชีวิต
เปา หมายเพื่ อให ประชาชนมีคุณภาพชีวิ ตที่ ดี มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม รักษาสื บทอดวัฒนธรรมและภู มิ
ปญญาทองถิ่น มีอาชีพสามารถดูแลตนเองในขั้นพื้นฐาน และไดรับบริการดานสวัสดิการทางสังคม และการ
สาธารณสุขอยางทั่วถึง
จะพัฒนาและยกคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ใหมีอาชีพและความเปนอยูที่ดีขึ้น สงเสริม
การสรางรายไดและพัฒนาฝมือในการประกอบอาชีพ บริการความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน สงเสริมการออก
กําลังกายโดยการเลนกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี บํารุงและพัฒนาที่พักผอนหยอนใจ ใหบริการ
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สวั สดิ การสั งคมแกเ ด็ก , สตรี, เยาวชน, ผู สูงอายุ และผู พิก าร อยา งทั่ วถึ งและเท าเทียม ขยายและปรั บปรุ ง
สถานศึ กษาและศูน ยพั ฒนาเด็ก กอ นวั ยเรียนใหเ หมาะสมกั บการพัฒนาการและเรี ยนรูของเด็ ก ฟ นฟู และ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของทองถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ใหมีคุณภาพ
3. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
เปาหมายเพื่อใหชุมชน สังคมในเขตเทศบาล มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จะสงเสริมและสนับสนุนการปองกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกปญหา
ยาเสพติด โดยกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชน พัฒนาและการเตรียมความพรอมในการปองกัน
ชวยเหลือและระงับเหตุจากภัยพิบัติตางๆ
4. นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
เปาหมายใหประชาชนมีทักษะพัฒนาอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มมูลคาของ
สินคาโดยการแปรรูปผลผลิต ซึ่งกอใหเกิดการผลิต การบริการ และสรางงาน ตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” สามารถพึ่งตนเองได
โดยการสนั บ สนุ น กลุ ม อาชี พ ให ใ ช ป ระโยชน จ ากสิ น ทรั พ ย ผลผลิ ต และทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น ให มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เสริมสรางทักษะองคความรูในการประกอบอาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาด
5. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายบริหารจัดการใหเขตเทศบาลตําบลบานดู เปนเมืองนาอยู ปราศจากมลพิษ ชุมชน สังคม มีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่ ง ยื น ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การรั ก ษาสภาพแวดล อ มของชุ ม ชน บ า นพั ก อาศั ย สถาน
ประกอบการ นาอยูอาศัย มีความเปนระเบียบเรียบรอย รักษาความสะอาดของถนน, ทางเดิน และการจัดการ
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย ตามหลักสุขาภิบาลอยางตอเนื่องและเปนระบบ
6. นโยบายการบริหารจัดการและบริการประชาชน
เปาหมายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมทางการเมืองอยางตอเนื่อง เพิ่ม
การบริหารจัดการอยางมีศักยภาพ จะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะความ
โปรงใส บริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น เสริมสรางพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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การกํ า หนดนโยบายการบริ หารงานของเทศบาลตํ า บลบ า นดู เกิ ดจากการวิ เ คราะห ป ญ หา บนพื้ น
ฐานขอมูลที่เปนจริง บางนโยบายที่ไมไดแถลงตอสภานี้เปนภารกิจที่ตองทํา ที่ไมขัดกับพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 รวมถึงที่แกไขเพิ่มเติม หากเปนประโยชนและความตองการของประชาชนก็จะนําไปดําเนินการเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553 - 2555 )
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการที่เทศบาลตําบลบานดูดําเนินการเอง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว
1.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 ผลิตปุยชีวภาพอัดเม็ด กลุมเกษตรกรทํานา
และกลุมทําสวน

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการผลิต
ปุยชีวภาพ

กลุมเกษตรกร จํานวน
2 กลุม

3 สงเสริมสนับสนุนการปลูกขาวพันธุดี

เพื่อสนุบสนุนการปลูกขาว
พันธุดี

กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว
จํานวน 2 กลุม

50,000

4 ฝกอบรมการเพาะเห็ดฟางและจัดซื้ออุปกรณ
ในการเพาะเห็ดฟาง

เพื่อสนับสนุนสงเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดฟาง

กลุมเพาะเห็ดฟาง จํานวน
1 กลุม

20,000

5 จัดหาเมล็ดพืชผักสวนครัว

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตอยู
อยางพอเพียง

กลุมเกษตรกร จํานวน
1 กลุม

10,000

7 สงเสริมการทองเที่ยวปลูก
ดอกทานตะวัน

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

พื้นที่ดอยดอยปูไข
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100,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรสามารถผลิตปุยใช
ไดเองและสามารถลดตนทุน
ในการทําเกษตรกรรม
สามารถผลิตขาวพันธุดี
มีคุณภาพ

สํานักปลัด

20,000 เกษตรกรมีความรูและเขาใจ
การเพาะเห็ดฟางที่ถูกวิธี

สํานักปลัด

เกษตรกรสามารถดํารงชีพ
อยูอยางเกษตรพอเพียง
และสามารถมีรายไดเสริมจาก
การจําหนายพืชผักสวนครัว
สามารถสรางรายไดใหแก
ประชาชนในทองถิ่น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัดฯ

ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

8 กอสรางเรือนเพาะชํากลาไมดอก
ไมประดับ

เพื่อสงเสริมการปลูกไมดอก
ไมประดับ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จํานวน 1 กลุม

100,000

1.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษและลดการใชสารเคมี
1 อุดหนุนกลุมเกษตรกร หมู 6 โครงการปลูก
ผักปลอดสารพิษ

2 จัดสวนสมุนไพรของศูนย อสม.

3 ปลูกผักปลอดสารพิษ

1.เปนแหลงปลูกผักปลอดสารพิษ
นํารองของเทศบาล
2.สรางรายไดลดรายจาย
3.กระตุนเศรษฐกิจของรัฐ
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพืช
สมุนไพร

มีโครงการปลูกผักปลอดสาร
พิษซึ่งเปนโครงการที่เขมแข็ง
มีความยั่งยืนเปนแบบอยาง
ในหมูบานอื่นๆ
กลุม อสม.

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ทําการเกษตรกรรมที่ปลอดภัย
กับชีวิตและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

กลุมเยาวชนในพื้นที่เทศบาล

1.3 แนวทางการเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
1 สงเสริมกลุมสับปะรดภูแล

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพใน
ทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

กลุมสับปะรดภูแลตําบล
บานดู
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถสรางรายได
ในการปลูกไมดอกไมประดับ

สํานักปลัดฯ

250,000

80,000

20,000

30,000

30,000

30,000 ต.บานดูมีโครงการปลูกผัก
ปลอดสารพิษนํารองและเปน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรชุมชนต.บานดู
สามารถใชพืชสมุนในการ
รักษาและบํารุงสุขภาพ

30,000

10,000 เยาวชนไดรับความรูการทํา
การเกษตรที่ปลอดภัยกับชีวิต

30,000

60,000

100,000

100,000

100,000 ประชาชนสามารถสรางรายได
จากอาชีพเสริม

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

40,000
สํานักปลัด ฯ

ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.4 แนวทางการสงเสริมทางการตลาดจําหนายสินคาทางการเกษตร
1 จัดงานจําหนายสินคาการเกษตร

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและการ
สงเสริมสินคาการเกษตร

จักงานบริเวณตลาดสด
เทศบาลตําบลบานดู

1.5 แนวทางการสนับสนุนพันธุปลาใหแกเกษตรกร
1 จัดหาพันธุปลาจากประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงราย

เพื่ออนุรักษและขยายแหลง
เพาะพันธุปลาใหแกเกษตรกร

หนองน้ําสาธารณะในเขต
ทต.บานดูทั้ง 19 หมูบาน

1.6 แนวทางการสงเสริมดานการประมงและปศุสัตวในทองถิ่น
1 เลี้ยงกบ-ปลา

เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงกบ - ปลา
ในบอซีเมนต

กลุมเกษตรกร จํานวน
1 กลุม

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000 ประชาชนสามารถสรางรายได
และอาชีพเสริม

100,000

100,000

100,000

40,000

40,000

40,000 มีพันธุปลาไวเพื่อสําหรับ
แจกจายเกษตรกร

40,000

40,000

40,000

10,000

10,000 ประชาชนมีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพ

10,000

10,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การแกไขปญหาความยากจน และขจัดปญหายาเสพติด
2.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งกลุมอาชีพและการสรางความเขมแข็งในชุมชนและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1 อุดหนุนกลุมนวดแผนไทย
เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหแก
กลุมนวดแผนไทยเพื่อ
50,000
50,000
ศูนยนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
รวมทั้งยังเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในทางออม

สุขภาพตําบลบานดู
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัด ฯ

50,000 สามารถสรางอาชีพและรายได กองสาธารณสุขฯ
เสริมใหกลุม ฯ และเปนการ
ดึงดูดนักทองเที่ยวของ
ตําบลบานดู

ที่

โครงการ

2 อุดหนุนกิจกรรมกลุมพัฒนาสตรีตําบลบานดู

3 อุดหนุนกลุมพัฒนาสตรีตําบลบานดู

4 จัดงานของดีบานดู ประกวดและจําหนาย
ผลิตภัณทการเกษตรสินคา OTOP ในตําบล
บานดู

5 สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพแกะสลักไม
และกลุมกลึงไม

6 สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมี
สวนรวมของชุมชน

7 อบรมเสริมรายไดสําหรับคนวางงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เพื่อใหความชวยเหลือกิจกรรม
หรือนันทนาการของกลุมพัฒนา
สตรี
เพื่อสงเสริมอาชีพของกลุมพัฒนาสตรี

กลุมพัฒนาสตรีตําบลบานดู

125,000

125,000

กลุมพัฒนาสตรีตําบลบานดู
จํานวน 19 หมูบาน

380,000

380,000

เพื่อสงเสริมการผลิตและการ
จําหนายผลิตภัณฑสินคา OTOP

จัดงานมหกรรมสินคา OTOP
และของดีตําบลบานดู

150,000

150,000

150,000 สินคา OTOP และผลิตภัณฑ
สินคาตําบลบานดูเปนที่รูจัก
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพแกะ
สลักไมใหเปนที่รูจักแพรหลาย

สรางศูนยการเรียนรู ฝกหัด
อบรมและพัฒนาพัฒนาไป
สูอาชีพ

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

เพื่อใหเกิดการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ เชน การดําเนินงานตาม
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

การจัดตั้งและพัฒนากลุม
หรือองคกรชุมชน การให
ความรูแกผูนําชุมชน

100,000

100,000

100,000 สรางอาชีพและรายไดใหแก
ชุมชนและเปนการอนุรักษ
ศิลปะที่งดงามและภูมิปญญา
ทองถิ่น
100,000 เกิดการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการรวมกันกับชุมชน
เพื่อใหการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อใหผูวางงานไดมีรายได

หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลบานดู 19 หมูบาน

100,000 ผูวางงานสามารถมีรายได
เลี้ยงชีพ

สํานักปลัด ฯ
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100,000

125,000 กลุมพัฒนาสตรีสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
380,000 สามารถเสริมสรางอาชีพ
ใหแกกลุมพัฒนาสตรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

8 โครงการผลิตภัณฑไมไผ
9 ฝกอาชีพของชนเผา การปกผา ทอผา ตีมีด
10 โครงการอบรมการผูกโบวดวยผา

11 โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องครัว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพให
กลุมชนเผา
เพื่อที่จะนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนในหมูบานและชุมชน

หมูที่ 7

เพื่อนํามาใชประโยชนในหมูบาน
และชุมชน

หมูที่ 13 กลุมชนเผา

100,000

100,000

กลุมพัฒนาสตรี ตําบลบานดู
ทั้ง 19 หมูบาน

150,000

150,000

กลุมพัฒนาสตรี ตําบลบานดู
ทั้ง 19 หมูบาน

190,000

190,000

1,345,000

1,455,000

2,148,000

2,148,000

864,000

864,000

252,000

252,000

60,000

60,000

2.2 แนวทางสงเสริมและสนับสนุนงานสงเคราะหผูดอยโอกาส เด็ก คนชรา และคนพิการ
1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2 เบี้ยยังชีพผูพิการ
3 เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ HIV
4 ตรวจเยี่ยมผูพิการ

เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากจน
และดอยโอกาส
เพื่อชวยเหลือผูที่พิการ
ที่ยากจนและดอยโอกาส
เพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อ
ที่ยากจน
เพื่อออกตรวจเยี่ยมผูพิการใน
ตําบลบานดู

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

กลุมผูสูงอายุที่ไดรับการ
คัดเลือกในเขตเทศบาล
กลุมผูพิการที่ไดรับการ
ในเขตเทศบาล
กลุมผูติดเชื้อ HIV
ในเขตเทศบาล
เพื่อสงเคราะหผูพิการที่ยัง
ไมไดรับการชวยเหลือใด ๆ
ในเขตเทศบาลตําบลบานดู
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนสามารถสรางรายได สํานักปลัด ฯ
จากอาชีพเสริม
100,000 กลุมชนเผาสามารถสรางรายได สํานักปลัด ฯ
จากอาชีพเสริม
150,000 กลุมพัฒนาสตรีมีความรูในการ สํานักปลัด ฯ
ผูกโบวและเกิดความสามัคคี

190,000 กลุมพัฒนาสตรีมีอุปกรณ
เครื่องครัวเพื่อใชประกอบ
กิจกรรม
1,445,000

สํานักปลัด ฯ

2,148,000 ผูสูงอายุมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น
864,000 ผูพิการมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น
252,000 กลุมผูติดเชื้อ HIV มีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
60,000 ผูพิการไดรับขวัญและกําลังใจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

5 อุดหนุนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนยสงเคราะหราษฎร
ทั้ง 19 หมูบาน

380,000

380,000

380,000 สามารถบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนตางๆของประชาชน

สํานักปลัด ฯ

6 อุดหนุนกลุมผูติดเชื้อ HIV กลุมเครือขายบานดู เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
เอื้ออาทร
หรือกิจกรรมกลุม

กลุมผูติดเชื้อ HIV กลุมเครือ
ขายบานดูเอื้ออาทร

100,000

100,000

สํานักปลัด ฯ

7 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุตําบลบานดู

ชมรมผูสูงอายุตําบลบานดู
- ชมรม ฯ ระดับตําบล
- ระดับหมูบาน ๆ ละ
20,000 บาท จํานวน 19
หมูบาน

100,000 กลุมเครือขายบานดูเอื้ออาทร
มีงบประมาณเพียงพอในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุม
ชมรมผูสูงอายุสามารถดําเนิน
200,000 กิจกรรมชมรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

8 สรางบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชันย
(หลังที่ 3)
9 อุดหนุนอาชีพผูสูงอายุ แกะสลักตุกตา
จากมะพราว
10 สงเคราะหครอบครัวเด็กแฝด 3 หมู
บานเดือนละ 1,000 บาท

เพื่อชวยเหลือประชาชนที่
ขัดสน ยากจนและดอยโอกาส

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุตําบลบานดู

200,000

200,000

380,000

380,000

380,000

150,000

150,000

150,000 ผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับ
การชวยเหลือและไมถูก
ทอดทิ้ง
ผูสูงอายุมีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด ฯ

12,000 ครองครัวเด็กแฝดไดรับความ
ชวยเหลือเพื่อเด็กไดรับนม
และอาหารที่เหมาะสม

สํานักปลัด ฯ

เพื่อความชวยเหลือผูดอย
โอกาสทางสังคมใหมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดี
เพื่อสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ประชาชนผูยากไร ผูดอย
โอกาส ที่ไดรับการคัดเลือก
กลุมผูสูงอายุบานปาซาง

30,000

ชวยบรรเทาปญหาเรื่องรายไดที่
ไมพอแกการยังชีพของครอบครัว
เด็กแฝด

ครอบครัวเด็กแฝด 1 ครอบ
ครัว

12,000
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สํานักปลัด ฯ

12,000

สํานักปลัดฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

11 จัดหารถเข็นสําหรับผูพิการหรือผูดอยโอกาส

1.เพื่อชวยเหลือและอํานวยความ
จัดหารถเข็นจํานวน 9 คัน
สะดวกตอผูพิการหรือผูดอยโอกาส ปละ 3 คัน
2.เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูพิการหรือผูดอยโอกาส

18,000

18,000

18,000 คนพิการและผูดอยความ
โอกาสสะดวกยิ่งขึ้น

สํานักปลัด ฯ

12 สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูไดรับความ
เดือดรอน

เพื่อชวยบรรเทาปญหาของประชาชน ผูพิการหรือผูดอยโอกาส

คนพิการ ผูสูงอายุ

50,000

50,000

สํานักปลัด ฯ

13 อุดหนุนกลุมคนพิการตําบลบานดู

เพื่อใหการชวยเหลือและสงเสริม
คุณภาพชีวิตของคนพิการ

กลุมผูพิการในพื้นที่
ทต.บานดู

60,000

60,000

50,000 ประชาชนที่ไดรับความเดือด
รอนตองการไดรับความชวย
เหลืออยางเรงดวน
60,000 คนพิการมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

320,000

290,000

290,000

200,000
30,000
80,000
310,000

200,000
30,000
80,000
310,000

200,000 การดําเนินงานของ ศตส.
30,000 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
80,000
310,000

2.3 แนวทางสงเสริม อบรม ใหความรู ปองกัน ปราบปราม แกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.)

