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ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทาง
พัฒนาหนึง่ จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณร่าย
จ่ายประจาปี โดยนาโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณร่ายจ่ายประจาปี ได้
จัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ควรมีสภาพความพร้อมอย่าง
น้อย 2 ประการ คือ
1.มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2.กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
2. ลักษณะแผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่จัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดทางบประมาณประจาปี
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~๒~
2) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณ ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4) เพื่อเป็นการแสดงถึงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการ ห้วงระยะเวลาสามปี
4. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหาร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสาคัญและ
ความจาเป็นในการจัดท าแผนพัฒ นาสามปี เพื่อ ให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่ จะต้องดาเนินการต่อไป และ
ดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ ผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีและกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวที
ประชาคมดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร นามาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบ 1 ปี)ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวน
ดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้รับคัดเลือกและโครงการกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ยังมีความเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนว
ทางการพัฒนา ที่จะนามาใช้เป็นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกาหนดโครงการและกิจกรรม ที่
จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
3. เมื่อ ได้แ นวทางการพั ฒ นาแล้ว เวที ก ารประชุม พิ จ ารณาโครงการว่ าจะมี โครงการ / กิ จกรรม
อะไรบ้างที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา ใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา
4. โครงการและกิจกรรมที่พิจารณากาหนดอาจมีจานวนมาก ดังนั้น ขั้นตอนนี้จะต้องมีการดาเนินการ
ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่นใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว
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“ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาสินค้า “ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กาหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด” ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์
กับ“ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้กาหนดโครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า ”
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้กาหนดโครงการปรับปรุงสถานที่ประวัติศาสตร์ปราสาทเก่า” หาก
พิจารณาแล้วจะเห็นว่าโครงการทั้งสองมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์กันแต่มีความเชื่อมโยง
และสนับสนุนกันได้ในเชิงเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยนาผลิตภัณฑ์ มาขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหาก
กาหนดห้วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
(2) ให้ พิ จ ารณาน าโครงการ /กิ จ กรรม เพื่ อ ที่ จ ะบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี ที่ เกิ น ขี ด
ความสามารถในการด าเนิ น การของชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามาประกอบการจั ด ท า
แผนพัฒนาสามปี
(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ /กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี
ได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว้ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในช่วงถัดไปด้วย
เนื่องจากในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่ากัน
สามปี ดัง นั้น องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นจึง จาเป็ นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ / กิจกรรมที่
ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีได้
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องดาเนินการมีหลากหลายดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากาหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ - รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดาเนินการในเรื่องนั้นเมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจะต้องแยกประเภท
ของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ
1. โครงการที่ องค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น ด าเนิ นการเอง กล่า วคือ มีขี ดความสามารถทั้ ง
ทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการ ได้เอง
2. โครงการที่ องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น อุดหนุ นให้ห น่วยงานอื่นดาเนินการ เพื่ อให้เกิ ด
ประสิทธิภ าพในการดาเนินงาน เนื่องจากเป็ นงานที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะดาเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการราชการ
3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติ และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมถึงโครงการรับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพัฒนาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะการรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่จาเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒ นาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยัง จะต้อง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว
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วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาโครงการ /กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายใน
องค์กรกรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) ได้
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสรุป ผลการพัฒ นาที่ผ่านมาและนาเสนอที่ป ระชุ มซึ่ง ประกอบไปด้ว ยคณะกรรมการพั ฒ นาท้อ งถิ่ น
ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ควรจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านด้วย )
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว
ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาคม / ชุ ม ชนในห้ ว งระยะเวลาสามปี (ในกรณี ดั ง กล่ า วอาจคั ด เลื อ กทุ ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แต่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่ก็อาจกาหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุ
ประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และนาไป
ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)
3. การจัดลาดับความสาคัญ ของแนวทางการพัฒ นาภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมี แนวทางการ
พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความจาเป็นในการดาเนินการเพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสาคัญ ความจาเป็นเร่ง ด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมจัด
เรียงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการ
พัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยู่ในลาดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนามาปฏิบัติ เพราะการที่จะนามากาหนดแนว
ทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดาเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนา
สามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย
ๆ คือประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้ บัตรลงคะแนน เพื่อนามารวมคะแนน และ
จัด ล าดั บ วิธี การ จัด ล าดั บ ความส าคั ญ ที่ เป็ น วิท ยาศาสตร์อ าจใช้ วิ ธี Rating Scale หรือ Strategic Issues
Graph หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกวิธีตามความเหมาะสม
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาสามปีหลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่
ประชุมตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะวิเคราะห์
ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดลาดับความสาคัญ อาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนาแนวทางการ
พัฒนามาทาการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว
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ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒ นาในช่วงสามปีแล้ ว ให้ที่ ประชุมร่วมกัน พิจารณาคัดเลือ ก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์แนวทางพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปีโดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บางครั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธ์
ศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอน ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและที่กิจกรรมที่จะดาเนินการย่อยมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย
(1) พิจารณาที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนดอย่างรอบ
ครอบ เพื่อให้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมทีห่ น่วยงานอื่น
เป็นผู้ดาเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน
และระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่ในด้านกระบวนการการดาเนินงานและในด้านของผล
การดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจาเป็นเร่งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สองคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทาแผนท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
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คณะกรรมาการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมากรพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา ให้เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
2. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาเทศบาลตาบลเพื่อให้
ความเห็นชอบ
3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน
4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุดโดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น ให้
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
ต้องศึกษาและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนสรุปในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดการทาแผนพัฒ นาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้ ส อดคล้ อ งกับ วิสั ยทั ศ น์ พั น ธกิ จและจุ ด มุ่ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา รวมทั้ ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วย งาน
ต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ พัฒนา
ปัญหาความต้องการและข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอในกรณีที่มี
การมอบอานาจ
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1) เทศบาลตาบลบ้านแซวจะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ได้จัดทาไว้แล้ว
2) เทศบาลตาบลบ้านแซวจะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติในการดาเนินการ
พัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เทศบาลตาบลบ้านแซว ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ
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2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ผลการพัฒนาของเทศบาลตาบลเม็งรายในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคได้ในระดับหนึ่ง
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก
ตาความต้องการของประชาชนด้านนี้ยังมีอีกจานวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆ
ภายในชุมชน การขยายเขตไฟฟ้า การขยายเขตระบบประปา ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่วถึงพื้นที่
ตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ จึงนาสภาพปัญหาและความต้องการที่ได้จากการประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาลตาบลเม็งรายต่อไป
2. ด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญ หาทางด้านนี้ให้หมดไป
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่า ทาให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงครอบครัว เทศบาลตาบลเม็งรายได้มีการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เสริม อีก
ทั้งยังสนับสนุนให้ประชาชนดาเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒ นาทักษะฝีมือและมีการ
รวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ด้านสาธารณสุข
ปัญ หาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญ หาที่สาคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒ นา
ประเทศซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสาคัญในการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่
มีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลทาให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุก
ด้าน ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ
4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปั จจุ บั น ปั ญ หาด้ า นการศึ ก ษาเป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ที่ จ ะต้ อ งเร่ง เสริม สร้างการเรี ยนรู้ให้ แ ก่
ประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทาให้ประชาชนตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี
ทางเลื อ กในการด าเนิ น ชี วิ ต น้ อ ยลง จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ในทุ ก ระดั บ ตลอดจนรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
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5. ด้านสังคม
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทาให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาด
โอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ เทศบาลตาบลเม็งราย จึงได้มีการ
ส่งเสริมความรู้และป้องกันปัญหายาเสพติด รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการ
จัดการการศึกษา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตาบลบ้านแซวได้เล็งเห็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและขาดจิตสานึกในการ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดมลพิษต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลต่อไป
7. ด้านการเมืองการบริหาร
รัฐบาลได้มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการ
และมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตาม
หลัก ธรรมาภิ บ าลด้ ว ยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมี ก ารส่ง เสริม การบริห ารงานท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ตาบลเม็งราย เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น โดยใช้
เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตาบลเม็งรายในภาพรวม ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
เทศบาลตาบลบ้านแซว
จุดแข็ง (Strength)
S1 มีคาสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตาบลมี
ความชัดเจน ครอบคลุมอานาจหน้าที่ตาม
ภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน

จุดอ่อน (Weakness)
W1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีฐานะยากจนและมีหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการกู้เพื่อการลงทุนในภาค
การเกษตร การขาดอาชีพเสริม ทาให้มีการ
อพยพแรงงานไปทางานต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศ
S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการ W2 ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูง
จัดทาแผน การทางาน ร่วมกับหน่วยงาน
ต่อเทศบาลตาบลในการแก้ไขปัญหาความ
หรือส่วนราชการอื่น
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนตาบล
ตอบสนองได้น้อย
S3 มีคาสั่งแบ่งงานหรือการมอบอานาจการ
บริหารงานตามลาดับชั้น
S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกาหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย

W3 อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเกิดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ง่าย การป้องกัน
ทาได้ยาก มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ทางาน
W4 มีพื้นที่ตาบลที่รับผิดชอบกว้าง ยากต่อการ
พัฒนาด้านบริการสาธารณะให้ทั่วถึงได้

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตาบล

W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จานวนมากทาให้
ทาให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์

S6 สภาเทศบาลตาบลสามารถออกเทศ
บัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย

W6 การพัฒนาอาชีพนังขาดความรู้ด้านการตลาด
และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

S7 สามารถจัดกรอบอัตรากาลังได้เองตาม
ภารกิจและกาลังงบประมาณ

W7 ขาดแคลนน้าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง
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~ ๑๑ ~
จุดแข็ง (Strength)
S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทาให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง

จุดอ่อน (Weakness)
W8 ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ทากิน

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ
ตนเอง ทาให้คล่องตัวในการบริหารงาน

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผน
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น
S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
เพียงพอและทันสมัย
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ฯลฯ
S11 มีพื้นที่ขนาดตาบลขนาดกลางง่ายต่อการ
บริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง

W11 งบประมาณค่อนข้างน้อย ทาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

W12 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน

S13 พื้นที่เป็นที่ราบและภูเขามีความอุดม
สมบูรณ์ มีลาห้วยหลายสายไหลผ่าน เช่น
ห้วยแม่แอบ ร่องขุ่น ลาน้าบง แม่น้ากก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี
หลากหลาย ปลุกได้ตลอดปี

W13 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
การทางานในระบบของเครือข่าย ชุมชนมี
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
การรวมกันจัดตั้งกลุ่ม ทั้งอาชีพหลัก
อาชีพเสริม
S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง

W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลเอา
ใจใส่และและบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังใช้สารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทา
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ
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~ ๑๒ ~
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค W17 โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนเข้าสู่พื้นที่
ประชาชนในทุกชุมชน
การเกษตรไม่สะดวก
S18 พื้นที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ W18 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทาให้มีเนื้อที่สาหรับ
แก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว
เพาะปลูกจากัด
ข้าวโพด หอมแดง ฯลฯ
S19 ผู้นาชุมชนมีศักยภาพและประชาชนใน
ตาบลมีความสนใจในการร่วมมือในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ตามบริบทของชุมชน

W19 ประเพณีความเชื่อบางอย่างมีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนความคิดของประชาชน รวมทั้ง
การส่งเสริมด้านความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

S20 มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามใน
ลักษณะเอกลักษณ์ล้านนาและ
โบราณสถาน

W20 ประชาชนขาดจิตนึกในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เกิดภาวะพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐสูง
โดยเน้นการซ่อมแซมสุขภาพมากกว่าสร้าง
สุขภาพ

S21 เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สาคัญเกี่ยวกับ W21 ขาดงบประมาณด้านสื่อเทคโนโลยีการศึกษา
การเมืองการปกครอง(อนุสรณ์สถานสามผู้
กล้า) มีทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่สวยงาม เช่นน้าตกแม่แอบ
น้าตกห้วยป่าเมี่ยงและอ่างเก็บน้าห้วย
กว้านที่สวยงามเหมาะกับการส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัด
S22 ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้านมีแม่น้าโขงแบ่งเขตแดนกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถที่จะพัฒนาเพื่อเปิดประตู
เศรษฐกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

W22 ประชาชนบางส่วนยังขาดความตื่นตัวที่จะ
พัฒนาด้านความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามท้องถิ่นชนบท และขาดการศึกษาดู
งานด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ
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~ ๑๓ ~
โอกาส (Opportunity)
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่ม
มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอานาจฯ
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น
ตามลาดับแผนกระจายอานาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วน
ตาบล

T1
T2

ภัยคุกคาม (Threat)
อานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอานาจฯ
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน
การให้ความอิสระเทศบาลตาบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน

T3

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น

O4 กฎหมายกระจายอานาจฯ เอื้อต่อการ
บริหารงานของเทศบาลตาบล

T4

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทาให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทางานมากขึ้น

T5

ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน
คุณภาพต่า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่า
น้ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย

T6

การอพยพแรงงานของคนในพืน้ ที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตาบล

T7

ประชาชนไม่ให้ความสาคัญในการศึกษาของ
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

T8

ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ของตาบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้า ฤดูฝนมีน้าท่วม ฤดูแล้ง
มีภัยแล้งขาดน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ

T9

ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลตาบล

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด
และอาเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบล

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทาให้มีงาน/หน้าที่
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ
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~ ๑๔ ~
โอกาส (Opportunity)
O11 นาข้อมูลจากการจัดทาเวทีประชาคม
จัดทาโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน

ภัยคุกคาม (Threat)
T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสานึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ
T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคม
อาเซียน

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นทาให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง
O14 ทาเลที่ตั้งสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจที่สาคัญของ
จังหวัด เช่น ยางพารา ชา ข้าวโพด
กาแฟ ฯลฯ

T14 พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงประกอบกับมี
แม่น้าไหลผ่าน ทาให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งพัง
เป็นผลให้พืชผลการเกษตรเสียหาย

O15 ส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาด

T15 ทาเลที่ตั้งในเขตพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ติด
กับป่าสงวนแห่งชาติ วนอุทยาน และ
อุทยานแห่งชาติ ทาให้มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อ
ใช้ในการเกษตร
T16 ขาดระบบชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร

O16 ส่งเสริมพัฒนาด้านกลุ่มอาชีพต่างๆใน
ตาบล เนื่องจากประชาชนมีความสนใจที่
จะพัฒนาอาชีพของตนเองให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค

O17 ทาเลที่ตั้งเหมาะสมแก่การส่งเสริมด้านการ T17 ขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และ
ท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวใน
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมในการเกษตร
ตาบลที่งดงาม และเป็นเส้นทางผ่านไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหลายแห่ง
O18 เป็นแหล่งศูนย์รวมการพัฒนาด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ล้านนา
และเอกลักษณ์ชนเผ่า เนื่องจากในพื้นที่
ประกอบด้วยชาวพื้นเมืองและชนเผ่า 9
ชนเผ่า

T18 มีคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทาให้ต้อง
สูญเสียงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือและ
ทาให้ประชาชนในตาบลไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัย
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~ ๑๕ ~
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
ผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านแซว (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตัวอย่าง หมู่ ๑
จานวน
๕๐,๐๐๐
บาท
๒.โครงการก่อสร้างเตาเชิงตะกอน หมู่ ๖
จานวน
๙๘,๘๐๐
บาท
๓.โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้าพร้อมอุปกรณ์ และจัดซื้อวัสดุประปา หมู่ ๗ จานวน ๕๕,๐๐๐ บาท
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ ๘
จานวน
๙๙,๕๐๐
บาท
๕.โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบน้าประปาภูเขาหมู่บ้าน หมู่ ๘ จานวน ๖๘,๓๐๐ บาท
๖.โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อปรับปรุงระบบน้าประปาภูเขาหมู่บ้าน หมู่ ๑๕ จานวน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
๗.โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า (เทสน้า) จานวน ๑๑ ตัวอย่าง
จานวน ๑๗,๖๐๐ บาท
หมุ่ ๔,๕,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕
๘.โครงการซ่อมแซมตู้คอนโทรนสาหรับควบคุมระบบน้าประปา หมู่ ๑๐
จานวน ๑๙,๙๘๐ บาท
๙.จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมรถบรรทุกเทท้ายเพื่อขุดลอกรางระบายน้าที่ตื้นเขินหมู่ ๕ จานวน ๑๗,๐๐๐ บาท
๑๐.จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมรถบรรทุกเทท้ายเพื่อขุดลอกรางระบายน้าที่ตื้นเขิน ม. ๑ จานวน ๘,๕๐๐ บาท
๑๑.จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมรถบรรทุกเทท้ายเพื่อขุดลอกรางระบายน้าที่ตื้นเขิน ม.๑๐ จานวน ๘,๕๐๐ บาท
๑๒.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ (นสล.) หมู่ ๘
จานวน ๘,๕๐๐ บาท
๑๓.ซ่อมแซมคอสะพานน้าตกแม่แอบ หมุ่ ๕
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๔.จ้างเหมารถเครนกู้แพสูบน้า สถานีสูบน้า
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๕.จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลและมอเตอร์สูบน้า สถานีสูบน้า
จานวน ๓๖,๘๘๕ บาท
๑๖.จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรลระบบประปา หมู่ ๕
จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๑๗.จ้างเหมารถเครนยกแพสูบน้าลง สถานีสูบน้า
จานวน ๘,๐๐๐ บาท
๑๘.จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล ๒ บ่อ หมู่ ๑๑
จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๙.จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อ คสล.พร้อมถมดิน หมู่ ๒
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
20.จ้างเหมาถมพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๘ , ๑๔
จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๒๑.จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้าในหมู่บ้าน หมู่ ๔
จานวน ๑7,๐๐๐ บาท
๒๒.จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้าพร้อมถมดิน หมู่ ๑๔
จานวน ๔๑,๗๐๐ บาท
23.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ ๑๓
จานวน ๑๑,๖๐๐ บาท
24.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย)เพื่อซ่อมแซมถนนสายการเกษตร หมู่ ๖
จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๕.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ ๒
จานวน ๔๕,๙๐๐ บาท
26.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลังคาแพสูบน้า สถานีสูบน้า
จานวน ๑๒,๐๙๕ บาท
๒๗.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ ๑๒
จานวน ๕,๒๕๐ บาท
28.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้า หมู่ ๕ , ๙
จานวน ๔,๒๕๐ บาท
๒๙.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายห้วยจะตี๋ หมู่ ๕
จานวน ๒๐,๘๐๐ บาท
๓๐.จัดซื้อหินกรวดผสมทรายพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๑๔
จานวน ๗,๘๐๐ บาท
31.จัดซื้อหินกรวดผสมทรายพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๓
จานวน ๑๖,๘๐๐ บาท
๓๒.จัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้าถนนการเกษตร หมู่ ๔
จานวน ๑๖,๘๐๐ บาท
๓๓.จัดซื้อท่อ พีวีซี เพื่อแก้ไขปัญหาระบบส่งน้า
จานวน ๓๘,๓๐๐ บาท
๓๔.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงต่อเติมถังเก็บน้า คสล. หมู่ ๕
จานวน ๑๙,๗๐๐ บาท
๓๕.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ หมู่ ๕
จานวน ๔๑,๗๐๐ บาท
๓๖.จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้าถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรม.๙จานวน ๙,๓๐๐ บาท
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~ ๑๖ ~
๓๗.จัดซื้อยางมะตอย เพื่อซ่อมแซมถนนในตาบลบ้านแซว
จานวน ๒๕,๖๓๐ บาท
๓๘.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ภายตาบลบ้านแซว จานวน
๓๙จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑ – ๑๕ จานวน ๑๑,๐๙๕ บาท
๔๐.จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (โครงการชุมชนปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว) จานวน ๓๒,๐๐๐ บาท
๔๑.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๑๒
จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๑๑

ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

1.2 โครงการกันเงินเหลี่อมปี พ.ศ. 2558
ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ ซอยสันเขื่อน
๒๐๐,๐๐๐
๑๘๕,๕๓๕
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ ซอยข้างวัด
๑๐๐,๐๐๐
๙๒,๗๒๑
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้า คสล. หมู่ ๒
๑๐๐,๐๐๐
๙๖,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ ซอย ๗
๒๐๐,๐๐๐
๑๙๙,๕๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ ซอย ๒ -๓
๒๐๐,๐๐๐
๑๙๙,๕๐๐
โครงการปรับปรุงระบบน้าประปาภูเขา หมุ่ ๕
๒๐๐,๐๐๐
๑๙๙,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ซอย ๑ – ซอย ๓
๑๐๐,๐๐๐
๙๒,๕๓๕
โครงการเทลาน คสล. อเนกประสงค์ หมู่ ๗ ฌาปนสถาน
๑๔๕,๐๐๐
๑๔๔,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ ซอยอนุสรณ์สถาน
๒๐๐,๐๐๐
๑๘๕,๕๓๕
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ วังซาง
๒๐๐,๐๐๐
๑๙๙,๑๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๑ ซอยอาข่า
๑๐๐,๐๐๐
๙๒,๖๒๘
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ ๑๑
๑๐๐,๐๐๐
๙๒,๐๗๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านห้วยข่อยหล่อย
๑๐๐,๐๐๐
๙๒,๖๒๘
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้านใหม่ศิริพัฒนา
๑๐๐,๐๐๐
๙๙,๗๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓
๒๐๐,๐๐๐
๑๘๕,๕๓๕
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๔
๒๐๐,๐๐๐
๑๙๙,๕๐๐
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตาบลบ้านแซว
๖๐,๐๐๐
๕๙,๐๐๐
หมู่ ๑,๔,๑๐,๑๓
รวมงบประมาณ ๒,๕๐๕,๐๐ ๒,๔๑๔,๔๘๗
๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
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~ ๑๗ ~
1.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2558
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑
๒

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล
โครงการรางระบายน้า คสล. พร้อมงานวางท่อระบายน้าเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม หมู่ ๓
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๑
โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม หมู่ ๒
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
หมู่ ๑
โครงการก่อสร้างเวทีแสดงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
หมู่ ๓
โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว หมู่ ๑๐
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
หมู่ ๕
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.พร้อมงานวางท่อระบาย
น้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม หมู่ ๑๔
โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนส่งเสริมอาชีพปลูกผักอินทรีย์
หมู่ ๖
รวมงบประมาณ

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

งบประมาณ

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๙๙,๕๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๕๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๔๙๘,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๖๒,๐๐๐

๖๒,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๗๗,๐๐๐

๗๗,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๓๐,๘๐๒

๓๐,๘๐๒

ดาเนินการแล้ว

๑,๑๑๖,๘๐
๒

๑,๑๑๔,๓๐๒

1.๔ จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2558
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้า
๕๗๕,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑
๕๔๐,๐๐๐
เชื่อมบ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ ๑๒
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม)
๕,๙๐๖,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙
๔,๕๖๙,๐๐๐
รวมงบประมาณ ๑๑,๕๙๐,๐๐๐

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ผลการ
ดาเนินงาน

๕๗๕,๐๐๐
๕๓๗,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๕,๘๐๗,๐๐๐
๔,๕๕๐,๐๐๐
๑๑,๔๖๙,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๑๘ ~
1.๕ จ่ายจากเงินสารองจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑

โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยทรายขาว
หมู่ ๑
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายท่าขันทอง – ปง
ของ หมุ่ ๓
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ห้วยจะตี๋,ห้วยกอง
หิน,ห้วยข้าวตอน,สายเหมืองแร่,ห้วยป่ากล้วย หมู่ ๕
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ ๑,๓,๕,๘,๑๔
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัย
ม.๑๑
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
จัดซื้อวัสดุประปา ท่อน้า พีวีซี ขนาด ๖ นิ้ว
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเปิดทางน้า หมู่ ๑๑
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้านเพื่อช่วยเหลือราษฏร
ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมู่ ๑,๗,๙,๑๓
รวมงบประมาณ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

งบประมาณ

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ผลการ
ดาเนินงาน

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๑๔๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๙๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๒๗,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๙๕,๐๐๐
๒๗,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๙๖,๐๐๐
๑๔,๕๑๐
๒๔,๐๐๐
๑๒,๑๒๒

๙๖,๐๐๐
๑๔,๕๑๐
๒๔,๐๐๐
๑๒,๑๒๒

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๕๘๖,๖๓๒

๕๘๖,๖๓๒

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑
๒
๓

โครงการส่งเสริมรายได้และกลุ่มอาชีพ
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการประกวดหมู่บ้านและครัวเรือนปลูกผักสวนครัวตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
รวมงบประมาณ

๔

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ผลการ
ดาเนินงาน

๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๑๗,๙๖๐
๙,๓๐๐
๖๒,๕๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๑๐๐,๐๐๐
๒๓๐,๐๐๐

๙๑,๖๐๐
๑๘๑,๓๖๐

ดาเนินการแล้ว

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๑๙ ~
3. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.1 โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

๑
๒
๓
๔
๕

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลบ้านแซว
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รวมงบประมาณ

๑๓๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๑๘,๐๐๐
๖๗๘,๐๐๐

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง
๑๓๔,๒๐๐
๕,๐๐๐
๑๙,๙๕๐
๗๗,๕๐๐
๒๘๙,๐๐๐
๕๒๕,๖๕๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๓.๒ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2558
ลาดับ
ที่
๑
๒

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
๘,๒๕๙,๙๐๐
๑,๒๗๔,๔๐๐
รวมงบประมาณ ๙,๕๓๔,๓๐
๐

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง
๗,๘๙๔,๑๐๐
๑,๒๔๙,๘๐๐
๙,๑๔๓,๙๐๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร.ร.ทต.
บ้านแซว
โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ร.ร.ศรีกองงาม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ร.ร.ป่าไร่
หลวง
โครงการน้อมนาเอาเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาร.ร.ป่าตึงฯ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพุทธสมาคม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

๒
๓
๔
๕
๖
๗

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ผลการ
ดาเนินงาน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๒๐ ~
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชนไทลื้อ บ้านวังซาง
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมลาหู่
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

โครงการอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า
๘๐,๐๐๐
๗๘,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านตาบลบ้านแซว
๖๐,๐๐๐
๒๓,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น / ท้องที่สัมพันธ์
๒๕๐,๐๐๐
๒๒๙,๖๗๔ ดาเนินการแล้ว
โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายและนันทนาการเชื่อม
๑๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
ความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาล
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะการออกกาลังกายและ
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
นันทนาการ
๕,๒๖๒,๐๐๐
อาหารกลางวัน
๕,๐๙๔,๘๐๐ ดาเนินการแล้ว
๒,๓๒๑,๘๖๕ ๒,๒๘๙,๗๒๗.๗๔ ดาเนินการแล้ว
อาหารเสริม (นม)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓๓,๐๐๐
๓๓,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
จัดซื้อปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสาหรับเป็นฐานในการ
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
จัดการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
การพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาการเรียนอาเซียน
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
ชุมชนและนักเรียน
การพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
๗๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
๒๑,๐๐๐
๒๑,๐๐๐ ดาเนินการแล้ว
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ wifi
๗,๒๐๐
๗,๒๐๐ ดาเนินการแล้ว

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

๑๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รวมงบประมาณ

๑๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๙,๙๗๐,๐๖ ๙,๓๑๑,๓๐๒.๗๔
๕

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๒๑ ~
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖

โครงการมหกรรมสุขภาพ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์พื้นบ้าน
โครงการขุดบ่อขยะ
อุดหนุน ศสมช. ๑๕ หมู่บ้าน ๒ ชุมชน
สมทบ สปสช.
รวมงบประมาณ

๕๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๗๒๐,๐๐๐

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง
๒๕,๖๐๐
๕,๙๕๕
๒๓,๑๐๐
๗๔,๗๐๐
๒๒๙,๙๓๘
๒๘๐,๐๐๐
๖๓๙,๒๙๓

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

6. การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

๑
๒
๓

โครงการจัดซื้อท่อดูดน้าดับเพลิง
โครงการจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว
โครงการจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว
รวมงบประมาณ

๒๖,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๑,๐๐๐

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง
๒๖,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๑,๐๐๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

7. การพัฒนาด้านอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

๑

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายชะลอน้าฝายหลวง
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบลบ้านแซว
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

๕๐,๐๐๐

๑๙,๙๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๙,๙๐๐

ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว
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~ ๒๒ ~
๘. การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การเมือง และการบริหารจัดการ

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

๑
๒

โครงการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตาบลบ้านแซว
โครงการเวทีประชาคมเพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนชุมชน แผนพัฒนาสามปีแบบบูรณาการ

โครงการติดตั้งอินเตอร์หมู่บ้าน
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

๑๐๐,๐๐๐

๓

๔
๕

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ๕๘

งบประมาณที่
ดาเนินการ
จริง

ผลการ
ดาเนินงาน

๖๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๕๕,๘๘๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