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานและ
ภารกิจของ ศตส. ฯลฯ

ศตส. ตําบลบานดู
ศตส.อําเภอเมืองเชียงราย
ศตส.จังหวัดเชียงราย
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สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2.4 แนวทางการพัฒนาและขยายพื้นที่ของตลาดสดเทศบาลตําบลบานดู เพื่อรองรับผลผลิตของคนในทองถิ่น
1 ปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตําบล
บานดู

- เพื่อปรับปรุงทางเดิน
- เพื่อปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย
- เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมหลังคา
- เพื่อทาสีอาคารตลาดสด
- เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ํา

1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง
1 แหง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 แนวทางการพัฒนาการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
1 รณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ
และโรคไมติดตอในเขตเทศบาลตําบลบานดู

-เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก
- เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดนกและโรคไขหวัดใหญ
- เพื่อรณรงคปองกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบา
- เพื่อจัดซื้อวัคซีนสัตวเลี้ยง

ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
650,000

650,000

650,000 สรางความสะดวกสบาย
รวมทั้งปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินตอผูมาใช
บริการตลาดสดเทศบาล

650,000

650,000

650,000

500,000

500,000

500,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัยจากโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ

500,000

500,000

500,000

ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมูบาน
ครอบคลุมพื้นที่ 19 หมูบาน
หมูที่ 17
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ
1 โครงการพัฒนากิจกรรมออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพของประชาชนตําบลบานดู

- เพื่อใหประชาชนตําบลบานดู
มีสุขภาพแข็งแรง
- เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ในชุมชน
- เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง

จัดกิจกรรมแอโรบิค 1 แหง

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

100,000

100,000

100,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
มีสุขภาพแข็งแรง

100,000

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000 ชวยในอนุรักษปาไมและการ
บรรเทาปญหาภาวะโลกรอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

ศูนยสุขภาพของเทศบาล
ศูนยสุขภาพของเทศบาล

3.3 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น
1 สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสนองตอนโยบายการ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงาน ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะ
เพื่อลดภาวะโลกรอน
การขาดแคลนพลังงานและภาวะ
โลกรอน (อนุรักษปาตนน้ํา)

การดูแลรักษาปาชุมชนและ
ปาตนน้ําหรือจัดกิจกรรม
ที่เปนประโยชนและตอ
สวนรวม หมูที่ 7,13 และ 18

2 ปลูกปาพื้นบาน

เพื่ออนุรักษตนไมพื้นบาน

หมูที่ 2 บานปาซาง

35,000

สามารถอนุรักษพันธุพืช
และตนไมพื้นบาน

สํานักปลัด ฯ

3 ปลูกพืชสมุนไพร

เพื่ออนุรักษพืชสมุนไพรและ
ศึกษาถึงสรรพคุณทางการแพทย

หมูที่ 18 บานโปงพระบาท

50,000

สามารถอนุรักษพืชสมุนไพร
และศึกษาถึงสรรพาคุณทาง
การแพทย

สํานักปลัด ฯ

235,000
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150,000

150,000

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

3.4 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย และการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
1 ปรับปรุงและพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอย

- เพื่อปรับปรุงบอขยะ
จํานวน 1 แหง
- เพื่อจัดซื้อถังขยะ
ครอบคลุม 19 หมูบาน
- เพื่อสรางจุดศูนยรวมขยะ
จํานวน 1 แหง
จากตลาดสดเทศบาลตําบลบานดู

3.5 แนวทางการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สามารถลดปญหาดานขยะ
มูลฝอย และมีสิ่งแวดลอม
ที่ดีในเขตเทศบาลตําบล
บานดู

2,000,000

2,000,000

2,000,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

1 ตรวจเยี่ยมผูปวยเรื้อรัง

เพื่อใหความชวยเหลือและ
บรรเทาทุกขผูปวยโรคเบาหวาน

ประชาชนผูปวยโรค
เบาหวานในเขต ทต.บานดู

120,000

120,000

120,000 ผูปวยโรคเบาหวานไดรับการ
ชวยเหลือและดูแลสุขภาพ
อยางถูกวิธี

กองสาธารณสุขฯ

2 ออกหนวยบริการสุขภาพเคลื่อนที่
ทต. ตําบลบานดู

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ประชาชนในการดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคภัยไขเจ็บ
เพื่อใหความรูความรูเขาใจใน
ดานการสาธารณสุขแกประชาชน

ประชาชนในเขต ทต.บานดู

100,000

100,000

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในเขต ทต.บานดู

150,000

150,000

100,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายตลอดจนจนไดรับการ
ดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง
150,000 ประชาชนไดรับประโยชน
และความรูที่ไดรับมาปรับใช
กับการดําเนินชีวิตประจําวัน

พัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล
ใหมีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย

ตลาดสด ทต.บานดู

110,000

110,000

110,000 ตลาดสดของ ทต.บานดูได
มาตรฐานและสะอาดนาซื้อ

กองสาธารณสุขฯ

480,000

480,000

480,000

3 อบรมทางดานสาธารณสุขในกลุมตาง ๆ

4 ตลาดสดนาซื้อ
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กองสาธารณสุขฯ

ที่

วัตถุประสงค

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3.6 แนวทางการสงเสริมการจัดตั้งสถานบริการดานสุขภาพชุมชน
1 จัดตั้งศูนยแพทยชุมชน

รักษาพยาบาลและปองกันโรค
ประชาชนตําบลบานดู

ศูนยแพทยชุมชน
ตําบลบานดู 1 แหง

3.7 แนวทางการจัดการดานภูมิทัศนใหชุมชนนาอยู

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

10,000,000 ประชาชนตําบลบานดู ไดรับ
การรักษาพยาบาล และมีการ
ปองกันโรค
10,000,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10,000,000

10,000,000

กองสาธารณสุขฯ

10,000,000

10,000,000

380,000

380,000

380,000 แหลงทองเที่ยวภายในหมูบาน
ดูสวยงามเรียบรอย

กองชาง

1 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวภายใน
หมูบาน

เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน แหลง
ทองเที่ยวใหดูสวยงามเรียบรอย

พื้นที่เทศบาลตําบลบานดู

2 เทลานคอนกรีต

เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน แหลง
ทองเที่ยวใหดูสวยงามเรียบรอย

หมูที่ 18 บริเวณหอเจานาย

200,000

แหลงทองเที่ยวภายในหมูบาน
ดูสวยงามเรียบรอย

กองชาง

3 ปรับปรุงฟนฟูโบราณสถาน

เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน แหลง
ทองเที่ยวใหดูสวยงามเรียบรอย

หมูที่ 18

100,000

แหลงทองเที่ยวภายในหมูบาน
ดูสวยงามเรียบรอย

กองชาง

4 จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

เพื่อใชสําหรับตัดหญาที่สาธารณะ
และสําหรับการสาธารณะอื่น ๆ

จัดซื้อเครื่องตัดหญาจํานวน
6 เครื่อง ปละ 3 เครื่อง

5 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลบานดู

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนา สนง.
ทต.บานดูใหดูสวยงาม

บริเวณหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานดู

40,000

40,000 เทศบาลมีเครื่องจักรกล
สําหรับการดําเนินกิจกรรม
สาธารณะประโยชน

200,000

620,000

50

40,000

บริเวณหนา สนง. ทต.บานดู
มีภูมิทัศนที่ดูสวยงาม
720,000

420,000

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนอยางตอเนื่อง
1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑
(เฉลิมพระเกียรติฯ บานปาซาง)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม/การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน ท.๑
ใหดําเนินไปอยางเรียบรอย และ
เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูมา
รับบริการ และนักเรียนของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1. โครงการจัดมุม
ประสบการณในหองเรียน
รร.ท.๑ (200,000 - 53-55)
2. โครงการความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น (500,000 - 54)
3. โครงการสวัสดิการนร.
(100,000 - 53-55)
4. โครงการเขาคายฤดูรอน
(20,000 - 53-55)
5. โครงการจางครูชาว
ตางชาติเพื่อสอนภาษา
อังกฤษ (275,000 - 53-55)
6. โครงการสรางศูนย
เรียนรู (300,000-54)
7. โครงการสอนเสริม
(40,000 -53)
8. โครงการบัณฑิตนอย
(15,000-30,000-40,000)
9. โครงการสอนเสริมภาษา
จีน/ญี่ปุน (144,000 - 53-55)
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

794,000

1,569,000

200,000

200,000
500,000

779,000 การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพเกิด
200,000 ประโยชนสูงสุดในการ
นักเรียน

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

275,000

275,000

275,000

300,000
40,000
15,000

30,000

40,000

144,000

144,000

144,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
มีทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้น

กองการศึกษา

2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถานศึกษา

จัดทําแผนยุทธศาสตรสถานศึกษา

- โรงเรียน ท.1
- ศพด. 7 ศูนย

16,000

3 โครงการสรางสื่อนวัตกรรมการศึกษา

เพื่อผลิตสื่อนวัตกรรม สําหรับใช
ในการเรียนการสอนปฐมวัย

สถานศึกษาสังกัด ทต.บานดู
ใชสื่อนวัตกรรมทางการ
ศึกษาและผานมาตรฐาน

24,000

24,000

24,000 บูรณาการการสอนของครู
โดยใชสื่อนวัตกรรมการ
ศึกษาเปนเครื่องมือ

กองการศึกษา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สงเสริมการอบรมทาง
วิชาการและปฏิบัติการแก
ผูดูแลเด็กและครู

ผูดูแลเด็ก/ครูโรงเรียน
เทศบาล1ไดรับการอบรม
ดานการสอนปฐมวัย

50,000

50,000

50,000 สามารถนําสิ่งที่ไดรับการ
อบรมมาปรับใชไดตาม
บริบทของชุมชนตอไป

กองการศึกษา

5 โครงการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลตําบลบานดู

เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก การจัดการศึกษามีคุณภาพ
สมศ. และที่เกี่ยวของ
และมาตรฐาน

30,000

30,000

30,000 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
พรอมรับการประเมินจาก
สมศ. และที่เกี่ยวของ

กองการศึกษา

6 โครงการขยายการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียน
เทศบาล 1

ขยายการจัดการเรียนการสอน
จากอนุบาลไปสูระดับประถม
ศึกษา

จัดการศึกษาภาคบังคับ
ของ โรงเรียน ท.1

5,000,000

5,000,000 จัดการศึกษาตอยอดจากระดับ
อนุบาล ของ รร.ท.1 ได โดย
ตอเนื่อง

กองการศึกษา

7 สงเสริมและทัศนศึกษาดูงาน
สถานศึกษาปฐมวัยตนแบบ

สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางหนวยงาน

- โครงการศึกษาดูงาน
- ดูงานมหกรรมการจัดการ
ศึกษาทองถิ่น
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100,000

100,000

100,000 นําประสบการณที่ไดมา
ประยุกตใชไดตอไป

กองการศึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นและการศึกษานอก
ระบบ (สายสามัญ)

เพื่อเปนบริการสาธารณะ
ดานการศึกษาแกประชาชน
ในพื้นที่

จัดการศึกษารวมกับ กศน.อ.
เมือง ชร. บริการดานการ
ศึกษาใหประชาชน ต.บานดู

9 โครงการจัดมุมกิจกรรมเสริม
ประสบการณหองเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปูไข

จัดซื้อวัสดุอุปกรณและ
สื่อการเรียนการสอน
สําหรับมุมกิจกรรมตางๆ

มีมุมกิจกรรมที่จําเปนตอ
การจัดประสบการณ
การเรียนการสอน

50,000

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคาร
ศพด. บานโปงน้ําตก

พัฒนาปรับปรุง ศพด.บานโปง
น้ําตกใหเปนศูนยที่ไดมาตรฐาน

350,000

11 โครงการติดตั้งระบบเสียง โรงเรียน ท.๑

ติดตั้งเสียงตามสายของโรงเรียน

- กอสรางโรงอาหารพรอม
จัดซื้อโตะเกาอี้รับประทาน
อาหาร (290,000 - ป 53)
- กอสรางหองสวม 4 หอง
(60,000 - ป 53)
- กอสรางที่แปรงฟนเด็ก
(30,000 - ป 54)
- โครงการปรับปรุงอาคาร
(70,000 - ป 54)
- กอสรางรั้ว ศพด.
(30,000 ป 54)
ใชสําหรับทํากิจกรรม
หนาเสาธง

ที่

โครงการ

53

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

50,000

100,000

130,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100,000 ประชาชนใหความสนใจ
ในการสมัครเขาเรียนและ
มีผูรูหนังสือเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

มีมุมกิจกรรมอยางนอย
3 มุม

กองการศึกษา

ศูนยมีสถานที่ที่มีความ
ปลอดภัย และไดมาตรฐาน

กองการศึกษา

มีระบบเสียงโรงเรียน

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กมีเครื่องเลนกลางแจง

กองการศึกษา

หองเรียนมีบรรยากาศ
เอื้อตอการเรียนรู

กองการศึกษา

เด็กใน ศูนยมีชุดนักเรียน
คนละ 1 ชุด

กองการศึกษา

สรางความปลอดภัยให นร.