๒๐,๐๐๐

๑๙,๒๔๐

ดาเนินการแล้ว

๑๘,๒๐๐ ดาเนินการแล้ว
๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๗๘,๐๐๐ กาลังดาเนินการ
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สาหรับห้องประชุม
โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล)
โครงการจัดซื้อชุดชนเผ่า
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
โครงการจัดซื้อแท๊ปแล็ค
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
โครงการจัดซื้อตู้เย็น
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าอัตโนมัติ
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
โครงการจัดซื้อเครื่องซับเมิสซิเบล
โครงการจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ
โครงการจัดซื้อสว่านไฟฟ้า
โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะทาง
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

๓๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๓๐,๐๐๐
๗๘๗,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๕๐๐
๙๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๒,๙๐๐
๗,๐๐๐
๒๗,๕๐๐
๗๓๒,๙๖๓
๒๙๕,๓๕๐
๒๐,๐๐๐
๔,๓๐๐
๑๙,๙๐๐
๑๓,๕๐๐
๔,๔๕๐
๓,๗๑๐
๘๗,๐๐๐
๓,๗๑๐
๕,๗๙๐
๔,๓๐๐
๘๕,๐๐๐
๓๘,๐๐๐
๖,๔๐๐
๒๗,๔๐๐
๒๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔,๔๕๐
๒๐,๐๐๐
๔,๓๐๐
๑๐,๐๐๐

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๒๓ ~
รวมงบประมาณ

๓,๓๘๘,๔๐๐

๒,๙๒๒,๒๔๓

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
1. การมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มรายได้และการมีงานทา
ด้ วยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชื่ อ มโยงสู่ ต ลาดภายในและนอกประเทศ รวมทั้ ง การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงชนบทและเมือง
2. การมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชน
อย่างมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ติดตาม ตรวจสอบได้ ให้มีคนดี ระบบดี
3. การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นามาใช้ประโยชน์กับการผลิตและวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่ มมูลค่า ชุมชนมีระบบเกษตรแบบยั่งยืน และมีความ
เข้มแข็งของสถาบันการเกษตรและมีระบบชลประทาน ฝาย และอ่างเก็บน้าขนาดเล็กเพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ ในฤดู
แล้ง ที่เอื้อประโยชน์ต่อการส่งน้าให้เกษตรกรและพื้นที่เกษตรได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นเกษตรกรสามารถผลิต
ปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีที่มีต้นทุนสูงได้
5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ประชาชนในท้องถิ่นมีที่ดินทา
กิน สิทธิการถือครองที่ดิน ไม่บุกรุกทาลายป่าและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติที่
เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับในชุม ชนเดียวกันและชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ มีการจัดท าแนวเขตป่าชุม ชน ป่ า
สมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง
6. การพัฒนาการท่องเที่ยว เทศบาลตาบลบ้านแวว มีสถานที่ท่องเที่ยวประจาตาบล
สภาพโดยทั่วไปเหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. ด้านแรงงานและสวัส ดิการสังคม ผู้ประกอบอาชีพแรงงานมี ฝีมือที่ ได้มาตรฐานในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถสร้างโครงสร้างการมีงานทา มีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ได้รับความเดือดร้อนภายในตาบล ได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึ ง
และทันต่อความต้องการ พลเมืองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่อพยพโยกย้ายไป
แหล่งอื่น
8. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชุมชนภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลเม็งรายปลอดจากปัญหายาเสพติด
9. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบล
เม็งราย มีสถานที่และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาในอนาคต
10. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ พลเมืองมีระเบียบ วินัยดี ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
กติกาสังคมและปลอดจากอบายมุข องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นศูนย์กลางการให้บริการและแก้ไขปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ราษฎรได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ และอื่ น ๆ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองท้องถิ่น
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~ ๒๔ ~
11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดสาธารณู ปโภคและบริการสาธารณครบถ้วนสมบูรณ์
เพี ย งพอต่ อความต้อ งการ และมีร ะบบการคมนาคมขนส่ ง ที่ เหมาะสม เพื่ อ เชื่ อ มโยงระหว่า งเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดินต่างๆ ระหว่างที่อยู่อาศัย แหล่งงาน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
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~ ๒๕ ~

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว
“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บารุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น
2. บารุงศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. บารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต
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~ ๒๖ ~
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว พ.ศ.2558 – 2562
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า การ
ลงทุน การเป็นศูนย์กลาง
คมนาคม การท่องเที่ยวและวิถี
การผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS
และ ASEAN

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การใช้บริบทด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว
ชุมชน และสังคม

แนวทาง 1.1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก เพื่อ
เป็นโครงข่ายอานวย
ความสะดวกทาง
ระบบโลจิสติกส์
รวมทั้งสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
ในกลุ่มประเทศ
GMS/AC+6

แนวทาง 1.2
เพิ่มผลผลิต พัฒนา
คุณภาพ ลดต้นทุน
และส่งเสริมการแปร
รูป เพื่อสร้างคุณค่า
พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย และ
สนับสนุนระบบ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ยั่งยืน

แนวทาง 2.1
เพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาทุกระดับ
ส่งเสริมการศาสนา
เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนา
ของจังหวัด และ
กลุ่มประเทศ
GMS/AC+6 เพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

แนวทาง 1.3
ยกระดับการ
ท่องเที่ยวและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP และ SME
เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
แข่งขัน

แนวทาง 1.4
ส่งเสริมความร่วมมือ
การค้าชายแดนใน
ภาพรวม เพื่อให้เกิด
การแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศ
GMS/AC+6

แนวทาง 2.3
สนับสนุนให้
ประชาชนน้อมนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและ
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จาเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

แบบ ยท.01

แนวทาง 2.2
ส่งเสริมการเรียนรู้
อนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี
สังคม และค่านิยม
ล้านนา เชื่อมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๒๗ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
เชียงราย

แนวทาง 3.1
สนับสนุนให้มีระบบ
การบริการ
สาธารณสุขและ
การแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุม
และเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

แนวทาง 3.2
พัฒนาสังคมเชิง
คุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน

แนวทาง 3.6
สนับสนุนการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนว
ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน

แนวทาง 3.3
พัฒนาศักยภาพ
แรงงานในการผลิต
สินค้าล้านนาเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและการ
แข่งขันตลาดของ
กลุ่มประเทศ GMS
และกลุ่มประเทศ
อาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

แนวทาง 3.4
สนับสนุนการลงทุน
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ทักษะการใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย

แนวทาง 3.5
บริหารจัดการ
เครือข่ายทางสังคม
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
อาชญากรรมในพื้นที่
และชายแดนการค้า
มนุษย์ รวมทั้ง
แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๒๘ ~
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จาเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตาบลบ้าน
แซว

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร

แนว
ทางการ
พัฒนา

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๒๙ ~
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว พ.ศ.25๖๐ – 256๒

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แนวทาง 1.1

แนวทาง 1.2

แนวทาง 2.1

แนวทาง 2.2

แนวทาง 3.1

แนวทาง 3.2

แนวทาง 1.3

แนวทาง 1.4

แนวทาง 2.3

แนวทาง 3.3

แนวทาง 3.4

แนวทาง 3.5

แนวทาง 3.6
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทต.บ้าน
แซว

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

แนวทาง
การพัฒนา

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

แนวทาง

ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๓๐ ~
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านแซว
พ.ศ. 2559 – 2561

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการศึกษา
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซวให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซวที่ได้มาตรฐาน
3. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ
ทั้ง 6 ด้าน

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตาบลบ้านแซว

- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน
เทศบาลตาบลบ้านแซว

2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้น - จานวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งใน
และนอกระบบ
พื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดย
ทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง - จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
เด็กศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๓๑ ~
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแซว
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตาบลบ้านแซว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสาธารณสุ ข ป้ อ งกั น โรค และมี ก ารเฝ้ า ระวั ง รั ก ษามาตรฐาน
มีอาหารปลอดภัย
2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
4. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกกาลังกาย
6. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
7. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
8. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9. เพื่อให้หมู่บ้านเสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
10. เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
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ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
2. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
3. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
4. เด็กและเยาวชนได้ออกกาลังกายและห่างไกลยาเสพติด
5. มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกกาลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
6. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
7. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
9. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
10. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง
11. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
12. ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยมีการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
13. กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
14. การปฏิบัติงานของ อปพร.ถูกต้องและรวดเร็ว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและ - จานวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
สุนัขบ้า เป็นต้น
- จานวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการ
สนับสนุน
- จานวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร
- จานวนกองทุนด้านสุขภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรการอาหารสะอาด
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
และปลอดภัย
3. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และปราชญ์ชาวบ้าน
ท้องถิ่นไทย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา
- จานวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
นันทนาการ
- จานวนครั้งที่จัดการแข่งขัน
- จานวนครั้งที่มีการจัดหา
- จานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
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~ ๓๓ ~
5. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
7. สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
8. สนับสนุนและสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น ป้องกันน้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้การ
สงเคราะห์/พัฒนา
- จานวนกองทุนที่สนับสนุน
- จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน
และ ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล
- จานวนครั้งที่ดาเนินการ
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- ร้อยละของประชาชนได้รับการช่วยเหลือจาก
การประสบสาธารณภัย
- ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงภัยได้รับการส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแซว
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตาบลบ้านแซว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่ อ
การเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตาบลโดยให้ชุมชนเป็นรักษา
ผู้ดูแล และบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหน ให้ความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี จิ ต ส านึ ก ในอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตาบล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน
5. ประชาชนได้ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประชาชนมีจิตสานึกในอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตาบล
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาระบบทุนเพื่อการผลิตเพื่อการเกษตร - จานวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุน
- จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
- จ านวนหมู่ บ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น
เศรษฐกิจชุมชน
- จานวนกลุ่ม ที่ไ ด้รั บการสนั บ สนุ นการขับ เคลื่อ น
ระบบเกษตรยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน
2. ส่ ง เสริม ด้ านการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า น - จานวนโครงการที่ดาเนินการ
การเกษตร
- จานวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - จ านวนกลุ่ ม อาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทั ก ษะ
ชุมชน
ในการประกอบอาชีพ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการ
4. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนให้ ป ระชาชนได้ รั บ - จานวนโครงการที่ดาเนินการ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและน าหลั ก ปรั ช ญา - จานวนครัวเรือนที่จัดทาบัญชีครัวเรือนและใช้ชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในอนุรักษ์ - จานวนโครงการที่ดาเนินการ
แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ตาบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแซว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น
2. ประชาชนสามารถกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการ - จานวนโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หมู่บ้านที่ได้รับการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านแซว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๓๗ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ
1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้าการเกษตร
2. ก่ อ สร้ า ง พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งโครงสร้ างพื้ น ฐาน เช่ น น้ าอุ ป โภคบริ โภค ถนน ไฟฟ้ า ประปา
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้าทาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นทางระบายน้าไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้าหลาก
4. เพื่อพัฒ นาบารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณู ปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
5. เพื่ อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญ จรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
7. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง
8. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
9. เพื่ อซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง บ ารุงรัก ษาระบบประปาหมู่บ้ านอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพและมีน้ าอย่า ง
เพียงพอ
10. เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน
11. จัดระบบและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ลาเหมือง ลาคลอง และทางระบายน้าสามารถส่งน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ก่อสร้างทางระบายน้าในฤดูน้าหลาก ป้องกันน้าท่วมขัง
3. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน
4. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
5. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
6. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง
7. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
8. แหล่งน้าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ประชาชนมีน้าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค
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~ ๓๘ ~
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้า - จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค - จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง
2. ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเส้ น ทาง - จานวนโครงการก่ อ สร้างท่ อเหลี่ ย ม และวางท่ อ
ระบายน้า
คมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง
เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพดีอยู่ตลอด
- จานวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา - ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
สาธารณู ป โภ ค ระ บ บ สื่ อ สารให้ มี - จานวนหมู่บ้านที่ได้รับ การติดตั้ง /ซ่อมแซมไฟฟ้ า
สาธารณะให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง
คุณภาพดีขึ้น
- ร้อ ยละของครัวเรือนที่มี น้าอุป โภค บริโภคอย่ าง
ทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
- ร้อยละของครัวเรือนมีน้าสะอาด

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านแซว
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS และ ASEAN
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
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~ ๓๙ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล(คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และ
รับผิดชอบ)
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วน - จานวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- จานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม
- จานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ
- จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากาลัง
- จานวนครั้ง ที่มี การปรับปรุง ประสิท ธิภาพการ
จัดเก็บภาษี
- จานวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่
- จานวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการ
บริหารงาน
- จานวนข้อบัญญัติ เทศบัญญัติที่ออกบังคับใช้
2. ส่ ง เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ - จานวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- จานวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
- จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
- จานวนครั้งที่มีการจัดประชาคม
3. ส่ง เสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิท ธิ - จานวนครั้งที่ดาเนินการ
เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมใน - จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๔๐ ~

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด เทศบาลตาบลบ้านแซว
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านแซว
กองช่าง เทศบาลตาบลบ้านแซว
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตาบลบ้านแซว
ความเชื่อมโยง
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
- ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
- ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
- ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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~ ๔๑ ~

1. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่ง
เทคนิ คอย่างง่ายที่ สามารถใช้เป็ นเครื่อ งในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่ จะทาให้ หน่ วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดาเนินการช่วงใด
ตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนด
ไว้หรือไม่แผนดาเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล ( Evaluation )
การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และ ตัวชี้วัด
( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็น ที่
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การ
ประเมิน โครงการและพิจ ารณาบ่ งชี้ให้ท ราบทั้ ง จุดเด่น หรื อจุด ด้อ ย ของงาน/โครงการ อย่ างมี ระบบแล้ ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดาเนินการต่อไปหรือยุติการดาเนินงานโครงการนั้น
วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกาหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ และผลการดาเนิน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดาเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะที่ทาการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ร่วมประชุม เพื่ อ
กาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๔๒ ~
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(๕)ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
(๖)ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่มี
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(๗)การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
เทศบาลตาบลบ้านแซวได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่
แบบที่

1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเอง
3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
แบบที่ 4 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนาแนวทางทั้งหมดที่
กาหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผน
สามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้ องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้า
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
(1) การประเมิน ผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน ประสิ ทธิภ าพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๔๓ ~
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒ นาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้น ตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ ง ได้ จากการติ ดตามและประเมิ น ผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสาม
ปี ต่อ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อสภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจัง หวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
ในการนี้ กรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น ได้ จัด ทาระบบสารสนเทศการบริ หารจัดการเพื่ อ การ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อประมวลผลข้อมูล
ใช้ในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้ อ 28 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

~ ๔๔ ~
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว
ได้กาหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้
1. เทศบาลตาบลบ้านแซว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านแซว
2. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
กาหนดไว้ 4 ไตรมาส ในรอบปี คือ
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
3. นาผลการดาเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ดาเนินการ นาสรุปโครงการที่ดาเนินการจริงจาก
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการดาเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร
4. ให้มีการสารวจแบบประเมินความพึง พอใจต่อผลการดาเนินงานของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านแซว
5. ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแซว เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลบ้านแซว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
6. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านแซว

**************************************

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 25๖๐-256๒ ของเทศบาลตาบลบ้านแซว

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เทศบาลตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.1 การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาแหล่งรียนรู้ของ เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000 จานวนเด็ก นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
โรงเรียนสาหรับโรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนทต..บ้านแซว 1 ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ที่เข้าร่วม จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้
กองศึกษา
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน โครงการ
2 โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สาหรับเด้ก ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000 จานวนเด็ก นักเรียนได้มีศูนย์รียนรู้สาหรับเด็ก ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
สาหรับเด็กปฐมวัยในสถาน
ปฐมวัยในสถานศึกษา
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ที่เข้าร่วม ปฐมวัยในสถานศึกษา
กองศึกษา
ศึกษา
โครงการ
3 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
เพื่อให้นกั เรียน โรงเรียน ทต.บ้านแซวพัฒนา/ปรับปรุง
100,000
100,000 100,000 จานวนเด็ก นักเรียน โรงเรียน ทต.บ้านแซว ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ห้องสมุด
ได้สืบค้นและเป็นการส่งเสริมให้
โรงเรียน ทต.บ้านแซว1 งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ที่ใช้บริการ และครูใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความ กองศึกษา
นักเรียนรักการอ่าน
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ห้องสมุด รู้เพิม่ เติมจากห้องสมุด

๔๒

ลาดับ
ที่

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
5 โครงการจัดหาวัสดุเครื่องเล่น
และสนามเด็กเล่น กลางแจ้ง

6 อาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใช้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ปีละ 1 20,000
20,000 20,000
หลักสูตร เป็นค่าวิทยากร และวัสดุ ครั้ง ประเมินเพื่อพัฒนา ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว.
เช่น กระดาษ ฯลฯ
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
เพื่อให้นกั เรียนอนุบาลใช้ฝึกทักษะ เครื่องเล่นสนามนักเรียน 100,000
100,000 100,000
เสริมสร้างร่างกายให้กล้ามเนื้อแข็ง ชั้นอนุบาล จานวน
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว.
แรงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิด 1 ชุดใหญ่
การเรียนรู้ตามช่วงอายุที่สมบูรณ์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ นักเรียนทุกโรงเรียน
3,500,000
3,500,000 3,500,000
นักเรียน
ตาบลบ้านแซว
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
จานวนเด็ก
ที่ใช้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
การจัดกิจกรรมการเรียนที่สอด กองศึกษา
คล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
นักเรียนได้รับการฝึกสมาธิ มี
ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ทักษะทางร่างกายเป็นการเตรียม กองศึกษา
ความพร้อมตามช่วงอายุที่เหมาะ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ร.ร.มีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ใน

กับวัย

ร้อยละ นักเรียนทุกคนได้รับประทาน ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
จานวนเด็ก อาหารกลางวันที่มีคุณภาพทาง โรงเรียนทุกโรง
นักเรียน โภชนาการ ส่งผลให้ร่างกาย
กองศึกษา, ศพด.
สมบูรณ์แข็งแรง

7 อาหารเสริม (นม)

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ นักเรียนทุกโรงเรียน
นักเรียน
ตาบลบ้านแซว
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ร.ร.ท.ต.บ้านแซว
อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ ร.ร.ทต.
บ้านแซว

ร้อยละ นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมที่มีคุณ
งบถ่ายโอน จานวนเด็ก ค่าทางโภชนาการทาให้ร่างกาย
ทต.บ้านแซว. นักเรียน เจริญเติบโตตามวัย
200,000 ร้อยละ ทาให้อาคารเรียน/อาคาร
งบถ่ายโอน จานวนอาคาร ประกอบใช้การได้
ที่ซ่อมแซม

2,500,000

2,500,000 2,500,000

งบถ่ายโอน
ทต.บ้านแซว.
200,000
งบถ่ายโอน

งบถ่ายโอน
ทต.บ้านแซว.
200,000
งบถ่ายโอน

ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
โรงเรียนทุกโรง
กองศึกษา, ศพด.
ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
กองศึกษา

๔๓

ลาดับ
ที่

โครงการ

9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SMBLD)
10 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบ ADSL
11 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบ WiFi