กองการศึกษา

ประหยัดในการจัดทําแบบ
ฝกหัด เอกสารราชการ ของ
โรงเรียน

กองการศึกษา

12 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

จัดซื้อเครื่องเลนสนามให
สถานศึกษา

- โรงเรียน ท.๑ (ป 54)
- ศพด. 7 ศูนย (ป 53)

700,000

13 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
สถานศึกษาสังกัด ทต.บานดู

เพื่อสรางบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน

- โรงเรียน ท.๑
- ศพด. 7 ศูนย

300,500

14 โครงการจัดซื้อชุดนักเรียนใหนักเรียนใน
ศพด. สังกัด ทต.บานดู

สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
แกเด็กที่เรียนใน ศพด. ในสังกัด

จัดซื้อชุดนักเรียนใหเด็กใน
ศพด. 7 แหง จํานวน
300 คน

15 โครงการจัดซื้อรถโรงเรียน

ซื้อรถตูสําหรับใชรับสงนักเรียน

เปนรถรับสงนักเรียน รร.ท.1

16 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร รร.ท.1

ซื้อเครื่องถายเอกสารสําหรับ
รร.ท.1

ใชสําหรับจัดทําแบบฝกหัด
ของ รร.ท.1 และ

100,000

17 ปรับภูมิทัศนสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตําบลบานดู

จัดสภาพแวดลอมบริเวณ
โรงเรียน

รร.ท.๑ และ ศพด. 7 แหง
มีภูมิทัศนที่สวยงาม สะอาด

90,000

90,000

90,000 โรงเรียนเทศบาล 1 และ
ศูนยฯ มีสภาพแวดลอมที่ดี

กองการศึกษา

18 โครงการกอสรางปายสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลบานดู

สรางปายชื่อสถานศึกษาที่สวยงาม

- โรงเรียน ท.๑ (100,000)
- ศพด. 7 ศูนย (70,000)

100,000

70,000

มีปายชื่อโรงเรียน

กองการศึกษา
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200,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

60,000

1,000,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการสรางเสาธงชาติ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
เทศบาล 1

เพื่อกอสรางเสาธงและ
จัดซื้อธงชาติใหโรงเรียน
และศูนยเด็กสังกัดเทศบาล

โรงเรียนเทศบาล 1 และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย
มีเสาธง

120,000

มีเสาธงชาติในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ครบ
ทุกแหง

กองการศึกษา

20 โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับนักเรียน
โรงเรียน ท.๑

สรางหองน้ําหองสวมใหเพียงพอ
ตอจํานวนเด็กนักเรียน

มีหองน้ําหองสวมสําหรับเด็ก
จํานวน 10 หอง

150,000

มีหองน้ําหองสวมสําหรับ
เด็กใชอยางเพียงพอ

กองการศึกษา

700,000

ศูนยมีอาคารเอนกประสงค

กองการศึกษา

512,000

มีหองเรียน หองสื่อ และ
หองพักครู เพียงพอ

กองการศึกษา

21 โครงการกอสรางอาคารหองประชุมและรับรอง เพื่อใชประชุมคณะครูและผูมา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ
ศึกษาดูงาน และสําหรับเปนหอง
บานปาซาง
รวมทํากิจกรรมของเด็กนักเรียน

มีหองสําหรับใชจัดกิจกรรม
ประชุม อบรม และตอนรับ
คณะศึกษาดูงาน

22 โครงการกอสรางอาคารเรียนมาตรฐาน
โรงเรียน ท.๑

สรางอาคารเรียนสําหรับเปดการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลของ
โรงเรียนเทศบาล ๑

- กอสรางอาคาร สน.ศท.
อนุบาล 8 (3,000,000)
- กอสรางอาคารเรียนแบบ
แปลนเทศบาล (512,000)

300,000

23 โครงการติดตั้งมิเตอรและปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟา ศพด.บานโปงพระบาท

เพิ่มความปลอดภัยเรื่องไฟฟา

- กอสรางหองน้ําหองสวม
5 หอง

52,000

55

มีความปลอดภัยในการใช
ไฟฟา และปลอดอัคคีภัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

24 โครงการยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โปงพระบาท

เพื่อยายสถานที่ตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโปงพระบาท

25 โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล ๒

จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล แหงที่ ๒
มีโรงเรียนเทศบาลสําหรับ
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแก บริการดานการศึกษาแก
เด็กในพื้นที่เขตเทศบาล
ประชาชนในพื้นที่

26 จัดตั้งศูนย IT ตําบล

เพื่อเปนบริการสาธารณะ
ดาน IT แกประชาชน

ศูนย IT ตําบลจํานวน 1 แหง

27 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตเทศบาล
ตําบลบานดู

สนับสนุนงบประมาณเพื่อใชใน
การเรียนการสอนของโรงเรียน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
โรงเรียนจํานวน 5 โรงเรียน

28 โครงการอบรมเด็กระวี

เพื่อใหเด็กมีพื้นฐานในทางธรรม
และเขาใจถึงวัฒนธรรมของตนเอง

เด็กระวีบานหัวฝาย อายุ
4-14 ป

29 โครงการคนดีศรีสังคม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกเยาวชนในตําบลบานดู

สรางแกนนําเยาวชนดานการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สรางมาตรฐานให ศพด. บาน
โปงพระบาททั้งดานอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดลอม

1,500,000

กองการศึกษา

10,000,000 ประชาชนในพื้นที่ใหการ
ยอมรับ และสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนเทศบาล

กองการศึกษา

ประชาชนมีศูนย IT ใน
การคนหาความรูตาง ๆ
600,000 นักเรียนในเขตพื้นที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

15,000

50,000

4,945,500

56

600,000

13,594,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ไดมาตรฐานและประชาชน
ยอมรับสงบุตรหลานเขาเรียน

300,000

600,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

17,552,000

กองการศึกษา

กองการศึกษา

เด็กเขาใจในทางธรรมของ
พระเจา

กองการศึกษา

เกิดเครือขายเยาวชนดาน
วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.2 แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความรูความสามารถตามความ
เหมาะสมของวัย
สงเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนได
จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม
เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการกีฬา
ใหเปนที่ยอมรับ

สรางเวทีใหเด็กในตําบลไดมี
กิจกรรมรวมกัน

200,000

200,000

อุดหนุนงบประมาณสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบล
บานดู
จัดนักกีฬาเขารวมแขงขันราย
การตางๆ

95,000

95,000

130,000

130,000

4 จัดหาอุปกรณกีฬา

เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาไวบริการ
เด็กเยาวชน และประชาชนอยาง
ครบถวนทุกชนิด

-เด็กและเยาวชน 19 หมูบาน
- โรงเรียน ท.1
- ศพด 7 แหง

150,000

5 ปรับปรุงสนามกีฬาหนาสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานดู

เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดออกกําลังกาย

ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานดู

6 การแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ
"บานดูเกมส"

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพ จัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
แข็งแรงและรักการออกกําลังกาย สัมพันธประชาชนตําบล
บานดู

2 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล
บานดูและกลุมเยาวชน 19 หมูบาน
3 จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬารายการ
ตางๆ
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 สรางความสัมพันธใน
ครอบครัวและสงเสริมให
สังคมตระหนักถึงความ
95,000 เด็กและเยาวชนมีโอกาส
แสดงความรูความสามารถ
เพื่อพัฒนาคนและสังคม
130,000 เปนการสรางชื่อเสียงให
กับเทศบาลใหเปนที่ยอมรับ

กองการศึกษา

150,000

150,000 นักเรียน ประชาชนสามารถ
ออกกําลังกายโดยอาศัยกีฬา
ตามความถนัดและสนใจ

กองการศึกษา

500,000

500,000

500,000 เทศบาลตําบลบานดูมี
สนามกีฬาที่ไดมาตราฐาน
รองรับการแขงขันระดับ
ตางๆ

กองชาง

400,000

400,000

400,000 ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บานดูมีความสามัคกัน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

7 อุดหนุนการแขงขันกีฬา

วัตถุประสงค
- อุดหนุนชมรมรักสุขภาพบาน
ปางลาว หมูที่ 10
- อุดหนุนหมู 12,15,16,3
- อุดหนุน บานหัวฝายหมู 13
- อุดหนุนหมู 7, 13

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนกีฬาฟุตบอล
"ปางลาวคัพ" (50,000)
- อุดหนุนกีฬาสีสัมพันธ
"ปาสักไกเกมส" (60,000)
- อุดหนุนกีฬาเซปกตะกรา
"บานหัวฝายคัพ" (20,000)
- อุดหนุนการแขงกีฬาสี
สัมพันธ (50,000)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

180,000

180,000

180,000 เสริมสรางความสามัคคีแก
คนในชุมชน และพัฒนา
ทักษะดานกีฬาแกนักกีฬา
ไปสูระดับที่สูงขึ้นไป

กองการศึกษา

8 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดออกกําลังกาย - กีฬาสีสัมพันธนักเรียน
และมีสุขภาพแข็งแรง หางไกล
สังกัดเทศบาลฯ (30,000)
ยาเสพติด
- โครงการจัดการแขงขัน
กีฬามวยไทย (120,000)

150,000

150,000

150,000 เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็ง
แรง รักการออกกําลังกาย

กองการศึกษา

9 โครงการอบรมกีฬาหรือจัดการแขงขันกีฬา
ขั้นพื้นฐาน

เพื่อสรางทักษะดานกีฬาใหกับเด็ก
และเยาวชน

200,000

200,000

200,000 เด็กไดเลนและแขงขันกีฬา
หางไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามมวย

เพื่อใหมีสนามมวยที่ไดมาตราฐาน

100,000

100,000

100,000 สนามมวยไดมาตราฐาน
ใชเปนที่ฝกฝนของนักกีฬา
มวยไทย

กองการศึกษา

จัดอบรมหรือการแขงขันกีฬา
ใหกับเด็กในเขตเทศบาล
ตําบลบานดูและพื้นที่ใกล
เคียง
ซอมแซมสนามมวยบาน
ปางลาว หมูที่ 10
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เยาวชนสามารถใชเวลาวางให
เปนประโยชนสืบสานดนตรี
ลานนาของทองถิ่น

กองการศึกษา

11 โครงการสงเสริมกลุมเยาวชนดนตรีลานนา

เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานดนตรี
ลานนาแกเยาวชน ม.2 , ม.18

- อบรมสงเสริมกลุมเยาวชน
ดนตรีลานนา
- จัดซื้อเครื่องดนตรีและจัด
อบรมดนตรีลานนา ม.18

40,000

12 อุดหนุนกีฬา อสม. ตําบลบานดู

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬาของ
อสม. ตําบลบานดู

กลุม อสม. ตําบลบานดู

50,000

50,000

2,195,000

2,155,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 สามารถดึงดูดและเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น

กองชาง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สามารถดึงดูดและเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวไดมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

150,000

150,000

3,650,000

3,650,000

50,000 สามารถจัดกิจกรรมใหเปนไป กองสาธารณสุขฯ
ดวยความเรียบรอย
2,155,000

4.3 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานแหลงทองเที่ยวเดิม และแหลงทองเที่ยวใหม
1 กอสรางและปรับปรุงน้ําพุรอนโปงพระบาท
แบบครบวงจร

เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหทัน
สมัย

2 เที่ยว 1 วัน ทั่วทั้งตําบล

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ
ตําบลบานดู

3 สรางฝนถนนคนเดิน

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการ
จําหนายสินคา

กอสรางอาคาร หองอาบน้ํา
ปรับปรุงภูมิทัศน และ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
จัดโปรแกรมการทองเที่ยว
แนะนํานักทองเที่ยวได
เขาชมสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญของตําบลบานดู
บริเวณถนนหมูที่ 4 พื้นที่
ทต.บานดู
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150,000 สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
และชวยสรางเศรษฐกิจใน
ชุมชน
3,650,000

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ

เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของผูสูงอายุ

จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ
ประจําป 2553

140,000

140,000

2 จัดงานประเพณีสงกรานต

เพื่ออนุรักษประเพณีที่ดีงามใหคงไว จัดงานประเพณีสงกรานต
สืบไป
ประจําป 2553

200,000

200,000

3 ถวายเทียนจํานําพรรษา

เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานพระพุทธ
ศาสนา

จัดงานแหเทียนจํานําพรรษา
ประจําป 2553

30,000

30,000

4 จัดงานประเพณีลอยกระทง

เพื่ออนุรักษประเพณีที่ดีงามใหคงไว จัดงานประเพณีลอยกระทง
สืบไป
ประจําป 2552

300,000

300,000

5 อุดหนุนกิจกรรมวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรม
หรือโบสถคริสต

เพื่อทํานุบํารุงพุทธศาสนาและศาสนา จัดงบอุดหนุนวัดหรือสถานที่
อื่นๆใหเจริญรุงเรือง
ปฏิบัติธรรมหรือโบสถคริสต
ทุกแหง ๆละ 10,000 บาท

219,200

219,200

6 อุดหนุนหรือสงเสริมประเพณีสรงน้ํารอยพระ
พุทธบาทวัดปาดอยพระบาท

เพื่อสงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนียม จัดงบอุดหนุนประเพณีสรงน้ํา
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นใหคงอยู รอยพระพุทธบาท
สืบไป

50,000

50,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

140,000 ผูสูงอายุไดแสดงออกถึง
ความสามารถเปนที่ยอม
รับ
200,000 เปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามใหคงไว
สืบไป
30,000 เปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามใหคงไว
สืบไป
300,000 ประชาชนตําบลบานดู
ไดสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
219,200 เทศบาลไดมีสวนรวมใน
การเผยแพร

50,000 วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นไดรับการสงเสริม
และอนุรักษตอไป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7 อุดหนุนประเพณีเลี้ยงผีตนน้ํา

เพื่อสงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนียม จัดงบอุดหนุนประเพณีเลี้ยง
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
ผีตนน้ํา

10,000

10,000

10,000 มีการจัดประเพณีเลี้ยงผี
ตนน้ํา

กองการศึกษา

8 อุดหนุนพุทธสมาคม จังหวัดเชียงราย

เพื่อสงเสริมกิจการทางพุทธศาสนา จัดงบอุดหนุนพุทธสมาคม
ของจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

10,000

10,000

10,000 ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดรวมกันทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา

กองการศึกษา

9 อุดหนุนโครงการวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนียม จัดงบอุดหนุนวัฒนธรรม
"ถนนคนเลนน้ํา"
ประเพณีสงกรานต
ประเพณีบานโปงพระบาท
หมุที่ 6

50,000

50,000

50,000 ดํารงวัฒนธรรมประเพณี
ใหคงไวสืบไป

กองการศึกษา

10 อุดหนุนประเพณีพื้นบานลานนา
"แหไมค้ําสะหลีหลวง"

15,000

15,000

15,000 ดํารงวัฒนธรรมประเพณี
ใหคงไวสืบไป

กองการศึกษา

76,000

76,000

76,000 ใหเยาวชนมีจริยธรร
และมีความรูเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

100,000

100,000

11 อุดหนุนคณะสงฆตําบลบานดู

12 อุดหนุนการสรางพุทธมณฑลสมโภชน
750 ป เมืองเชียงราย

เพื่อสงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนียม จัดงบอุดหนุนประเพณี
ประเพณีทองถิ่น
พืน้ บานลานนา
"แหไมค้ําสะหลีหลวง"
บานปาซาง หมูที่ 2
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
เยาวชนในเขตเทศบาล
บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
ตําบลบานดู

เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของจังหวัดเชียงราย

เพื่อกอสรางพุทธมณฑล
สมโภชน 750 ป
เมืองเชียงราย
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100,000 จังหวัดเชียงรายมีสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมและ
สวยงาม

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

13 กอตั้งสภาวัฒนธรรมหมูบานปาซาง

เพื่อสงเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

หมูที่ 2 บานปาซาง

40,000

ประชาชนมีความรูและมีความ
สนใจในวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นมากขึ้น

กองการศึกษา

14 สืบสานวัฒนธรรมลานนา (ถนนคนเดิน)

เพื่อสงเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

หมูที่ 10 บานปางลาว

10,000

ประชาชนมีความรูและมีความ
สนใจในวัฒนธรรมทองถิ่น
มากขึ้น

กองการศึกษา

15 ประเพณีสืบชะตาแมน้ํากก(ฝายเชียงราย)

เพื่อสงเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

กลุมเกษตรกรผูใชน้ําฝาย
เชียงราย

16 ประเพณี "รดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ"

เพื่อสืบสานและอนุรักษประเพณี
ที่ดีงาม

รดน้ําดําหัว ผวจ. ,นายอําเภอ
หัวหนาสวนราชการ
ผูนําฝายปกครอง ฯลฯ
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5,000

5,000

20,000

20,000

1,275,200

1,225,200

5,000 เกษตรกรผูใชน้ําไดรวมกัน
อนุรักษประเพณีอันดีงาม
20,000 ประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม
ไดรับการอนุรักษใหคง
อยูสืบไป
1,225,200

กองการศึกษา

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน และรางระบายน้ํา
1 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 1 ซอย 16 แยกซาย
กวาง 4 ม.ยาว50 ม. ซอย5
แยกซายกวาง 4 ม. ยาว
110 ม.และซอย 5 แยกขวา
กวาง 4 ม.ยาว 140 ม.
หมูที่ 1 ซอย 9 ซอย 11
กวาง 0.40 ม. ยาว 205 ม.

2 กอสรางรางระบายน้ํา(ตอเนื่องจากโครงการเดิม)

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

3 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 2 ในปาชา
กวาง 6 เมตร ยาว 50 เมตร

4 กอสรางถนนหินคลุกพรอมบดอัด

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 2 ขางสุสานปาซาง
กวาง 5 เมตร ยาว 3 กม.

5 ขยายถนน คสล.

เพื่อขยายเสนทางสัญจร

หมูที่ 2 สายหนาวัดปาซาง
กวาง 1.50 เมตร ยาว150
เมตร

63

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

660,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

717,500

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

550,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

165,000

123,750

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 กอสรางถนนลาดยาง

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 14
วัดพระธาตุจอมสัก - ศูนย
พัฒนาอาชีพปาซาง
กวาง 5 ม. ยาว 3 กม.
หมูที่ 2 กวาง 1.5 เมตร
ยาว 5 เมตร ลึก 1.50 เมตร
(1 ชองทาง)
หมูที่ 2 กวาง 0.40 ซม.
ยาว 400 เมตร

7 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.
(BOX CULVERT) 457,00

เพื่อเชื่อมรอยตอถนนและ
ชวยในการระบายน้ํา

8 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

9 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 3 ซอย 5 /1 กวาง
3.50 ม. ยาว 28 ม.