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)

โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 750,000
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน

เพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์ โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 10,000
เน็ตของโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
เพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์ โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 7,200
เน็ตของโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน

12 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

750,000

750,000

งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
10,000 10,000
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน
7,200
7,200
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน

เพื่อเป็นรณรงค์ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ห่างไกล
ยาเสพติด
13 โครงการสนับสนุนและแก้ไข
เพื่อเป็นการสนับสนุนและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 15,000
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน

15,000 15,000
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน

โรงเรียนในเขตตาบล
บ้านแซว

30,000
ทต.บ้านแซว

30,000 30,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

14 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อสาหรับเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพผู้เรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ห้องปฏับติการพิเศษ ของ 85,000
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 งบถ่ายโอน

85,000 85,000
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
ร้อยละ
จานวนเด็ก
นักเรียน
จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ
จานวนเด็ก
ที่ใช้บริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน กองศึกษา
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ได้รับ
เป็นฐาน
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีระบบอินเตอร์เน็ตอย่าทันสมัย กองศึกษา
และมีความเร็วสูง
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีระบบอินเตอร์เน็ตอย่าทันสมัย กองศึกษา
และมีความเร็วสูง
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
รู้โทษและห่างไกลยาเสพติด

กองศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในตาบลบ้านแซว ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
รู้โทษและห่างไกลยาเสพติด

กองศึกษา

นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรียน กองการศึกษา

44

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 55,000
55,000 55,000 จานวนเด็ก นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ที่ใช้บริการ มีค่าเครื่องแบบนักเรียน
กองการศึกษา

15 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อสาหรับเป็นค่าเครื่องแบบ
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
16 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อสาหรับเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน นักเรียนโรงเรียน
20,000
20,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทต.บ้านแซว
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว.
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ปีละ 1 ครั้ง
17 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อค่าหนังสือเรียน
นักเรียนโรงเรียน
50,000
50,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทต.บ้านแซว 1
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
ค่าหนังสือเรียน
ปีละ 1 ครั้ง
18 โครงการส่งเสริมการปกครอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการทาแผนโรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 50,000
50,000
ส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา พัฒนาการศึกษาในการเข้าประกวด ศพด.ทุกศูนย์
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
การศึกษาดีเด่น
แผนพัฒนาศึกษาดีเด่น
ปีละ 1 ครั้ง
19 โครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาขั้น โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 300,000
300,000
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐาน รายหัว
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
(รายหัว)
20 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพื่อเป็นการสนับสนุนคาปัจจัยพื้น โรงเรียน ทต.บ้านแซว 1 45,000
45,000
จัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัย ฐานสาหรับเด็กยากขน
ปีละ 1 ครั้ง
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน
พื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
(บาท)
(บาท)
21 โครงการรับ - ส่ง นักเรียนยากจน เพื่อรับ - ส่ง -เด็กนักเรียนที่ยากจน เด็กยากจน และด้อย 500,000
500,000
และด้อยโอกาส
และด้อยโอกาส
โอกาส
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

20,000 จานวนเด็ก
ทต.บ้านแซว. ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
50,000 จานวนเด็ก
งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม
โครงการ
50,000
ร้อยละ
งบถ่ายโอน ของ ศพด.
ที่เข้าร่วม
300,000 จานวนเด็ก
งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม
โครงการ
45,000 จานวนผู้
งบถ่ายโอน ที่เข้าร่วม
โครงการ
ตัวชี้วัด
ปี 62
KPI
(บาท)
500,000 จานวนเด็ก
ทต.บ้านแซว ยากจนและ
ด้อยโอกาส

นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่าอุปกรณ์การเรียน

กองการศึกษา

นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่าหนังสือเรียน

กองการศึกษา

เพื่อรองรับโครงการคัดเลือก ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ก่อนจัดสรรในการเข้ารับการ กองการศึกษา
ประกวด
ศพด.ทุกศูนย์
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้น กองการศึกษา
พื้นฐาน รายหัว
ศพด.ทุกศูนย์
นักเรียนโรงเรียน ทต.บ้านแซว1 ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
มีค่าปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับเด็ก
กองศึกษา
ยากจน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
เด็กยากจนและด้อยโอกาส ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
ได้รับโอกาสในกาส่งเสริมให้ กองศึกษา
ไปเรียนหนังสือ
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.2 การส่งเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร. ห้วยกว้าน
10,000
10,000 10,000
ร้อยละ 1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ กองศึกษา
สู่การปฏิบตั อิ ย่างยั่งยืน
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
ที่เข้าร่วม 2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ
โครงการ กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

๔๖

ลาดับ
ที่

โครงการ

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.สวนดอกสามัคคี
10,000
10,000 10,000
ร้อยละ
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียงเช่น การเลี้ยงกบ
ทีเ่ ข้าร่วม
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

3 โครงการปลูกสับปะรดอินทรีย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.ศรีกองงาม
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ

10,000
ทต.บ้านแซว

10,000 10,000
ร้อยละ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ

กองศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

4 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.ป่าไร่หลวงวิทยา
วันตามแนวพระราชดาริ
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ

10,000
ทต.บ้านแซว

10,000 10,000
ร้อยละ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ

กองศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

5 โครงการน้อมนาเอาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
ร.ร.ป่าตึงพิทยานุกลู

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.ป่าตึงพิทยานุกลู
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
การเลี้ยงไก่ ,การเพาะปลูก ฯลฯ

10,000
ทต.บ้านแซว

10,000 10,000
ร้อยละ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
ที่เข้าร่วม
โครงการ

1.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถนาหลักเศรษฐ
กิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและชุมชน

กองศึกษา

๔๗

ลาดับ
ที่

โครงการ

6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง (เพาะเห็ด)

7 โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.เทศบาลตาบลบ้าน 10,000
10,000 10,000
ร้อยละ
อุปกรณ์ ในการเรียนรู้โครงการ
แซว ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
ที่เข้าร่วม
โครงการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ร.ร.แม่แอบวิทยา
10,000
10,000 10,000
ร้อยละ
อุปกรณ์ ในโครงการ
ปีละ 1 ครั้ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนเด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเพาะเห็ด
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลป กองศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิน่
นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลป กองศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิน่

๔๘
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.3 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมและสนับ
เพื่อจัดจ้างครูมาจัดการเรียนการสอนปีละ 1 ครั้ง
100,000
100,000 100,000 ร้อยละ นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและ สานักปลัด
สนุนการเรียนการสอนภาษา
ภาษาให้กบั นักเรียน
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. จานวนเด็ก สามารถสื่อสารได้
กองศึกษา
เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมคิ ุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
แนวทางที่ 1.4 การส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรม สัมมนา เพื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม / อบรม สัมมนา
100,000
100,000 100,000 จานวนร้อย มีค่าใช้จา่ ยไปอบรม / สัมมนา ส่ง ร.ร.ทต.บ้านแซว 1
เพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลา สัมมนา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ทต.บ้านแซว. ละผู้ที่เข้า ผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนมี กองศึกษา
กร ทางการศึกษา ครูผู้ดแู ลเด็ก ค่าที่พกั ของบุคลากรทางการศึกษา
งบถ่ายโอน
งบถ่ายโอน งบถ่ายโอน ร่วมอบรม ประสิทธิภาพ
ครูผู้ดแู ลเด็ก
ภาพ

บัญชีแผนงำน/โครงกำร
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)
เทศบำลตำบลบ้ำนแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มรี ะบบกำรกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการกาจัดขยะอย่างยั่งยืน เพือ่ ให้ประชาชนกาจัดขยะ จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง
200,000 200,000 200,000
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
และลดปริมาณขยะในชุมชน
ลดภาวะโลกร้อน
2 โครงการขุดบ่อทิง้ ขยะประจา เพือ่ รักษาความสะอาดและ ๑๕ หมู่บา้ น
200,000 200,000 200,000
หมู่บา้ น
มีทที่ งิ้ ขยะอย่างเพียงพอ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

3 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ

เพือ่ ให้ประชาชนกาจัดขยะ ก่อสร้างเตาเผาขยะ
อย่างถูกต้องและปลอดภัย หมู่ ๓
และลดปริมาณขยะในชุมชน
ลดภาวะโลกร้อน

200,000
ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวนผู้ ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้าน
ทต.บ้านแซว
เข้าร่วม มลพิษ ปริมาณขยะในชุมชน กองสาธารณสุข
โครงการ ลดลงทุกปี
จานวน
หมู่บา้ น
ทีด่ าเนิน
การ
จานวนขยะ
ลดลง

ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้าน
ทต.บ้านแซว
มลพิษ ปริมาณขยะในชุมชน กองสาธารณสุข
ลดลงทุกปี มีทที่ งิ้ ขยะอย่าง
เพียงพอ
ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้าน
ทต.บ้านแซว
มลพิษ ปริมาณขยะในชุมชน กองสาธารณสุข
ลดลงทุกปี

๖๓

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพือ่ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีละ 1 ครั้ง
50,000
5,000
50,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
2 โครงการบริหารจัดการน้า
อย่างยั่งยืน

เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าเสีย

ปีละ 1 ครั้ง

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.3 ดูแลรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดบริเวณบ้านเรือนและที่
สาธารณะ

เพือ่ ให้ประชาชนมีจิตสานึก ปีละ 1 ครั้ง
ในการรักาษาความสะอาด
ตามบ้านเรือนและทีส่ าธารณะ

5,000
5,000
5,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
50,000
50,000 50,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวนผู้ ลดปัญหาหมอกควันและมลพิษ
เข้าร่วม ทางอากาศ
โครงการ
จานวนผู้ ลดปัญหาน้าเสียในชุมชน
เข้าร่วม
โครงการ