10 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 3 ซอย 4 กวาง 00.40 ม.
ยาว 195 ม.

11 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

12 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

341,250

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

หมูที่ 3 ซอย 5 กวาง 0.40 ม.
ยาว 210 ม.

367,500

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

หมูที่ 3 ซอย 3 กวาง 0.40 ม.
ยาว 350 ม.

408,000

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง
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3,000,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

85,000

700,000

53,900

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 3 ซอย 6 กวาง 0.40 ม.
ยาว 350 ม.

14 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT) เพื่อเชื่อมรอยตอถนนและ
ชวยในการระบายน้ํา

หมูที่ 3 ซอย 2 กวาง 2.40 ม.
สูง 2.10 ม. ยาว 6.00 ม.
( 2 ชองทาง)
หมูที่ 4 ซอย 8 กวาง 3.00 ม.
ยาว 42.00 ม.และซอย 11
กวาง 4.0ยาว 117.00 ม.
หมูที่ 4 กวาง 4 ม.ยาว 34 ม.
ม.และวางทอกลม1.00ม.
จํานวน 58 ทอนพรอมพัก
จํานวน 2 ชุด
หมูที่ 4 ซอย 2 กวาง 0.40 ม.
ยาว 546 ม.

ที่

โครงการ

13 กอสรางรางระบายน้ํา

15 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

16 กอสรางถนน คสล. พรอมทอระบายน้ํา
(บอพัก 4,000 ม.) (รองบงนอย)

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรและ
ชวยระบายน้ําเสีย ปองกันน้ําทวม

17 กอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปดพรอม
ขยายผิวจราจร

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรและ
ชวยระบายน้ําเสีย ปองกันน้ําทวม

18 ขยายถนน คสล. 2 ขางไหล

เพื่อขยายเสนทางจราจร

หมูที่ 4 ซอย 4 เชื่อมหมู 8.
กวางขางละ 1ม. ยาว 222 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
356,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

366,000 สามารถชวยใหทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

327,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

228,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

637,000

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

245,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 5 ซอย 5 กวาง 3 ม.
ยาว 197 ม. ซอย 7 กวาง 4 ม.
ยาว 163 ม. กวาง 3 ม. ยาว
173 ม.
หมูที่ 5 เขาสูพื้นที่การเกษตร
และศูนยพัฒนาอาชีพของ
หมูบาน กวาง 4 ม.
ยาว 400 ม.
เชื่อมทางระหวางหมู 5
และหมู 8

20 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

21 กอสรางถนน คสล. และสะพานเชื่อม

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

22 กอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปด

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 5 ซอย 1 เชื่อมซอย 2
กวาง 0.40 ม. ยาว 380 ม.

23 กอสรางถนนคสล.(ขางสนามกีฬากลางหมูบาน)

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 6 กวาง4 ม.ยาว 402

24 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 6 ซอย 8/2 กวาง 3 ม.
ยาว 22 ม.

25 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 6 ซอย 8/6/2 กวาง 4 ม.
ยาว 55 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
325,000
(ซ.5)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

359,000
(ซ.7)

286,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
(ซ.8)
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

880,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

442,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

120,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

1,510,000

665,000

36,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 7
ซอย 3 ขางโบสถวัฒนธรรม
กวาง 4 ม. ยาว 37 ม.
หมูที่ 7 ถนนสันปายาง
กวาง 5 ม.ยาว 3กม.

27 กอสรางถนนผิวจราจรดินลูกรัง

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

28 กอสรางถนนผิวจราจรดินลูกรัง

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 7 ทางขึ้นปาชุมชน
กวาง 5 ม. ยาว 500 ม.

29 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

30 ขยายไหลถนน คสล. 2 ขาง

เพื่อขยายเสนทางจราจร

31 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก
(โครงการตอเนื่อง)

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 8 ซอย 2 กวาง 4 ม. ยาว
127 ม.ซอย 4กวาง 4 ม. ยาว
35ม.ซอย7กวาง4 ม.ยาว 225
ม.ซอย 9 กวาง4ยาว 164 ม.
ซอย 10 กวาง 4 ยาว 49 ม.
ซอย 11 กวาง 4 ยาว 205 ม.
ซอย 12 กวาง 4 ยาว 183 ม.
หมูที่ 8 จากบานเลขที่ 40 ถึง
ขางคลีนิกหมอวัฒน เชื่อม
ระหวาง หมูที่ 8 ถึงหมูที่ 4
กวางขางละ 1ม. ยาว 903 ม.
หมูที่ 8 วางทอ กลม1.00ม.
จํานวน183 ทอน พรอม
บอพักจํานวน13 จุด
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000

825,000

356,400

855,800

993,300

509,500

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

137,500 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

961,400 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
สบายในการเดินทางมากขึ้น

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 9 ซอยหอพักสตรี
กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.

33 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 9 ซอย 6 กวาง 4 ม. ยาว
55 ม.

34 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

35 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

36 กอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปด

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

37 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

38 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 9 จากบานเลขที่ 46
ถึงบานเลขที่ 50 กวาง 4 ม.
ยาว 78 ม.
หมูที่ 9 แบบมีฝาปดและ
วางทอ ซอย 1 ปากทาง
บ.เมืองทองถึงบานนายอินถา
กวาง 0.60 ม. ยาว 700 ม.
หมูที่ 9 จากหอพักชมจันทร
ถึงศูนย อสม. กวาง 0.40 ม.
ยาว 400 ม.
หมูที่ 10 ซอย 2/2 ทางเขา
อาคารเอนกประสงค
กวาง 3.50 ม. ยาว 36 ม.
หมูที่ 10 ซอย 10 เชื่อม
หมูที่ 16 กวาง3.50 ม.ยาว
550 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
440,000

933,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

121,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

171,600

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

1,400,000 สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

69,300

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

530,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

39 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 10 ซอย 1/3
กวาง 3.50 ม.ยาว 250 ม.

40 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

41 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

42 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

43 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 10 หนาวัดเชื่อมตอ
หมูที่ 16 กวาง 4 ม. ยาว 300
ม.
หมูที่ 10 ถนนสายหลัก
ประจําหมูบาน กวาง 0.40 ม.
ยาว 650 ม.
หมูที่ 11 ซอย 6 ทางเขา
อาคารเอนกประสงค กวาง
0.40 ม. ยาว 600 ม.
หมูที่ 11 ซอย 1 กวาง 0.40 ม.
ยาว180 ม.

44 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 12 จากบานคุณสมศักดิ์
กวาง 4 ม. ยาว 32 ม.

45 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 12 หนาตลาดชุมชน
กวาง 0. 40 ซม. ยาว 57 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
481,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

660,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

758,000

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

700,000

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

630,000

199,500

70,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 12 ขางทางเชื่อมจาก
กวาง 0.40 ม.ยาว 60 ม.

47 กอสรางรางระบายน้ํา แบบคางหมู
Unit Cost 2,500 / M

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

48 ปรับปรุงถนนทางเขา

เพื่อซอมแซมถนนที่ชํารุด

หมูที่ 12 กนกวาง 0.60 ม.
ปากกวาง 2.00 ม. .
ลึก0.70 ม. ยาว 600 ม.
หมูที่ 12 ซอย 2
. กวาง 4 ม.ยาว 60 ม.

49 ขยายถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

50 ขยายถนน คสล.

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

132,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

หมูที่ 13 ซอย 2
กวาง 3 ม. ยาว 30 ม.

165,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 13 ซอย 1.
กวาง 3 ม.ยาว 100 ม.

49,500

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

51 ขยายถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 13 ซอย 11 .
กวาง 4 ม. ยาว 80 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

52 ขยายถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 13 ซอย 7 ยาว 50 ม.
กวาง 3 ม. ยาว 50 ม.

82,500 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง
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210,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

750,000

176,000

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 กอสรางรางระบายน้ํา แบบคางหมู

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

ตามไหลทางขึ้นบานปูไข 2
ขาง ยาว 200 ม. หมูที่ 13

54 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

55 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

56 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 15 ซอยที่ 6 ทางเขา
สนามกีฬา แยกซาย กวาง
4 ม. ยาว 101 ม.
หมูที่ 15 ซอยที่ 8 ทางเขา
วัดปาหวายขุมเงิน กวาง 4 ม.
ยาว 90 ม.
หมูที่ 15 ซอยที่ 9 กวาง 4 ม.
ยาว 135 ม.

57 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 15 ซอยที่ 9 แยกซาย
กวาง 3.50 ม. ยาว 53 ม.

58 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 15 เชื่อมตอตําบล
นางแลกวาง 6 ม. ยาว 820 ม.

59 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 15 เชื่อมตอตําบล
ริมกกกวาง 6 ม. ยาว
3,000 ม. (จนถึงถนน
ทางหลวงชนบท)

ที่

โครงการ
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

500,000 สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

222,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

198,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

297,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

102,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

902,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

3,300,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 กอสรางฝายน้ําลนลําเหมืองแมงาม
Unit Cost 250,000/m

เพื่อประโยชนในทางเกษตร

หมูที่ 15 ความยาว เสนผาน
น้ําลน 20 ม.

61 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

62 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 16 ซอย 6 ตั้งแตบาน
เลขที่ 136 ยาว 75 ม.
กวาง 4 ม.
หมูที่ 16 ซอย สนาม
กีฬากลางตั้งแตบานเลขที่
14 ยาว 75 ม. กวาง 4 ม.

63 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

64 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 18 ทางเขาสํานักสงฆ
โปงพระนาคีรีกวาง 4 ม.
ยาว 100 ม.
หมูที่ 18 ซอย 6/2
กวาง 4 ม. ยาว 75 ม.

65 ขยายถนน คสล.

เพื่อขยายเสนทางจราจร

หมูที่ 18 ซอย 3

66 รางระบายน้ํากอสราง

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและปองกัน
น้ําทวม

หมูที่ 18 กวาง 0.40 ม.ยาว
ยาว 100 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีน้ําไวใชในการ
การเกษตรกรรม

กองชาง

165,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

165,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

220,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

165,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

213,600 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

350,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

67 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. (BOX CULVERT)

เพื่อเชื่อมรอยตอถนนและ
ชวยระบายน้ํา

หมูที่ 18 หนาสํานักสงฆ
กวาง2.40 ม. สูง 2.10 ม. ยาว
14 ม. ( 1 ชองทาง)
หมูที่ 19 จากบานเลขที่ 58
ถึงบานเลขที่ 198 กวาง 3.50
ม. ยาว 210 ม.
ยาว 45 เมตร กวาง 4 เมตร
ศพด.โปงน้ําตก

68 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

69 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

70 กอสรางฝายน้ําลน
Unit Cost 200,000/m

เพื่อประโยชนในทางการเกษตร

ฝายน้ําลน ขนาดกวาง 13 ม.
สันฝายสูง 1 ม. ผนังขางสูง
3.50 ม. หมูที่ 18 บาน
โปงพระบาท

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
Unit Cost

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

ม. 17 เชื่อม ม. 1 กวาง 5 ม.
ยาว 800 ม.

72 ขยายผิวจราจร

เพื่อใหการสัญจรเปนไปดวย
ความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ม. 4 เชื่อม ม. 8 กวางขางละ
0.50 ม. ยาว 800 ม.

73

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

427,000

สามารถชวยใหทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

404,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

99,000

สรางความสะดวกในการ
สัญจรของประชาชนเพื่อมา
ศพด.โปงน้ําตก

กองชาง

1,300,000 เกษตรกรมีน้ําสําหรับการ
เกษตรกรรม

1,100,000

636,000

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรและจัดงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา

ภายในสุสาน ม. 1 , 14 , 17
กวาง 3.50 ม. ยาว 120 ม.
และลาน คสล. ขนาดพื้นที่
1,785 ตร.ม.

1,213,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการเดินทางและการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

กองชาง

74 กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรและจัดงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา
เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สัญจรและจัดงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา

ภายในสุสาน ม. 16 , 12 , 3
หนา 0.10 ม. ขนาดพื้นที่
796.50 ตร.ม.
ภายในสุสาน ม. 15 , 12
หนา 0.10 ม. ขนาดพื้นที่
1,170 ตร.ม.

318,600

ประชาชนไดรับความสะดวก
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

กองชาง

468,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

กองชาง

76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

ม. 10 เชื่อม ม.16 กวาง
4 ม. ยาว 280 ม.

616,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

77 ขยายผิวถนนดอยปูไข

เพื่อใหการสัญจรเปนไปดวย
ความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

บานดอยปูไข ม.13 2 ขางทาง
กวาง 0.50 ม. ยาว 250 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

78 ถนนลาดยาง

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

ม.2 เชื่อม ม.14 กวาง 5 ม.
ยาว 1,850 ม.

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

75 กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

74

137,500

1,850,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

79 ถมดินไหลทางขางถนน

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

80 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณถนน ม.2 เชื่อม ม. 5
(ถนนสาย งบ ฯ ป 2551)
2 ขางทาง กวาง 0.50 ม. ยาว
1,495 ม.
หมูที่ 14 สองขางทางถนน
สายหลัก กวาง 0.40 ม. ยาว
105 ม.

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

735,000

81 กอสรางขยายไหลทาง คสล. และวางทอพรอม ขยายไหลถนน คสล.ใหกวาง
ขยายไหลทางทั้ง 2 ขาง
บอพัก คสล. สายทั้ง รร. บานดู ม. 3 บานปาไร สามารถใหรถวิ่งแซงสัญจรผานไปมา โครงการวางทอพรอมบอพัก
หมู 5
ไดสะดวกเร็ว
ตลอดแนว ความยาว 950 ม.
82 กอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

ดอยปูไข กวาง 0.40 ม

83 ปรับปรุงถนน คสล. ทางเชื่อม
ดอยปูไข นางแล แมยาว

เพื่อซอมแซมถนนที่ชํารุด

ทางเชื่อมระหวางดอยปูไข
ต.นางแล และ ต.แมยาว

84 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.(NOX CULVERT)

เพื่อเชื่อมรอยตอถนนและ
ชวยระบายน้ํา

ปอมยามโปรงพระบาท
หมูที่ 7 ขนาด 30*4.00*
14.00 ม. 1 ชองทาง

75

300,000

100,000

500,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายและบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนในฤดูฝน

กองชาง

1,600,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายและบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชนในฤดูฝน

กองชาง

สามารถชวยทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

สามารถชวยใหทางไหล
ของน้ําดีขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

85 โครงการกอสรางถนน ม.14
(ทางเขาหมูบานออมสิน)

เพื่อเปนเสนทางสัญจรและขนถาย
สินคาทางการเกษตร

ขนาดกวาง 6.00 ม.
ยาว 220 ม.

86 โครงการวางทอระบาย
น้ําขามลําน้ํารองทราย
บ.สันตนกอ หมู 16

เพื่อเปนโครงสรางระบายน้ํา
บนถนนภายในหมูบาน

ขนาดทอคสล.1.00 ม. 2 แถว
จํานวน12 ทอน พรอมสราง
Head wall

87 โครงการกอสราง
ถนนคลล. ม.18 ซอย 2

เพื่อเปนเสนทางสัญจรขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตรภายในหมู

ขนาดถนนกวาง 3.00 ม.
ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม.

88 กอสรางถนน คสล.

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจร

หมูที่ 14 สายที่ 1 ยาว 200 ม.
สายที่ 2 ยาว 400 ม.

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

60,000

110,000

1,320,000

17,583,950
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20,793,950

12,457,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถใชเปนเสนทางสัญจร
และขนถายผลผลิตทางการ
เกษตรไดอยางสะดวดรวดเร็ว
และปลอดภัย
เปนโครงสรางระบายน้ําบน
ถนนขามลําน้ํารองทราย

กองชาง

สามารถใชเปนเสนทางสัญจร
และขนถายผลผลิตทางการ
เกษตรของหมูบานไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายในการเดินทางมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5.2 แนวทางการพัฒนากอสรางขุดลอกลําเหมือง ฝายแมว ฝายน้ําลน
1 เรียงหินยาแนว

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะลําเหมือง
หวยตะเคียน

หมูที่ 2 ลําเหมืองหวย
ตะเคียนกวาง 2.50 ยาว
200 เมตร
หมูที่ 2 ลําเหมืองหวย
ตะเคียน ระยะทาง 2 กม.

2 ขุดลอกลําเหมืองหวยตะเคียน

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

3 ขุดลอกลําเหมืองกองนอยพรอมเทคอนกรีต
ตัวยู

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 4 ลําเหมืองกองนอย

4 ขุดลอกลําเหมืองมะคาและลําเหมืองกลาง

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 4 ลําเหมืองมะคา
และลําเหมืองกลาง

5 ขุดลอกลําเหมือง

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 5 ภายในหมูบาน

6 เรียงหินยาแนว

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะลําเหมือง
หวยตะเคียน

7 ขุดลอกลําเหมือง

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

หมูที่ 7 หนาโบสถ
วัฒนธรรม กวาง 2 ม. ยาว
สูงเฉลี่ย 1.20 ม.
หมูที่ 7 ทางทิศตะวันตก
ของหมูบาน 1250 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถปองกันน้ํากัดเซาะ
ลําเหมือง

กองชาง

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

6,175,000

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

142,500

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

184,500

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

327,000

สามารถปองกันน้ํากัดเซาะ
ลําเหมือง

กองชาง

62,500

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

150,000
\

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8 เรียงหินยาแนวรอบหนองบัวใหญ

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะลําเหมือง

9 ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะหมูบาน

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม

10 เรียงหินยาแนว

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะลําเหมือง

11 เรียงหินยาแนว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2,166,000

สามารถปองกันนกัดเซาะ
ลําเหมือง

กองชาง

400,000

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได

กองชาง

หมูที่ 10 หนองคองลอง
กวาง 2.50 ม. ยาว 100 ม.

375,000 สามารถปองกันน้ํากัดเซาะ
ลําเหมือง

กองชาง

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะลําเหมือง

หมูที่ 10 หนองอีหลา
กวาง 2.50 ม. ยาว 100 ม.

375,000 สามารถปองกันน้ํากัดเซาะ
ลําเหมือง

กองชาง

12 กอสรางกําแพงกั้นดิน คสล.

เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะไหลทาง

858,000

ไหลทางมีความแข็งแรง
คงทนน้ําไมกัดเซาะ

กองชาง

13 ขุดลอกลําเหมือง

เพื่อชวยระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวม
เพื่อขยายลําน้ําที่ตื้นเขิน
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
เสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยแกไข
ปญหาภัยแลง

ระหวางหมูที่ 11 กับหมูที่ 19
กวาง 1 ม. ยาว220 ม.
สูง 1.50 ม.
หมูที่ 16 ระยะทาง 2 กม.

100,000

กองชาง

ขนาดกนกวาง 3.00 ม.ลึก
1.00 ม. ยาว 1,610 ม.

150,000

สามารถระบายน้ําเสียและ
ปองกันน้ําทวมได
ประชากร ม.10 ไดรับผล
ประโยชนจากโครงการได
อยางมีความพึงพอใจ

14 โครงการขุดลอกรองบอน
ม.10*(มีแบบและงบประ
มาณการแลว)

หมูที่ 8 บริเวณหนองบัวใหญ กวาง 3 ม. ยาว
1,444 ม. สูงเฉลี่ย 3 ม.
หมูที่ 9 หนองน้ําสาธารณะ
หมูบานหนองปายาง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
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กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการขุดลอกลําหวย
มะยม ม.13

เพื่อขยายลําหวยที่ตื้นเขิน
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
เสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยบรรเทา
แกไขปญหาภัยแลง

ขุดลอกลําหวยขนาดกวาง
1.5ลึก1.00 ม.ยาว 425 ม.
และกวาง 1.50 ม.ลึก 0.50 ม.
ยาว 1,500 มรอบความยาว
1,430 ม.

16 โครงการกอสรางฝาย
น้ําลนรองทราย บ.สันตน
กอ ม.16

เพื่อกอสรางทดแทนฝายเดิมที่ชํา
รุดเสียหาย
เพื่อแบงหนาที่เสริมทางการ3
เกษตร หมูบานม.16,12,15
จํานวนประมาณ1,500 ไร
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวย
บรรเทาแกไขปญหาภัยแลง

ลักษณะโครงการเปนฝายน้ํา
ลนแบบเปดชนิดมีชอง
ระบายน้ําจํานวน 1 ชอง
(Stoplog) สันฝายยาว 5.00 ม.

ที่

โครงการ

5.3 แนวทางการพัฒนาการแหลงน้ําทางการเกษตร และระบบประปาหมูบาน ขุดลอกและสรางอางเก็บน้ํา

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับประโยชน
ในดานการเกษตรกรรม

200,000 ประชากรไดรับผลประโยชน
จํานวน 3 หมูบานสามารถ
สงน้ําเสริมทางการเกษตรได
ประมาณ 1,500 ไร

1,882,000

9,633,500

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

950,000

1 กอสรางบอบาดาล ประปาขนาดใหญ

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 2

3,000,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

2 กอสรางระบบปะปาวัดปาหวายขุมเงิน

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 15

3,000,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ําแบบชนิดจมน้ํา

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 5

4 กอสรางปะปาหมูบาน

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 5

5 กอสรางถังกรองน้ําประปาภูเขา

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 7

6 โครงการติดมาตรวัดน้ําปะปาภูเขา

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 7

7 กอสรางระบบปะปาหมูบาน พรอมอาคาร
ถังเก็บน้ํา พรอมอุปกรณทั้งระบบ

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 9

8 กอสรางปะปาหมูบาน

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 10

9 ขุดเจาะบอบาดาล

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 10

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

430,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

65,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

3,000,000 ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

2,900,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

100,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

3,500,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําปะปาภูเขา
และทอพักน้ํา

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

หมูที่ 13

11 กอสรางประปาภูเขาหวยปูและ
หวยปาหก

เพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปลอดภัย

ดอยปูไข

12 โครงการเจาะบอบาดาล
พรอมระบบประปา ม.1 บานขัวแคร

เพื่อเพิ่มแหลงน้ําดิบเสริมระบบ
ผลิตน้ําประปาเดิมในหมูบานใหมี
ปริมาณน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค
ใหเพียงพอ

ขนาดปริมาณน้ําเสริมระบบ
ประปา 7 ลบ.ม./ชม.

2 กอสรางอาคารเก็บของ

3 กอสรางอาคารจุดตรวจสายตรวจอาสา
และ อปพร.

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ไวใชในการอุปโภคบริโภค
150,000

150,000

6,795,000

5.4 แนวทางการพัฒนาการกอสรางอาคาร รั้ว และปายประชาสัมพันธตาง ๆ
1 กอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงค

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธที่คาดวา
2553
2554
2555
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด

6,650,000

100,000

ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาด
ไวใชในการอุปโภคบริโภค

กองชาง

ประชากร ม.1 ไดรับผล
ประโยชนจากการใชน้ํา
อุปโภค-บริโภคไดอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ

กองชาง

อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง

3,150,000

เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค
เพื่อเปนสถานที่เก็บอุปกรณ
และสิ่งของ

หมูที่ 2
หมูที่ 2 กวาง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร

672,000

มีอาคารที่เก็บอุปกรณ
สําหรับอุปกรณหมูบาน

กองชาง

เพื่อใชเปนที่พักและเก็บอุปกรณ
ในงานสายตรวจและอปพร.

หมูที่ 2 จําวน 2 จุด
กวาง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
( 1 ชั้น )

280,000

มีอาคารที่พักและเก็บอุปกรณ

กองชาง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 ปรับปรุงหอกระจายขาวหมูบาน

เพื่อใหการประชาสัมพันธ
ขาวสารเปนไปอยางทั่วถึง

5 กอสรางราวเหล็กสะพานหวยตะเคียน และ
รองโจ

เพื่อใชเปนราวปองกัน
การใชสะพานของประชาชน

หมูที่ 2 โครงเหล็กหอ
กระจายขาว ชุดลําโพง
(ฮอรน) 10 ตัวแอมป
ขยายเสียง 1000 W
หมูที่ 2 สะพานหวยตะเคียน
และรองโจ 2 จุด

6 กอสรางอาคารฝกและพัฒนาฝมือกลุมอาชีพ
กลุมพัฒนาสตรี

เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอาชีพ
ฝกฝมือใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ
ในชุมชน

หมูที่ 2 กลุมอาชีพกลุม
ตาง ๆ ในชุมชน
กวาง 8 ม. ยาว 20 ม.

7 กอสรางอาคารเก็บของ

เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค
เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค

หมูที่ 3 กวาง 6 ม. ยาว
12 ม. (1 ชั้น )
หมูที่ 3 ซอย 3
กวาง 10 ม. ยาว 16 ม.
(2ชั้น)
หมูที่ 3

8 กอสรางอาคารเก็บของ

9 กอสรางอาคารศูนยเด็กเล็ก

10 กอสรางศาลา

เพื่อรองรับจํานวนเด็กนักเรียน
และเปนการขยายพื้นที่ใชสอย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค

หมูที่ 4 หนาอาคารเอนก
ประสงค กวาง 10 ม.
ยาว 25 ม.
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารไดอยางทั่วถึงและเปน
ประโยชน

กองชาง

40,000

ประชาชนสามารถใชสะพาน
ไดอยางปลอดภัย

กองชาง

1,120,000 กลุมอาชีพตาง ๆ มีสถานที่ใช
ในการฝกฝมือในการประกอบ
อาชีพเพื่อมีรายไดพิ่มขึ้น
504,000

80,000

กองชาง

อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง

2,240,000 อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง

มีอาคารเรียนที่มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
1,500,000 อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง
และ
กองการศึกษา
กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11 กอสรางฌาปสถาน

เพื่อใชประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา

หมูที่ 5

3,425,000

12 กอสรางอาคาร 2 ชั้น

เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค

13 กอสรางสนามกีฬากลางหมูบาน

เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย
และทํากิจกกรรม

หมูที่ 6 บริเวณอาคาร
เอนกประสงคศูนย ศสมช.
กวาง 8 ม. ยาว 20 ม. (2 ชั้น)
หมูที่ 6 สนามตะกรอ
กวาง 6.10 ม. ยาว 13.40 ม.

14 กอสรางอาคารอํานวยการสนามกีฬากลาง
หมูบาน

เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย
และทํากิจกกรรม

หมูที่ 6 กวาง 4 ม. ยาว
18 ม. (1 ชั้น )

15 กอสรางลานตากเอนกประสงค

เพื่อใชเปนพื้นที่ประกอบ
กิจกรรม

หมูที่ 7

334,400

16 กอสรางอาคารเอนกประสงค

เพื่อใชสถานที่เก็บอปกรณ
และทํากิจกรรมตาง ๆ

504,000

17 กอสรางศาลาฌาปนสถาน

เพื่อรองรับจํานวนประชาชน
ที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

หมูที่ 9 บานปาบง
กวาง 6 ม. ยาว 12 ม.
(1ชั้น)
หมูที่ 10 กวาง 4 ม. ยาว
12 ม. (1ชั้น)
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2,240,000

50,000

336,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองชาง

อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองชาง

448,000 ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

กองชาง

ประชาชนสามารถใช
ประโยชนจากพื้นที่ลาน
เอนกประสงค
มีอาคารที่พักและเก็บอุปกรณ
และประชนจะไดมีสถานที่
ทํากิจกรรม
มีศาลาที่พักใหแกประชาชน
ในการประกอบพิธีกรรม

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

18 กอสรางอาคารที่เก็บของ

เพื่อเปนสถานที่เก็บอุปกรณ
และสิ่งของ

หมูที่ 10 กวาง 8 ม. ยาว
12 ม. (1 ชั้น)

19 กอสรางรั้วคอนกรีตที่ดินสาธารณะประโยชน

เพื่อกําหนดเขตพื้นที่สาธารณะ
ของหมูบาน

หมูที่ 10 ยาว 32 ม.

20 กอสรางรั้วคอนกรีตรอบสนามกีฬา

เพื่อกําหนดเขตพื้นที่สนามกีฬา
ของหมูบาน

หมูที่ 10 ยาว 265 ม.
สูง 2.50 ม.

21 กอสรางตอเติมอาคารบานพัก
อาคารเอนกประสงคหมูบาน

เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค

หมูที่ 13 กวาง 7 ม.
ยาว 11 ม. (2ชั้น)

22 กอสรางโรงเรือนตากปุย และจัดซื้อเครื่องอบ
ปุยชีวภาพ

เพื่อใชเปนสถานที่ตากปุย และ
อบปุย

หมูที่ 15 กวาง 9.35 ม.
ยาว 13.50 ม. (1ชั้น)

23 ปรับปรุงหอกระจายขาว

เพื่อใชเครื่องขยายเสียงในการ
ประชาสัมพันธขาวสารในหมูบาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

หมูที่ 15 โบสถคริสตจักร
พระบาทมี ชุดลําโพง(ฮอรน)
2 ชุด พรอมสายแอมป
หมูที่ 15 จํานวน 2 ชุด

24 จัดซื้อติดตั้งแผงไฟจราจร
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

672,000 มีอาคารที่เก็บอุปกรณ
สําหรับอุปกรณหมูบาน
64,000

539,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

สามารถปองกันการรุกล้ํา
พื้นที่สาธารณะ

กองชาง

530,000 สามารถปองกันการรุกล้ํา
พื้นที่สาธารณะ

กองชาง

อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง

884,000

ประชาชนมีโรงเรือนตากปุย
และอบปุย

กองชาง

20,000

ประชาชนไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึงมากขึ้น

กองชาง

30,000

ปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 กอสรางหองน้ํา ศูนย อสม.

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน

หมูที่ 15 กวาง 2 ม.
ยาว 4 ม. (1ชั้น)

26 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค

เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน

หมู 16

27 กอสรางฌาปณสถาน

เพื่อใชประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา

หมูที่ 16,12,3 ใชรวมกัน

28 ปรับปรุงหอกระจายขาว

เพื่อใชเครื่องขยายเสียงในการ
ประชาสัมพันธขาวสารในหมูบาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน

หมูที่ 16 มีชุดลําโพง(ฮอรน)
6 ชุด พรอมสาย

30 กอสรางตอเติมอาคารเอนกประสงค

31 กอสรางสนามกีฬาหมูบาน

29 กอสรางอาคารที่ทําการศูนย ศสมช.และ
กองทุนหมูบาน

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

150,000 ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายมากขึ้น

กองชาง

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายมากขึ้น

กองชาง

สามารถประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองชาง

30,000

ประชาชนไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึงมากขึ้น

กองชาง

หมู 16 กวาง 4 ม.
ยาว 8 ม. (1 ชน)

224,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
สบายมากขึ้น

กองชาง

เพื่อขยายพื้นที่ใชสอยของ
อาคารเอนกประสงค

หมูที่ 17

150,000

อาคารมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

กองชาง

เพื่อใชเปนสถานที่ออกกําลังกาย
และทํากิจกรรม

หมูที่ 18 บานโปงพระบาท
ขางอาคารเอนกประสงค
หนองจอหลวง

430,000

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
จากการใชสนามกีฬา

กองชาง

300,000
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3,425,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

32 กอสรางฌาปณสถาน เตาเดี่ยว

เพื่อใชประกอบกิจกรรมเผาศพ

หมูที่ 18

3,425,000

33 ตอเติมที่ทําการกองทุนหมูบาน
(อาคาร 80 พรรษา)

เพื่อใหเปนที่เก็บเอกสารและเปน
สถานที่ปฏิบัติงานหมูบาน

หมูที่ 19

34 กอสรางอาคารเอนกประสงค

เพื่อใชสถานที่เก็บอปกรณ
และทํากิจกรรมตาง ๆ

ดอยปูไข กวาง 4 ม.
ยาว 12 ม. (1 ชั้น)

336,000

35 กอสรางหอวัฒนธรรมบาน
ดอยปูไข

เพื่อใชเปนสถานที่สงเสริม
วัฒนธรรมพื้นบาน

ดอยปูไข กวาง 3 ม.
ยาว 6 ม. (1 ชั้น)

126,000

36 โครงการกอสรางหอง
น้ําอาคารอเนกประสงค
ซอย 5 ม.5

เพื่อใชเปนหองน้ําในอาคารอเนก
ประสงค

อาคาร ขนาด 1.50*2.00 ม.