ตัวชี้วัด
KPI

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ทต.บ้านแซว
กองสาธารณสุข

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวนผู้ ทาให้ประชาชนมีจิต
เข้าร่วม สานึกในการรักษาความ
โครงการ สะอาดตามบ้านเรือน
และทีส่ าธารณะ

ทต.บ้านแซว
สานักปลัดฯ
งานพัฒนา
ชุมชน

๖๔

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.4 สร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เพือ่ เป็นการอนุรักษ์ปา่ ไม้ให้ ปีละ 1 ครั้ง
100,000 100,000 100,000
การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ คงอยู่สืบไป
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ป่าชุมชนตาบลบ้านแซว
2 โครงการรักน้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

เพือ่ เป็นการอนุรักษ์ปา่ ไม้ให้ ปีละ 1 ครั้ง
คงอยู่สืบไป

40,000
40,000 40,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวนผู้ เป็นการอนุรักษ์ปา่ ไม้ให้
เข้าร่วม มีปริมาณเพิม่ ขึน้
โครงการ พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนเพิม่ ขึน้
จานวนผู้ เพิ่มทักษะในการอนุรักษ์
เข้าร่วม และวิธีการป้องกันไฟป่า
โครงการ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักงานปลัด
งานส่งเสริม
การเกษตร
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานป้องกันฯ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๖๕

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุน กำรสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขภำพ และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการทาความสะอาดสองข้าง เพือ่ ให้บริเวณสองข้างทางมี ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000
ทางและพืน้ ทีส่ าธารณะ
สภาพภูมิทศั น์ทสี่ วยงาม
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
๒ โครงการปรับภูมิทศั น์สานักงาน เพือ่ ให้สานักงานมีภูมิทศั น์ ปีละ 2 ครั้ง
ทต.บ้านแซว
ทีส่ วยงามน่าอยู่ พร้อมให้
บริการประชาชนตลอดเวลา

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน
หมู่บา้ น

บริเวณสองข้างทางมี
สภาพภูมิทศั น์ทสี่ วยงาม

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

200,000 200,000 200,000 กิจกรรม ทาให้สานักงานมีภูมิทศั น์
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทีด่ าเนินการ ทีส่ วยงาม พร้อมทีจ่ ะให้
บริการประชาชนตลอด

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

๖๖

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)
เทศบาลตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์ เพือ่ พัฒนาและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเทีย่ ว
500,000 500,000 500,000 จานวนแหล่ง แหล่งท่องเทีย่ วได้รับการปรับ
แหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วให้เป็นทีร่ ู้จัก
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ท่องเทีย่ ว ปรุงและพัฒนา ให้เป็นทีร่ ู้
อย่างแพร่หลาย
แก่นกั ท่องเทีย่ ว
2 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทศั น์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีละ 1 ครั้ง
200,000 200,000 200,000 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทศั น์
อนุสรณ์สถาน
บริเวณอนุสรณ์สถาน และเผยแพร่
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
บริเวณอนุสรณ์สถานให้สวย
ประชาสัมพันธ์เป็นแหล่ง
งาม และเผยแพร่ประชา
ท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จกั แก่นัก
สัมพันธ์ให้เป็นทีร่ ู้จักอย่าง
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
แพร่หลาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
กองช่าง

๖๗

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเทีย่ วท่าเรือประมง

เพือ่ ให้แหล่งท่องเทีย่ วอยู่ใน
สภาพทีพ่ ร้อมให้บริการนักท่อง
เทีย่ วตลอดเวลา
4 โครงการปรับปรุงศูนย์
เพือ่ พัฒนาและประชาสัมพันธ์
บัญชาการกองพล 93 ให้
แหล่งท่องเทีย่ วให้เป็นทีร่ ู้จัก
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
อย่างแพร่หลาย
5 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้รับทราบ
6 โครงการก่อสร้างบ้านวิถีชีวิต
1.เพือ่ บารุงศิลปะ จารีต
ชนเผ่าแต่ละเผ่า
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรา 50 (8) พรบ.เทศบาล
2.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
หมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000 60,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน
หมู่บา้ นที่
ปรับปรุง
กิจกรรม

ทาให้แหล่งท่องเทีย่ วอยู่ใน
สภาพทีพ่ ร้อมให้บริการนัก
ท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วได้รับการปรับ
ปรุงและพัฒนา ให้เป็นทีร่ ู้
แก่นกั ท่องเทีย่ ว
จานวนร้อยละ นักท่องเทีย่ วได้ทราบแหล่งที่
นักท่องเทีย่ ว ท่องเทีย่ วในตาบลบ้านแซว

หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ปีละ 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

สานักปลัด
กองช่าง

ปีละ 1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

บ้าน 3 หลังๆ
ละ 1 เผ่า

900,000 900,000 900,000 จานวนบ้าน มีบา้ นชนเผ่า ทีแ่ สดงศิลปะ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทีม่ ีแบบรูป วิถชี ีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า
ของแต่ละเผ่า

ทต.บ้านแซว

เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย ศาลากลางหมู่บา้ น
ชุมชน
จานวน 1 แห่ง

250,000
ทต.บ้านแซว

-

-

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

เพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านการท่องเทีย่ ว

50,000
กรมการท่อง
เทีย่ ว

-

-

สานักปลัด
กองช่าง

มาตรา 16(8)(11)พรบ.ขั้นตอนฯ

7 โครงการปรับปรุงศาลากลาง
หมู่บา้ นท่าขันทอง
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ ตอนฯ
8 โครงการก่อสร้างระบบไฟส่อง
สว่างลานวัฒนธรรม บ้าน
ท่าขันทอง
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ ตอนฯ

เสาระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างจานวน 2 ต้น

ศาลาทีป่ รับ ศาลามีความพร้อมรองรับ
ปรุงสวยงาม นักท่องเทีย่ ว
และสะอาด
ความปลอด นักท่องเทีย่ วมีความปลอดภัย
ภัย ด้านการ
ท่องเทีย่ ว

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๖๘

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ

9 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์
ริมฝั่งแม่นาโขง
้ ในเขตพืน้ ที่
เทศบาลตาบลบ้านแซว

1.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว พืน้ ทีร่ ิมฝั่งแม่นาโขง
้
เชิงพักผ่อน
เขตพืน้ ทีบ่ า้ นท่าขันทอง
2.เพือ่ จัดให้มีและบารุงรักษาสถานที
ระยะทาง
่
3 กม.
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ พักผ่อนหย่อนใจ
10 โครงการก่อสร้างถนนเส้นทาง
1.เพือ่ จัดให้มีและบารุงรักษา ถนนเลียบแม่นาโขง
้
ปัน่ จักรยานเลียบแม่นาโขง
้
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ระยะทาง 1 กม.
เขตตาบลบ้านแซว
2.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ เชิงพักผ่อน
11 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย ปีละ 3 ครั้ง
ท่องเทีย่ วชุมชน
ชุมชน
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ ตอนฯ
12 โครงการจัดทาคู่มือและแผ่นพับ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดย 5000 ชุด
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว ชุมชน
มาตรา 16 (8) พรบ.ขัน้ ตอนฯ
๑๓ โครงการอบรมการตลาด
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ปีละ 1 ครั้ง
ท่องเทีย่ วออนไลน์
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ
14 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เพือ่ ส่งเสริมการตลาดท่องเทีย่ ว ปีละ 1 ครั้ง
ท่องเทีย่ วสาหรับเด็กและเยาวชน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

1,000,000 1,000,000 สถานทีพ
่ กั ผ่อน มีสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ

กรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการ หย่อนใจ

500,000
ทต.บ้านแซว/

-

100,000
ทต.บ้านแซว
ททท.
50,000
ทต.บ้านแซว
ททท.
50,000
ทต.บ้านแซว

ของประชาชนและมีแหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงพักผ่อน

หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.เทศบาล
กองช่าง

เส้นทางปัน่ มีสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
จักรยาน ของประชาชนและมีแหล่ง
ระยะทางทีไ่ ด้ ท่องเทีย่ วเชิงพักผ่อน

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

100,000 ผลตอบรับ ชุมชนท่องเทีย่ วเป็นทีร่ ู้จัก
ทต.บ้านแซว จากการจัด
ททท.
กิจกรรม
50,000 จานวนชุด ชุมชนเป็นทีร่ ู้จัก
ทต.บ้านแซว
ทีไ่ ด้
ททท.
50,000
จานวน การตลาดออนไลน์
ทต.บ้านแซว ผู้เข้าร่วม

ทต.บ้านแซว
สป.

-

กรมโยธาธิการ

100,000
ทต.บ้านแซว
ททท.
50,000
ทต.บ้านแซว
ททท.
50,000
ทต.บ้านแซว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทกจ.เชียงราย ทกจ.เชียงราย ทกจ.เชียงราย

โครงการ

20,000
20,000 20,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

จานวน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ผู้เข้าร่วม ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
โครงการ เยาวชน

ทต.ล้านแซว
สป.
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ทกจ.

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ททท.