100,000

40,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สามารถประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา

กองชาง

มีอาคารที่เก็บเอกสาร
และเก็บอุปกรณ

กองชาง

มีอาคารที่พักและเก็บอุปกรณ
และประชนจะไดมีสถานที่
ทํากิจกรรม
สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม
พื้นบาน

กองชาง

กองชาง

สามารถใชอาคารเอนกประสงคได กองชาง
อยางสมบูรณ

ที่

โครงการ

37 ปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อใหอาคารโรงจอดรถสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กอสรางและปรับปรุง ดังนี้
1.ทรายลางสลับกระเบื้องปู
พื้น
2.ตัดเสากลางออก
3.ทําบอรดติดผนังหอง
4.ปูกระเบื้องหองทํางาน
5.กอสรางหองน้ําชาย-หญิง
6.เดินเสาไฟฟาพรอมสาย
7.โตะ Coffee yrak (10 ชุด)
(ขาเหล็ก LG ไมขัดกรุโฟ
มิกา)

400,000

38 กอสรางซุมประตูพรอมปายทางเขาสํานักงาน- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา
เทศบาลและปรับปรุงรั้วดานหนา
สํานักงานเทศบาลใหมีความ
สวยงามยิ่งขี้น

กอสรางซั้มประตูพรอมปาย
ชื่อสํานักงานเทศบาลและ
ปรับปรุงรั้วดานหนา
สํานักงานเทศบาล

39 กอสรางตอเติม หองน้ําอาคารเอนกประสงค
(โครงการตอเนื่อง)

หองน้ําอาคารเอนกประสงค
พรอมปูกระเบื้องทุกหอง

เพื่อปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
ใหมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถปฏิบัติ
ภารกิจเปนไปดวยความ
เรียบรอย

กองชาง

1,185,000

บริเวณหนาสํานักงานมี
ทัศนที่สวยงามมีปานชื่อที่เดน
ชัดและเปนระเบียบเรียบรอย
พรอมที่จะรับใชประชาชน

กองชาง

100,000

เพิ่มความสะดวกตอประชาชน
ที่มาติดตอราชการ

กองชาง

6,074,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

14,349,400

6,660,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5.5 แนวทางการพัฒนาการจัดวางผังเมือง
1 วางแผนการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง /
ชุมชนและการวางผังชุมชน

เพื่อเทศบาลสามารถรวมมือกับ
ชุมชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

5.6 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาแสงสวาง และหอกระจายขาวในชุมชน
1 ขยายเขตไฟสาธารณะทั้งตําบล

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะในซอย
ที่ไมมีแสงสวางทั้ง 19 หมูบาน

การพัฒนาบุคลากร การให
ความรูดานงานชางชุมชน

ตําบลบานดู 19 หมูบาน
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

50,000

50,000

50,000 ผังเมืองรวม / ชุมชน / หมูบาน
ในเขตเทศบาลมีสภาพแวด
ลอมและภูมิทัศนเปนไปตาม
มาตรฐาน

50,000

50,000

50,000

1,500,000

1,000,000

2,500,000 มีไฟฟาแสงสวางใชอยาง
เพียงพอ ประชาชนสามารถ
สัญจรไดอยางปลอดภัย

1,500,000

1,000,000

2,500,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายใน

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการฝกซอมแผนฝกซอมแผน
และระงับอัคคีภัย

เพื่อซักซอมเตรียมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

พนักงานดับเพลิงจํานวน
13 คน

30,000

30,000

30,000 พนักงานดับเพลิงมีความรู
และความพรอมในการ
ปองกันและระวังอัคคีภัย

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงคอุบัติเหตุบนทองถนน
สงกรานต+ปใหม

เพื่ออํานวยความสะดวกของผู
ใชรถใชถนนในชวงเทศกาล
ปใหม,สงกรานต

ตั้งจุดบริการนักทองเที่ยว
ในชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ

60,000

60,000

60,000 ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆได

สํานักปลัด

3 โครงการฝกทบทวน อปพร. 3 วัน

เพื่อเพิ่มสมาชิก อปพร.
ใหครบตามจํานวน

150,000

150,000

ฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตน
และสาธิตการดับเพลิง
เบื้องตนใหชุมชน
ฝกอบรม/สาธิตการดับเพลิง
เบื้องตนแกสถานศึกษาในพื้นที่
ต.บานดู
เพื่ออํานวยความสะดวก
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

20,000

สถานศึกษาใน ต.บานดู

10,000

10,000

150,000 เทศบาลมีสมาชิก อปพร.
ชายปฏิบัติภารกิจ
ของเทศบาล
20,000 ประชาชนมีความรู
เบื้องตนในการดับเพลิง
กรณีเกิดเพลิงไหม
10,000 น.รมีความรูเบื้องตน
ในการดับเพลิงเบื้องตน

สํานักปลัด

4 โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
19 หมูบาน

อบรมสมาชิก อปพร.
จํานวนรอยละ 2
ของจํานวนประชากร
ประชาชน 19 หมูบาน
ใน ต.บานดู

100,000

100,000

100,000 ประชาชนใชรถใชถนน
ไดอยางปลอดภัย

สํานักปลัด

5 โครงการใหความรูการปองกัน
และระงับอัคคีภัยแกนักเรียน
6 แผนกั้นจราจรแบบโปรงสามเหลี่ยม 3 แผง
แผงกั้นเหล็ก จํานวน 20 แผง

จัดหาวัสดุอุปกรณ
เกี่ยวกับการจราจร
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สํานักปลัด

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

7 ชุดดับเพลิงในอาคารพรอมเตรื่องชวยหายใจ
จํานวน 2 ชุดชุดดับเพลิงนอกอาคาร 10 ชุด

เพื่อใชในการปฏิบัติการระงับ
อัคคีภัยในอาคาร

8 เครื่องแตงกายพนักงานดับเพลิง 13 ชุด

เพื่อพนักงานดับเพลิงแตง
เครื่องแบบอยางมีระเบียบวินัย

9 เครื่องปนไฟ(เบนซิน 91) 1 เครื่อง

เพื่อใชในงานปองกันเมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัย

10 เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม(เบนซิน 91)
1 เครื่อง

เพื่อใชในงานปองกันเมื่อเกิดเหตุ
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

11 เครื่องสูบน้ํามอเตอรร ไฟฟา 4 นิ้ว 1 เครื่อง
(พรอมอุปกรณและติดตั้ง)

เพื่อใชในการปองกันเมื่อเกิดเหตุ
สาธารณภัย

12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณดับเพลิงทั่วไป
และอุปกรณดับไฟปา เชน สายสงน้ํา 1 ½ นิ้ว
6 เสน 2 ½ นิ้ว 3 เสน

เพื่อใชในการปฏิบัติการระงับ
อัคคีภัย

13 อุดหนุนสายตรวจอาสาตําบลบานดูและ
สภ.เมืองเชียงราย (สาขายอยบานดู)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาย
ตรวจอาสาดานการรักษา
ความปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อชุดดับเพลิงพรอมเครื่อง
ชวยหายใจ 2 ชุด และชุด
ดับเพลิงนอกอาคาร 10 ชุด
จัดซื้อเครื่องแตงการ
พนักงานดับเพลิง 13 ชุด

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

450,000

450,000

35,000

35,000

35,000 มีความเปนระเบียบ
และมีวินัย

สํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องปนไฟ
(เบนซิน 91 )
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบ
หาบหาม (เบนซิน 91)
1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร
ไฟฟา 4 นิ้ว 1เครื่องพรอม
อุปกรณและติดตั้ง
จัดซื้ออุปกรณดับเพลิงดับ
ไฟปาสายน้ํา1½นิ้ว 6 เสน
และ2½นิ้ว 3 เสน

50,000

50,000

50,000 เพื่อชวยอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

500,000

500,000 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

100,000 เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ
ในการระงับอัคคีภัย

สํานักปลัด

สายตรวจอาสาตําบลบานดู

500,000

500,000

สํานักปลัด

1,455,000

1,955,000

500,000 ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้น
2,055,000
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450,000 ใหการระงับอัคคีภัย
มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค
2553
2554
2555
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6.2 แนวทางการสนับสนุน สงเสริม และรวมมือในการดําเนินงานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1 อุดหนุนอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อสงเสริมการดําเนิน
สวนราชการ และหนวยงานอื่น ๆ ตามหนังสือ งานของหนวยงานตาง ๆ
สั่งการและนโยบายของรัฐ

อุดหนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

300,000

300,000

300,000 สามารถบูรณาการความ
รวมมือกันระหวางหนวยงาน
ที่ไดรับการสนับสนุน

2 อุดหนุนสถานีอนามัยในเขตเทศบาล

เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน
ของสถานีอนามัย

100,000

100,000

100,000 ประชาชนตําบลบานดูได
รับการบริการดานสุขภาพ
อยางสะดวกปลอดภัย

กองสาธารณสุขฯ

3 อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

300,000

300,000

อุดหนุนให อสม. ทั้ง 19 หมู
บาน ๆ ละ 30,000 บาท

570,000

570,000

300,000 เพื่อสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคของ
ประชาชนตําบลบานดู
570,000 ประชาชนตําบลบานดูได
รับการดูแลดานสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

4 อุดหนุน อสม. ตําบลบานดู
จํานวน 19 หมูบาน

เพื่อสงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรคของประชาชน
ตําบลบานดู
อสม.มีงบประมาณในการให
บริการประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานของ
สถานีอนามัยตําบลบานดู
และสถานีอนามัยบานโปง
พระบาท
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบลบานดู

5 อุดหนุนชมรม อสม.

สงเสริมการจัดกิจกรรมของ อสม.

อุดหนุนใหชมรม อสม.
ในเขต ทต.บานดู

100,000

100,000

100,000 มีการเผยแพรกิจกรรมของ
อสม.ใหประชาชนทราบ

กองสาธารณสุขฯ

6 อุดหนุนชมรมผูประกอบการรานอาหาร ทต.
บานดู

เพื่อสงเสริมการกิจกรรมโครงการ
มหกรรมอาหารและงานแสดง
สินคา OTOP

ประกอบการรานอาหาร ทต.
บานดู

50,000

50,000

50,000 สามารถดําเนินโครงการ ฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

1,420,000

1,420,000
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1,420,000

สํานักปลัด ฯ

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6.3 แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมการใหบริการประชาชน
1 โครงการมอบประกาศเกียรติคุณผูชําระภาษี
ดีเดน

2 จัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณ สํานักงาน เพื่อใช
ในการดําเนินงานและกิจกรรมของเทศบาล

-เพื่อใหผูเสียภาษีเต็มใจเสียภาษี
-เพื่อเปนการจูงใจใหผูชําระภาษี
มาชําระภาษีตรงเวลา
-เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาลบรรลุเปาหมาย
-เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของ
เทศบาล
เพื่อใหการดําเนินงาน
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น

3 จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ

เพื่อใชสําหรับการปรับปรุง
บอขยะและการสาธารณะ
ประโยชนอื่น ๆ

4 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย

เพื่อใชในงานจัดเก็บขยะ
มูลฝอย
เพื่อรับฟงปญหาและความตอง
การของประชาชนนํามาปรับปรุง
และบริหารงานของเทศบาล

5 พัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ผูชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปาย

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

50,000

50,000

จัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ
ที่ใชในการดําเนินงานของ
แตละกอง (ยกเวนครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง)
จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง
จํานวน 1 คัน

4,000,000

4,000,000

4,000,000 การดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลบานดูมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น

ทุกกอง

2,400,000

2,400,000

2,400,000 เทศบาลมีรถตักหนาขุดหลัง
สําหรับการสาธารณะประโยชนของเทศบาล

กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
แบบ อัดทาย จํานวน 1 คัน
การออกบริการประชาชน
เคลื่อนที่ จัดทําตูรับเรื่อง
รองทุกข การเชิญชวน
ประชาชนรับฟงการประชุม
สภาเทศบาล เปนตน

2,200,000

2,200,000

กองสาธารณสุขฯ

120,000

120,000

2,200,000 สามารถเพิ่มปริมาณการจัด
เก็บขยะไดมากขึ้น
120,000 เปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการบริหารและ
สามารถแกปญหาไดตรง
ความตองการของประชาชน
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50,000 -ผูชําระภาษีเต็มใจเสียภาษี
-มีผูชําระภาษีภายในกําหนด
เวลามากขึ้น
-ผูชําระภาษีไดรับความพึงพอ
ใจในการติดตอชําระภาษี
-สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

เพื่อใหบริการประชาชนดาน
แกประชาชนและรองรับการ
ดําเนินการตาง ๆ เชน การบันทึก
ขอมูลพื้นฐาน ของ อปท. ฯลฯ

จัดทําศูนยขอมูลกลางของ
เทศบาลและปรับปรุง
เว็บไซดของรวมทั้งจัดหา
อุปกรณที่เกี่ยวของ

7 รองรับภารกิจตามนโยบายรัฐ กระทรวง
กรม หนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยว

เพื่อสนองตอนโยบายของรัฐบาล เตรียมโครงการเพื่อรองรับ
ในการพัฒนาทองถิ่น
นโยบายและการสั่งการ

8 ติดตั้งหอกระจายขาว / กองกระขาวเสียง
พื้นที่ 19 หมูบาน

เพื่อใชในการประชาสัมพันธขอมูล ติดตั้ง จํานวน 20 จุด
ขาวสารที่เปนปรโยชนสําหรับ
-ทัว่ พื้นที่ 19 หมูบาน
ประชาชน
ดอยปูไ ข 1 จุด

9 โครงการปรับลดระยะเวลาการบริการ
งานทะเบียนราษฎรเพื่อประชาชน

- เพื่อสนองนโยบายของรัฐดาน
การบริการประชาชน
- เพื่อเปนการปรับปรุง พัฒนา
- เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานการ
บริการประชาชน
- เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
- เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจ
ใหกับประชาชน

1.การแจงเกิด
2.การแจงตาย
3.การแจงยายที่อยู
4.การแกไขเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง รายการในทะเบียน
5.การขอตรวจ คัด และ
รับรองเอกสาร
6.การขอเลขที่บานใหม
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

150,000

150,000

150,000 เพื่อใหการคนหาขอมูลเปนไป
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บขอมูล

สํานักปลัด

1,000,000

1,000,000

1,000,000 สามารถบริหารงานไดอยางมี

ทุกกอง

ประสิทธิภาพตามแนวทาง
นโยบายแหงรัฐ

800,000

30,000

30,000

ประชาชนไดดําเนินกิจกรรม
และไดรับขาวสารอยางถูกตอง
รวดเร็ว

สํานักปลัดฯ

30,000 - เปนการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐดานการบริการ
- สํานักทะเบียนมีการ
ปรับปรุง พัฒนา
-สํานักทะเบียนไดมีการ
เสริมสรางคุณภาพมาตรฐาน
-ประชาชนไดรับความ
สะดวก

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10 โครงการปรับขยายเวลาการบริการงานทะเบียน -เพื่อสนองนโยบายของรัฐ
ราษฎรนอกเวลาราชการเพื่อประชาชน
ในการปฎิรูประบบราชการ
-เพื่อเปนการปรับปรุง พัฒนา
-เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการ
ใหบริการประชาชน
-เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
-เพื่อเปนการสรางความพึ่งพอใจ
11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของสํานัก
-เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลบานดูเพื่อ
ในการปฎิรูประบบราชการ
ประชาชน
-เพื่อปรับปรุง พัฒนา
-เพื่อสรางคุณภาพการบริการ
ประชาชน
-เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
-เพื่อประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
12 จัดซื้อรถจักรยานยนต
เพื่อใชในภารกิจของงานรักษา
ความสงบเรียบรอย (เทศกิจ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-เพิ่มเวลาการใหบริการ
แกประชาชนนอกเวลา
ราชการ
-ประชาชนไดรับความ
พึ่งพอใจในการบริการ
รอยละ80 ขอผูมารับบริการ
ทั้งหมด
-ประชาชนไดรับขาวสาร
-สํานักทะเบียนไดมีการ
ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพ
-ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจในการบริการ

30,000

30,000

70,000

50,000

รถจักรยานยนต
ขนาด ไมเกิน 125 ซีซี

40,000
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ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 -เปนการตอบสนองนโยบาย
สํานักปลัด
ของรัฐดานการบริการ
-สํานักทะเบียนมีการ
ปรับปรุงพัฒนา
-ประชาชนไดรับทางเลือก
-ประชาชนไดรับความสะดวก
-ประชาชนผูมารับการบริการ
50,000 -เปนการตอบสนองนโยบาล
สํานักปลัด
ของรัฐบาลดานการบริการ
-สํานักทะเบียนมีการปรับปรุง
พัฒนา
-สํานักทะเบียนมีการเสริม
สรางคุณภาพมาตรฐาน
-ประชาชนไดรับขางสาร
-ประชาชนไดรับบริการที่ดี
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก กองสาธารณสุขฯ
และรวดเร็วขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

13 โครงการกอสรางหองน้ําสํานักทะเบียนทอง
ถิ่นเทศบาลตําบลบานดูเพื่อบริการประชาชน

-เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการปรับปรุงพัฒนา
-เพื่อปรับปรุงพัฒนา
-เพื่อสรางคุณภาพการบริการ
ประชาชน
-เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
-เพื่อใหประชาชนไดรับความ
พึงพอใจในการบริการที่มี

-สํานักทะเบียนไดมีการ
ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพ
-ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจไมนอยกวารอยละ
80 ของผูมารับบริการ
ทั้งหมด

300,000

300,000

300,000 -เปนการตอบสนองนโยบาล
ของรัฐบาลดานการบริการ
ประชาชน
-สํานักทะเบียนมีการปรับปรุง
พัฒนา
-สํานักทะเบียนมีการ
เสริมสรางคุณภาพมาตรฐาน
-ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกในการติดตองาน
-ประชาชนไดรับความพึงพอใจการบริการที่มีคุณภาพ

สํานักปลัด

14 โครงการปรับปรุงตอเติมขยายสํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลตําบลบานดูเพื่อบริการ
ประชาชน

-เพื่อสนองนโยบาลของรัฐบาล
ในการปฎิรูประบบราชการ
-เพื่อปรับปรุง พัฒนา สถานที่
-เพื่อเปนเตรียมความพรอม
ดานสถานที่
-เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ดานสถานที่
-เพื่อใหประชาชนไดรับความ
พึงพอใจ

-สํานักทะเบียนไดมีการ
ปรับปรุง พัฒนา ขยาย
สถานที่
-ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจในการรับบริการ
ไมนอยกวารอยละ 80
ของผูมารับบริการทั้งหมด

1,000,000

1,000,000

1,000,000 -เปนการตอบสนองนโยบาย
ดานการบริการประชาชน
-สํานักทะเบียนมีการปรับปรุง
พัฒนา ขยายสถานที่
-สํานักทะเบียนมีสถานที่
กวางขวาง
-ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกในการติดตองาน
-ประชาชนไดรับความ
พึงพอใจการบริการดาน
สถานที่

สํานักปลัด

95

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

15 จัดซื้อเต็นท

เพื่อใชในการปฏิบัติงานและภารกิจ เต็นท จํานวน 20 หลัง
ของเทศบาล
ป 2553 จํานวน 5 หลัง
ป 2554 จํานวน 5 หลัง
ป 2555 จํานวน 10 หลัง

75,000

75,000

150,000 สามารถชวยในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด ฯ

16 จัดซื้อเกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงหลัง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานและภารกิจ เกาอี้จํานวน 1,000 ตัว
ของเทศบาล
ป 2553 จํานวน 200 ตัว
ป 2554 จํานวน 400 ตัว
ป 2555 จํานวน 400 ตัว

36,000

72,000

72,000 สามารถชวยในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด ฯ

17 จัดหาเครื่องเสียงกลางแจงพรอมโครงสราง
และเวที

เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะ ประโยชนของเทศบาล

จัดซื้อเครื่องเสียงจํานวน
1 ชุด

สํานักปลัด ฯ

18 ขยายงานบัตรประจําตัวประชาชน

เพื่อสนับสนุนการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชนใหแก
ประชาชนในพื้นที่

ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
งานทะเบียนและบัตร

เทศบาลสามารถปฏิบัติภารกิจ
และดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1,500,000 เทศบาลสามารถบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชนได
เต็มประสิทธิภาพ
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300,000

1,500,000

1,500,000

14,101,000

12,977,000

13,052,000

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
1 เงินเดือนและคาตอบแทน ของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
สังกัดเทศบาลตําบลบานดู
2 รายจายเพื่อการบริหารงานของเทศบาล

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบล
บานดู
เพื่อใหการบริหารงานของ
เทศบาลเปนไปดวยความ
เรียบรอย

3 ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล ฝายปกครอง ประชาคม
อสม.กลุมพัฒนาสตรีฯลฯ เปนตน

เพื่อใหความรูแกบุคลากรและ
สามารถนําไปใชประโยชน
ได

4 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสําหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในดานแผนที่ภาษีและการจัดเก็บรายได

- เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของ
เทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ตาง ๆ ไดอยางครบถวนถูกตอง
เปนธรรมและสะดวกรวดเร็ว
-เพื่อใหมีการจัดเก็บภาษีมีระบบ
ที่แนนอน และสามารถตรวจสอบ
ไดโดยสะดวกรวดเร็ว
-เพื่อใหบุคลากรเทศบาลตําบล
บานดู นําความรู ความเขาใจมา
ประยุกตใชในการทํางาน

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ทต.บานดู
เงินสํารองจาย คาตอบแทน
คาใชสอย คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
รายจายอื่น ๆ
พนักงานเทศบาล คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
กํานัน ผูใหญบาน อสม.
กรรมการพัฒนาเทศบาล
กลุมพัฒนาสตรีฯลฯ
บุคลากรของกองคลัง
เทศบาลตําบลบานดู
จํานวนโดยประมาณ 25 คน
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000

22,000,000

5,000,000

5,000,000

600,000

600,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

23,000,000 การดําเนินงานของ ทต.บานดู
เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
5,000,000 การดําเนินงานของ ทต.บานดู
เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
600,000 พนักงานเทศบาล คณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
กํานัน ผูใหญบาน และ อสม.
มีความรูเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรสามารถนําความรู
ประสบการณมาเพิ่มประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานดานการจัดเก็บรายไดดี
ถูกตองและเปนธรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกกอง

ทุกกอง

สํานักปลัด ฯ

กองคลัง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

5 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของเทศบาลตําบลบานดู ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร

-การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จัดทําแผนที่ภาษีและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการใหบริการ
และการวางแผนของเทศบาล

สํานักงานเทศบาลตําบลบานดู

1,500,000

500,000

500,000 เปนเครื่องมือชวยใหเทศบาล
สามารถเรงรัด ตรวจสอบ และ
จัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง
สมบูรณและเปนธรรมรวมทั้ง
สามารถอํานวยความสะดวก
แกประชาชนผูมาติดตอชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองคลัง

6 ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(คนไทยตองไมโกง)

เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน
หนวยงานภาครัฐ ในดาน
การปองกันการทุจริตโดยการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกของพนักงานเจาหนาที่

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ
พนักงานเทศบาล
พนักงานงานจาง

175,000

175,000

175,000 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ
พนักงานเทศบาล
พนักงานงานจาง เกิดจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ที่ปรงใสและเปนธรรม

สํานักปลัด ฯ

ทุกชุมชนจัดทําแผนแมบท
ไดอยางมีคุณภาพ

30,000

30,000

30,000 ชุมชนมีแผนแมบทในการ

สํานักปลัด ฯ

พนักงานเทศบาล,พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภา ฯ

300,000

500,000 เพื่อใหพนักงานในเทศบาลมี
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

ใหทุกชุมชนในเทศบาลมี
ความรูและเขาใจในการจัด
ทําแผนชุมชน
8 จัดสงบุคลากรเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีและ เพื่อสงเสริมการศึกษาใหกับ
พนักงานในเทศบาลตําบลบานดู
ปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
7 สงเสริมและอบรมการจัดทําแผนแมบทชุมชน
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แกไขและพัฒนาอยางชัดเจน

400,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 สงเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่ กกต. เพื่อประสานความรวมมือและ
การสนับสนุนคาใชจายสําหรับ
กําหนด

กรณีครบวาระ ยุบสภา และ
กรณีแทนตําแหนงที่วางอยู

10 จัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

1.เพื่อจัดเก็บขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน
2.ใหเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
เทศบาลบานดู
เพื่อสรางเครื่อขายภาคประชาชน
ในดานงานทะเบียนและการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
เพื่อสงเสริมประสานงานใน
การพัฒนาทองถิ่นดานการทองเที่ยว
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความ
สามัคคีในหมูคณะ

จัดเก็บขอมูลความจําเปน
พื้นฐานจํานวน 19 หมูบาน
ในเขตทต.บานดู 3,500

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
การประกอบอาชีพของผูประกอบ
การ รานคาแผงลอย

การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และ
ผูบริหารทองถิ่น

11 อบรมอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําหมูบาน

12 โครงการศึกษาวิจัยรวมกับ
ม.ราชภัฎเชียงราย
13 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานและ
บุคลากรในองคกร

14 อุดหนุนกลุมผูประกอบการรานคาแผงลอย
เทศบาลตําบลบานดู

ครัวเรือน
หมูบานละ 3 คน จํานวน
19 หมูบาน รวม 57 คน

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

55,000

ทต.บานดู รวมกับ ม.ราชภัฎ
เชียงราย

100,000

ผูบริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจางเทศบาล
ตําบลบานดู

400,000

ผูประกอบการรานคา
แผงลอยเทศบาลตําบลบานดู

50,000
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การเลือกตั้งสามารถดําเนินไป สํานักปลัด ฯ
ดวยความเรียบรอย

1,000,000

100,500

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

100,500

55,000

100,500 เทศบาลมีขอมูลพื้นฐาน

ครัวเรือนสําหรับการ
ชวยเหลือและการจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชน
55,000 สามารถชวยใหการดําเนิน
งานทะเบียนและบัตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัด ฯ

สํานักปลัดฯ

สามารถปฎิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

สามารถชวยเหลือกิจกรรรม กองสาธารณสุขฯ
ผูประกอบการรานคาแผงลอย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

15 จัดงานรัฐพิธี

เพื่อจัดงานรัฐพิธีที่สําคัญ
เปนประจําทุกป

วันปยะมหาราช 1 ครั้ง
วันพอแหงชาติ 1 ครั้ง
วันแมแหงชาติ 1 ครั้ง

300,000

300,000

300,000 สามารถดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย

สํานักปลัด ฯ

16 จัดงานวัน อปพร.

เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมของ
อปพร.ตําบลบานดู

จัดงานวัน อปพร. จํานวน
1 ครั้ง

50,000

50,000

สํานักปลัด ฯ

29,710,500

29,210,500

50,000 สรางขวัญและกําลังใจแก
อปพร.ผูปฏิบัติหนาที่แก
สวนรวม
30,310,500

6.5 แนวทางการสงเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1 สนับสนุนและสงเสริมการปกครอง
ตามระบอบประชาธิไตยภายใตการมีสวนรวม
ของประชาชน

เพื่อใหการบริหารงานของ
เทศบาลเปนไปตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครองและ
เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง

ประชาชนและบุคคลผูสนใจ
ทั่วไปในเขตเทศบาลตําบล
บานดู

50,000

เทศบาลตําบลบานดูสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุมสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลบานดู

10,000

10,000

60,000

10,000

สํานักปลัด ฯ

ความคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตอการบริหารงานของเทศบาล
2 อุดหนุนกิจกรรมวันสตรีสากล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
วันสตรีสากล

100

10,000 กลุมสตรีมีโอกาสรวมกัน
ทํากิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม
10,000

สํานักปลัด ฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว
1.3 แนวทางการเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร
ที่

โครงการ

1 โครงการสรางศูนยพัฒนาอาชีพ
ผลิตสินคาแปรรูป นวัตกรรมใหม
สรางมูลคาเพิ่ม สินคาชุมชน 19
หมูบาน
2 โครงการ สรางบริษัทชุมชนเทศ
บาล"เทศบาลวิสาหกิจ"เทศบาล
เขารวมทุนกับผูผลิตสินคาแปรรูป
ภูแล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553 - 2555 )
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ

วัตถุประสงค
ศูนยพัฒนาอาชีพสรางนวัตกรรม
ใหม สินคาแปรรูป

สราง ผลิต การจัดการ มูลคาเพิ่ม
สินคาชุมชน

สรางสินคาแปรรูปภูแลปริมาณ
คุณภาพการจัดการและตลาดรูป
แบบใหม

รายไดจากการลงทุนรวมทุนชุมชน
แปรรูปเพิ่มมูลคา สินคาใหม

1.4 แนวทางการสงเสริมทางการตลาดจําหนายสินคาทางการเกษตร

1 โครงการจัดเทศกาลภูแลประจําป
2552 (และทุกป)จําหนายเผลแพร
สินคาเดน จุดทองเที่ยวใหม นํา
รายไดสูทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สราง ผลิต การจัดการมูลคาเพิ่ม
สินคาชุมชน

กองชาง

2,000,000

2,000,000

2,000,000 รายไดจากการลงทุนรวมทุนชุมชน
แปรรูปเพิ่มมูลคาสินคาใหม

กองชาง

4,000,000

4,000,000

4,000,000

สนับสนุนกระตุนแผนงาน สราง
สับปะรดภูแลและสินคาชุมชนของ
ดีบานดู

สราง เทศกาลประจําปเปนจุดทอง
เที่ยว สรางปฏิทินการทองเที่ยว

3,000,000

3,000,000

3,000,000 สรางเทศกาลประจําปเปนจุดทอง
เที่ยว สรางปฏิทินการทองเที่ยว

กองชาง

ตลาดกลางศูนยการคาจําหนายสิน
2 โครงการจัดตั้งสถานที่ เผยแพร
สินคาเดนจําหนายสินคาชุมชน 19 คาของดีบานดูแ ละแหลงทองเที่ยว
หมูบาน "ศูนยการคาของดีบานดู"
พื้นที่ 8 ไร

พัฒนาแหลงการคาการจัดการทุน
สรางแหลงรายไดทองถิ่น

5,000,000

3,000,000

3,000,000 พัฒนาแหลงการคา การจัดการทุน
สรางแหลงรายไดทองถิ่น

กองชาง

8,000,000

6,000,000

6,000,000

สรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบศูนยรวม
จํานวน 1 แหง

20,000,000

20,000,000

20,000,000 สามารถบรรเทาและแกไขปญหา
น้ําเนาเสียและมลพิษ

กองชาง

สรางระบบกําจัดขยะแบบศูนยรวม
จํานวน 1 แหง

30,000,000

30,000,000

30,000,000 การจัดการขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กองชาง

50,000,000

50,000,000

50,000,000

66,000,000

66,000,000

66,100,000 สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร
ในเขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
1,500 ไร

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.4 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมูลฝอย และการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
1 กอสรางระบบบําบัดน้ําสีย

2 จัดการขยะมูลฝอยอยางถูกสุข
ลักษณะ

เพื่อรวบรวมน้ําเสียจากอาคารบานเรือน
ตลาดสดและศูนยการคาขายเขาสูระบบ
บําบัดคุณภาพน้ํากอนปลอยลงสูแมน้ํา
ลําคลอง
เพื่อดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะในรูปแบบศูนยรวมและเพื่อ
ใหจํานวนขยะลดลงประหยัดพื้นที่ใน
การกําจัด

3.7 แนวทางการจัดการดานภูมิทัศนใหชุมชนนาอยู

1 โครงการฟนฟูบูรณะปรับ
ปรุงและปรับภูมิทัศน
หนองบัวหลวง

เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อเปนแหลงระบายน้ํากับผลิต
ระบบน้ําประปา
เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยแก
ไขปญหาภัยแลว
เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 1,500,000 ม.
ปรับปรุงถนนรอบหนองพรอมกอ
สรางทางเขาและกอสรางระบบ
ระบายน้ําพรอมติดตั้งระบบไฟฟา
ตลอดระยะทางยาว 1.445 กม.
กอสรางทางเทายืนเขาบริเวณ
หนองโดยรอบขนาดกวาง 5.00 ม.
10.00ม.ตลอดแนวตามยาว
1.445 กม.
กอสรางศาลาพักผอนกลางน้ํา
จํานวน 3 แหง
กอสรางสะพานขึงขามไปสวน
สมเด็จขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 180 ม.
กอสรางลานจอดรถจํานวน 1 แหง
กอสรางหองน้ําสาธารณะขนาด 13
หอง จํานวน 1 หลัง
กอสรางระบบน้ําพุจํานวน 1 แหง
งานขุดลอกหนอง
ปรับปรุงกอสรางระบบทางระบาย
น้ํา(Spillway)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนอยางตอเนื่อง
1 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนย กอสรางอาคารมาตรฐานสําหรับ
พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน
ศพด. สังกัดเทศบาลตําบลบานดู

- ศพด. 7 ศูนย

2 โครงการกอสรางอาคารเรียน
มาตรฐานโรงเรียน ท.๑

- กอสรางอาคาร สน.ศท.
อนุบาล 8 (3,000,000)

สรางอาคารเรียนสําหรับเปดการ
เรียนการสอนระดับอนุบาลของ
โรงเรียนเทศบาล ๑

กองชาง

รวมคากอสรางทั้งสิ้น 145,000,000บ.

66,000,000

66,000,000

66,100,000

10,500,000

สามารถรับเด็กไดเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

300,000

มีหองเรียน หองสื่อ และ
หองพักครู เพียงพอ

กองการศึกษา

10,800,000

4.3 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานแหลงทองเที่ยวเดิม และแหลงทองเที่ยวใหม

1 โครงการพัฒนาน้ําพุรอนเทศ
บาลบานดูการจัดการ ทันสมัย
ใหมทั้งสถานที่และบริการ

สรางเศรษฐกิจการทองเที่ยวแหลง
ทองเที่ยวเพื่อสุขภาพจุดขายใหม
ของดีบานดู

จุดทองเที่ยวใหม นํารายไดสูทอง
ถิ่น

3,000,000

1,000,000

1,000,000 จุดทองเที่ยวใหม นํารายไดสูทองถิ่น

กองชาง

สรางจุดขายใหม สรางบริการพัฒนา
2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
สีเขียวไรสมุนไพรปลอดสาร
การเกษตร และรายไดชุมชน
ไรภูแลสะอาดสรางเศรษฐกิจทอง
เที่ยวบานดู

จุดทองเที่ยวใหม มูลคาเพิ่ม

2,000,000

2,000,000

2,000,000 จุดทองเที่ยวใหม มูลคาเพิ่ม

กองชาง

3 โครงการจัดตั้งเครือขายรถเมล
เล็กเพื่อการขนสงและการทอง
เที่ยวภายในชุมชน

สรางการคมนาคม และบริการ
แหลงทองเที่ยวบานดู

สรางบริการและหารายได

1,000,000

1,000,000

1,000,000 สรางบริการและหารายได

กองชาง

4 โครงการกอสรางที่พักแบบ
โฮมสเตยน้ําพุรอนโปงพระ

เพื่อเปนที่พักของนักทองเที่ยวน้ําพุ
รอนโปงพระบาท

กอสรางเปนอาคารที่พักแบบ
โฮมสเตยจํานวน 20 หลัง

4,000,000

3,000,000

3,000,000 สามารถพัฒนาแหลงทองเที่ยวน้ําพุ
รอนเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

กองชาง

บาท

สามารถพัฒนาแหลงน้ําพุรอน
ธรรมชาติรองรับการขยายตลาด
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
10,000,000

7,000,000

20,000,000

20,000,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน และรางระบายน้ํา
1 โครงการบูรณะปรับปรุงถนน
ลาดยางสาย 1151

เพื่อเปนเสนทางสายทองเที่ยวและ
เปนถนนตัวอยางเขาสูสํานักงาน
เทศบาลบานดู

เสริมผิวถนนลาดยางดวย

2 โครงการกอสรางทอ
เหลี่ยมดสล.(Bon Culuert)
ขามถนนพหลโยธินชวง
ขางตลาดเทศบาลตําบลบานดู
3 โครงการกอสรางขยาย
ไหลทาง คสล. และวางทอ
พรอมบอพัก ดสล. สายขาง
รร.บานดู ม.3 บ.ปาไร ม.5

เพื่อเปนโครงสรางระบายน้ํา

ขนาดทอ 1.80*2.10 ม. จํานวน
2 ชอง

1,100,000

เพื่อขยายไหลถนน คสล.ใหกวาง
สามารถใหรถวิ่งแซงสัญจรผานไป
มาไดสะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทางทั้ง 2 ขาง โดยการ
วางทอพรอมบอพักตลอดแนว
ความยาว 1,330 ม.

2,500,500

2,500,000

4 โครงการกอสรางถนน
ดสล. ม.6 เชื่อม บ.หวยปลากั้ง ต.ริมกก

เพื่อใหเปนเสนทางสัญจรผานไปมาได
อยางสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กอสรางเปนถนน คสล.กวาง
6.00 ม.ยาว 4.685 กม.

5,000,000

5,000,000

5 โครงการกอสรางถนน
คสล.สายหนองปายาง ม.9
เชื่อมถนน ต.นางแล

เพื่อใหเปนเสนทางสัญจรผานไปมาได
อยางสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กอสรางเปนถนน คสล. กวาง
4.00 ม.ยาว 720 ม.

750,000

750,000

6 โครงการกอสรางถนน
ดสล. ม.13 ซอย 6 เชื่อม
บ.ทรายมูล ต.แมยาว

เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรผานไปมาได
อยางสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กอสรางเปนถนน คสล. กวาง
6.00 ม.ยาว 4.240 กม.

4,500,000

4,500,000

33,850,500

32,750,000

Asphalie Conerete
หนา 4 ซม.ยาว 2.791 กม.
กอสรางทางเขาพรอมระบบ
ระบายน้ํา 2 ขางทาง ทางตลอด
ความยาว 2.791 กม.
ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางตลอด
เสนทางความยาว 2.791 กม.

5.2 แนวทางการพัฒนากอสรางขุดลอกลําเหมือง ฝายแมว ฝายน้ําลน
1 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา
รองสายบัว ม.15

เพื่อสงน้ําใหแกพื้นที่การเกษตร

ขนาดกันคลองกวาง0.50 ม.
ลาดดานขาง1.5 คันคลองกวาง1.50
ความยาว932 ม.

5.3 แนวทางการพัฒนาการแหลงน้ําทางการเกษตร และระบบประปาหมูบาน ขุดลอกและสรางอางเก็บน้ํา

6,000,000

11,400,000 สามารถเปนเสนทางสัญจรเขาไปสู
แหลงทองเที่ยวและเปนเสนทางเขา
สูเทศบาลฯ

กองชาง

สามารถเปนโครงสรางระบายน้ําผาน
ถนนพหลโยธินไดอยางสะดวก
แกไขปญหาน้ําทวมแบบยั่งยืน

กองชาง

1,400,000 ประชาชนสามารถใชเปนเสนทางลัด
และสัญจรสูแหลงทองเที่ยวผานไปมา
และขนถายผลผลิตทางการเกษตรได
อยางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและ
สามารถระบายน้ําทิ้งไดเปนอยางดี
ปองกันน้ําทวม
4,617,200 ประชาชนสามารถใชเปนเสนทางลัด
และสัญจรสูแหลงทองเที่ยวผานไปมา
และขนถายผลผลิตทางการเกษตรได
อยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนและนักศึกษาสามารถใช
เปนเสนทางลัดสัญจรผานไปมาและ
ขนถายผลผลิตทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
4,228,000 ราษฎรสามารถใชเปนเสนทางลัด
ระหวางต.บานดูไป ต.แมยาว เพื่อยน
ระยะทางและเวลาเดินทางเปนเสนทาง
เขาสูแหลงทองเที่ยวและขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตรไดอยาง
สะดวกรวดเร็วปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

21,645,200

800,000

สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การ
เกษตรในพื้นที่ โครงการได
ประมาณ 1,500 ไร

กองชาง

800,000

1 โครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
(ศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ)
ม.7

เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อเปนแหลงเพาะปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทภัยและชวยบรรเทา
แกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 60,000 ม.

5,000,000

สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร
ในเขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
500 ไร

กองชาง

2 โครงการอางเก็บน้ําวัดปาดอยพระบาท ม.7

เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยบรรเทา
แกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ
เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวย
แกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
กักเก็นประมาณ 150,000 ม.

8,000,000

ประชาชนไดรับประโยชน
จากการใชน้ําอุปโภค-บริโภคไดอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ
สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร
ในเขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
500 ไร

กองชาง

เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยบรรเทา
แกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อใชน้ําในการอุปโภค-บริโภค

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 60,000 ม.

5,000,000

สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร
ในเขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
500 ไร

กองชาง

3,000,000

ประชากร ม.17 ไดรับผลประโยชน
จากโครงการในการใชน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ

กองชาง

เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยบรร
เทาแกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 200,00 ม.
ดินขุด = 200,000*65

13,000,000

สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร
ในเขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร
1,000 ไร

กองชาง

1,000,000

สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตร

กองชาง

3 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ําดอยปูไข ม.13

4 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ําปาชุมชน ม.14

5 โครงการเจาะบอบาดาล
พรอมระบบประปาหมูบาน
ม.17
6 โครงการกอสรางอาง
เก็บน้ําหวยปู ม.18

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 30,000 ม.

ดินขุด = 60000*65 = 3,900,000
เขื่อน = 80*50*150 = 600,000
ขยายความจุน้ํา 20 ม.(ถังแชมเปญ)
30 คิว

3,000,000

= 1,300,0000

กองชาง

เขื่อน = 80*150*150 =
= 1,800,000
7 โครงการขุดลอกอาง
เก็บน้ําหวยปาหก ม.18

8 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ําจอมะตื๋น ม.18

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในอาง

อางเก็บน้ําขนาดควมจุน้ําที่ระดับ

เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร

เก็บประมาณ 50,000 ม.

เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยบรรเทา
แกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ฯลฯ
เพื่อเปนแหลงน้ําดิบเสริมระบบน้ํา
ประปา
เพื่อเสริมพื้นที่การเกษตร
เพื่อเปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด
เพื่อบรรเทาอุทกภัยและชวยบรร
เทาแกไขปญหาภัยแลง
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว

ในเขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
500 ไร

อางเก็บน้ําขนาดความจุน้ําที่ระดับ
เก็บกักประมาณ 50,000 ม.
1.งานขุดลอก = 3,250,000 บ.
2.ครัวเรือน = 1,200,000 บ.
3.อาคารประกอบ =
1,335,000 บ.
รวม = 5,785,000 บ.

5.4 แนวทางการพัฒนาการกอสรางอาคาร รั้ว และปายประชาสัมพันธตาง ๆ

6,000,000

41,000,000

3,000,000

1 โครงการกอสรางอาคารพาณิชย

เพื่อใชเปนอาคารพาณิชย
ทดแทนอาคารเดิมที่รื้อทั้ง 2 ชั้น
เพื่อใชเปนอาคารสํานักงานสายตรวจ
และใชเปนสํานักงานของเทศกิจ

สรางอาคารพาณิชย ขนาด 2 ชั้น
ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตําบลบานดู

3,500,000

2 โครงการกอสรางศูนย
พัฒนาอาชีพเทศบาลตําบล
บานดู(บริเวณตลาดสด
เทศบาลฯ)ม.4 ต.บานดู

เพื่อเปนศูนยรวมในการสงเสริมอาชีพ
รายไดใหกับกลุมผูผลิตสินคาแปรรูป
จากผลิตผลในทองถิ่น

กอสรางเปนอาคารศูนยการคา
แบบกึ่งถาวรและอาคารประกอบ
ทั้งหมด

3,000,000

3,000,000

3 กอสรางโรงฆาสัตว

เพื่อใหเทศบาลมีโรงฆาสัตวที่มีมาตรฐาน สรางโรงฆาสัตวตามแบบมาตรฐาน
ไวใหประชาชนสามารถใชบริการไดอยาง ของกรมปศุสัตว
ถูกหลักสุขาภิบาล

10,000,000

10,000,000

สามารถสงน้ําเสริมพื้นที่การเกษตรใน
เขตพื้นที่โครงการไดประมาณ
1,000 ไร

กองชาง

สามารถใชเปนอาคารพาณิชยและ
ใชเปนสํานักงานสายตรวจและเปน
สํานักงานของเทศกิจ

กองชาง

-

3,000,000 สามารถใชเปนศูนยกลางในการวางขาย
และจําหนายสินคาแปรรูปจากผลิต
ภัณฑของกลุมเพื่อสรางงานสรางราย
ไดใหกับกลุมและสรางชุมชนใหมี
ความเขมแข็งสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงใหอยูรวมกันอยางมีความสุข
ตลอดไป
10,000,000 สามารถเพิ่มพูนรายไดใหเทศบาล
จากกิจการโรงฆาสัตว
ประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวที่มี

คุณภาพและปลอดภัย
16,500,000 13,000,000 13,000,000

101

กองชาง

กองชาง
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554) ของเทศบาลตํ า บลบ า นดู ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ
เทศบาลตํ าบลบา นดู ไ ดดําเนิ นการคั ดเลือกแผนงานโครงการต า ง ๆ อาทิ เช น โครงการพั ฒนาหมู บา นด า น
โครงสร า งพื้นฐาน โครงการด า นการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต โครงการพั ฒนาด า นการการศึ ก ษา การศาสนา
วัฒนธรรม การกีฬา และการทองเที่ยว เปนตน ซึ่งไดบรรจุและกําหนดไวในแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ. 2552 2554) โดยโครงการที่ ก ล า วมาเป นโครงการที่ ผ านกระบวนการประชาคมหมู บ า นมาแล วในขั้ นตอนแรก
และไดพิ จารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสนับ สนุ นการจั ดทํ า แผนพั ฒนา ฯ และคณะกรรมการพั ฒนา
เทศบาลตําบลบานดูอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหโครงการที่จะนํา ไปสูการปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง แตเนื่องดวยโครงการและความตองการดานการพัฒนาที่มี
จํานวนมากกวางบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด เทศบาลตําบลบานดูจึงจําเปนตองพิจารณาโครงการใหสอดคลอง
กั บ งบประมาณตามความสํ า คั ญ และความจํ า เป น เร ง ด ว น เมื่ อ เทศบาลตํ า บลบ า นดู ไ ด จั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนที่เรียบรอยแลว เทศบาล ฯ ก็จะกําหนดชวงระยะเวลา
การดําเนินโครงการพัฒนาในดานตาง ๆ ไวในแผนการดําเนินงาน เมื่อสิ้นปงบประมาณคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานดู ก็จะเริ่มดําเนินการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนพัฒนาสามป ฯ และตามแผนการดําเนินงานที่ กําหนดเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาไว การกําหนดการ
ติดตาม จัดสงใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อคณะกรรมการฯ กําหนดแนวทางและตัวชี้วั ดในการ
ติดตามประเมินผล แผนงานโครงการตอไป
6.1 ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในปจจุบันเรียกวา “แผน
ยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวไดโดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ
M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก“องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่จะเปนศูนยกลางในการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะห
ขอมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ” (Early Warning
System) วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตรที่ดี หรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเปนอยางไร เพื่อ
ประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต
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6.2 องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปดวยองคประกอบ 3
สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมินผล
ผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้
1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อนําเขาสูระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตรผูประเมิน ผูถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มีอยูแลว จะถูกสงเขาสู องคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปน หนวยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัดไวโดยบทบาทของ M&E UNITตอปจจัยนําเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะห
แผนยุทธศาสตร ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเอง
ครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อยางไร
2. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได
กําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2(มกราคม–มีนาคม) ไตร
มาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการ
ติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของ
ทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
หนวยในการประสานแผนทองถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวา แผน
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยัง
สามารถเปน“สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถไป
ตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูล
ในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานไดแก แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตาม
การใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา
“การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร ที่ผานมา
ในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเปนหนวยในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปน
ประโยชนสําหรับ บุคลากร หนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ
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ทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผู
ที่เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2)
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3)
6.3 ความเปนระบบของการติดตามและประเมินผล
จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางตน สามารถ
แสดงใหเห็นถึงความเปนระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ได 2 ระดับใหญ คือ ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งจะเปน M&E Unit ระดับ
จังหวัด และระดับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)ซึ่งจะมีหนวยติดตามและประเมินดวยตนเอง Self
Assesstment Unit เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสงขอมูลใหกับ M&E Unit ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จะตองมีบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ บทบาทในการเปนผูรวบรวมขอมูล
ขาวสาร (Database) 2 บทบาทเปนนักวิเคราะหโครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาทการเปนผูเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร (Strategic Linkage)