๖๙

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการถมดินปรับพืน้ ทีเ่ พือ่
1.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
รองรับการจัดกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ชุมชนบ้านแม่แอบ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
พืน้ ทีบ่ า้ นแม่แอบ
หมู่ 11

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-

จานวน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ ว

หน่วยงานที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.เทศบาล
กองช่าง

-

-

จานวน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ ว

ทต.เทศบาล
กองช่าง

-

-

จานวน ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
นักท่องเทีย่ ว เพือ่ ความปลอดภัยในการ
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว

ทต.เทศบาล
กองช่าง
กรมทางหลวง

ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ

16 โครงการปรับภูมิทศั น์เส้นทาง
ท่องเทีย่ วชุมชนแม่แอบ

1.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

พืน้ ทีบ่ า้ นแม่แอบ
หมู่ 11

100,000

ทต.บ้านแซว

มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ

17 โครงการปรับถนนส่งเสริมความ
ปลอดภัยการท่องเทีย่ ว
สายแม่แอบ - ห้วยเดื่อ

1.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

สายบ้านแม่แอบ บ้านด้วยเดื่อ

4,000,000

ทต.บ้านแซว
กรมทางหลวง

มาตรา 16(8) (13) พรบ.ขั้นตอนฯ

๗๐

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็ง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมและ
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพและสร้าง ปีละ 1 ครั้ง
50,000 500,000 500,000 ร้อยละผู้ ทาให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิม่
สนับสนุนอาชีพด้านศิลป
รายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพฯ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทีเ่ ข้าร่วม ขึน้
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
เช่น กลุ่มจักสาน
โครงการ
ท้องถิน่
2 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพือ่ ส่งเสริมอาชีพและสร้าง ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000
ร้อยละผู้ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
ปัน้ โอ่ง
รายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพฯ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทีเ่ ข้าร่วม ให้แก่กลุ่มอาชีพฯ
โครงการ
3 โครงการส่งเสริมและ
เพือ่ พัฒนาและเผยแพร่ประชา ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ 50,000
50,000 50,000
จานวน เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สนับสนุนศูนย์จาหน่าย
สัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชุมชน และท้องถิน่
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ศูนย์จาหน่าย ท้องถิน่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิน่ ให้แพร่หลายยิ่งขึน้
(ของดีตาบลบ้านแซว)
ท้องถิน่ (ของดีตาบลบ้านแซว)
๔ โครงการสนับสนุนอาชีพผู้ปลูก เพือ่ ให้กลุ่มอาชีพมีแหล่งเงิน กิจกรรม
100,000 100,000 100,000
จานวน ทาให้กลุ่มอาชีพมีแหล่งเงินทุน
ยางพารา ปาล์ม ข้าวโพค มันสา ทุนในการดาเนินการของกลุ่ม
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ผู้เข้าร่วม ในการดาเนินการ
ปะหลัง
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานพัฒนา

๗๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริและส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุนการดาเนิน
เพือ่ ส่งเสริมการดาเนินการ ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000
ร้อยละ
การดาเนินการตามหลักเศรษฐ ตามหลักเศรษกิจพอเพียง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนผู้ที่
กิจพอเพียง
เข้าร่วมโครง
การ
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตร เพือ่ สร้างอาชีพรายได้และให้ ปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000 50,000
ร้อยละ
อินทรีย์
ประชาชนได้บริโภคพืชผักที่
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนผู้ที่
ปลอดสารพิษ
เข้าร่วมโครง
การ
3 โครงการส่งเสริมและ
เพือ่ ให้เกษตรกรได้ใช้ปยุ๋ อินทรีย์ ปลี ะ 1 ครั้ง
100,000 100,000 100,000
ร้อยละ
สนับสนุนการผลิตปุย๋
ทีม่ ีคุณภาพ ช่วยให้ได้ผลผลิต
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนผู้ที่
อินทรีย์ชีวภาพ
เพิม่ มากขึน้
เข้าร่วมโครง
การ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทาให้ประชาชน
มีความรู้และดาเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
สร้างอาชีพ รายได้
และทาให้ประชาชน
ได้บริโภคพืชผักที่
ปลอดสารพิษ
ทาให้เกษตรกรได้ใช้
ปุย๋ อินทรีย์ทมี่ ี
คุณภาพ ช่วยให้ผล
ผลิตเพิม่ มากขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานส่งเสริม
การเกษตร
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานส่งเสริม
การเกษตร
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานส่งเสริม
การเกษตร

๗๒

ลาดับ
ที่

โครงการ

3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยง
ไส้เดือนเพือ่ ทาปุย๋

วัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ
เพือ่ ส่งเสริมเสณษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
เกษตรกรและเยาวชน
30 คน

เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
4 โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนสาหรับสตรี

เพือ่ ส่งเสริมอาชีพ
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
๕ โครงการอบรมเยาวชนทาเกษตร เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา เด็ก
เศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนเพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงเพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว
๖ โครงการโฮมสเตย์เกษตร
เพือ่ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ผู้สูงอายุ หมู่ 1 - 15
2 ชุมชน
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ศูนย์ส่งเสริม ศูนย์ส่งเสริม ศูนย์ส่งเสริม
อาชีพสตรี อาชีพสตรี อาชีพสตรี
30,000
30,000 30,000
สปสช.
สปสช.
สปสช.
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
35,000
35,000 35,000
สนง.
สนง.
สนง.
พัฒนาสังคมฯ พัฒนาสังคมฯ พัฒนาสังคมฯ

โฮมสเตย์ 20 หลัง

50,000
50,000 50,000
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผู้
เข้าร่วม
โครงการ

มีรายได้ดี
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเกษตร

จานวน
ผุ้เข้าร่วม
โครงการ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

พัฒนาสตรี
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
พัฒนาเด็กและเยาวชน
การปรับใช้เศรษฐกิพอเพียง
ส่งเสริมการท่องเทียว

จานวนผู้
เข้าร่วม
โครงการ

โฮมสเตย์มาตรฐาน
ส่งเสนิมการท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
สนง พัฒนาสังคมฯ

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ทต.บ้านแซว
สป./เกษตร

๗๓

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของโครงการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาศัยกภาพกลุ่ม
เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิ ปีละ 1 ครั้ง
20,000
20,000 20,000
ท่องเทีย่ ว
ภาพ บทบาทหน้าที่ของประชา
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ชน เพือ่ เตรียมความพร้อมใน
การต้อนรับนักท่องเทีย่ ว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ทต.บ้านแซว
จานวนผู้ที่ บทบาทในการต้อนรับนักเทีย่ ว สานักปลัด
เข้าร่วม
โครงกร

๗๔

สนง พัฒนาสังคมฯ

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)
เทศบาลตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชน
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งปรับปรุงและ เพือ่ ให้มีแสงสว่างอย่างเพียง
หมู่บา้ น
500,000 500,000 500,000
จานวน ทาให้มีแสงสว่างอย่างเพียง
ซ่อมแซมไฟกิ่งตามถนน
พอและทัว่ ถึง ประชาชนมีความ
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ร้อยละ ทต.บ้านแซว
สาธารณะตรอกซอกซอย
ปลอดภัย
ทีต่ ิดตั้ง มีความปลอดภัย
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
หมู่ 5 หมุ่ 11 หมู่ 13 347,000
จานวน ทาให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทีอ่ ยู่อาศัยและติดต่อระบบไฟ อย่างทัว่ ถึง
ทต.บ้านแซว
ร้อยละ อย่างทัว่ ถึง
ฟ้าสาธารณะ
ทีข่ ยายเขต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
ทต.บ้านแซว
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๗๕

ลาดับ
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างเตาเผาแบบ
เชิงตะกอน บ้านสบกก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ประชาชนใช้ในการ
ประกอบพิธี

บ้านสบกก ยาว 9 ม.
กว้าง 9 ม. ความสูงฐาน
ชั้นแรก 0.50 ม. ตัว
เชิงตะกอนสูง 1.20 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
81 ตรซม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน ทาให้ประชาชนมีเตาเผา
ร้อยละ ตะกอน ในการประกอบพิธี
ทีข่ ยายเขต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้า สะพาน ท่าเทียบเรือ และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น

๗๖

ลาดับ
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ลานเอนกประสงค์ บ้านท่าขัน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ซ่อมแซมและปรับปรุง
ลานเอนกประสงค์ของหมู่บา้ น

ทอง หมู่ ๓
ให้ใช้ได้ดีอย่างเดิม
๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพือ่ ระบายน้าในเขตชุมชน
บ้านห้วยน้าเย็น

3 โครงการก่อสร้างห้องน้าและ
เทลานเอนกประสงค์บริเวณ
ฌาปนสถาน บ้านสวนดอก
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยข่อยหล่อย ม. ๑๒

เป้าหมาย

เพือ่ ให้หมู่บา้ นสะดวกต่อการ
ประกอบพิธี
เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

บ้านท่าขันทอง หมู่ ๓
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

-

ทต.บ้านแซว

ก่อสร้างรางร่องระบาย
น้าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ ๔
ถนนหัวหมู่บา้ นถึงตลาด

100,000

บ้านสวนดอก หมู่ ๘
(ตามแบบแปลน ทต.)

100,000

ถนน คสล.เส้นไป
ร.ร.บ้านห้วยข่อยหล่อย
ยาว 80 ม. กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 180
ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

-

-

-

-

-

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว
169,000
ทต.บ้านแซว

-

-

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
ร้อยละ

หมู่บา้ นได้มีลานเอนกฯใช้
อย่างเพียงพอ

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทีด่ าเนินการ
จานวน ไม่มีนาท่
้ วมขังในหมู่บา้ น
ผู้ใช้บริการ

จานวน
ร้อยละ

หมู่บา้ นมีลาน ศาลาใช้
อย่างเพียงพอ

ทีด่ าเนินการ
จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต. /กองช่าง
อบจ.
โยธาธิการ
ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๗๗

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการขยายไหล่ทางบริเวณ เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
ทางโค้ง
สะดวกและปลอดภัย
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเกาะผาคา ม. 6

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านท่าขันทอง ม. 3

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขยายไหล่ทางบริเวณ
ทางโค้ง บ้านห้วยกว้าน
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 3
ยาว 108 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
180 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 5
ยาว 125 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
180 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

-

-

-

-

-

-

ทต.บ้านแซว
227,000
ทต.บ้านแซว

263,000
ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI
จานวนถนน
ทีดาเนินการ
สร้าง
จานวนถนน
ทีดาเนินการ
สร้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาให้การสัญจรไปมาได้อย่าง ทต.บ้านแซว
สะดวกและปลอดภัย
กองช่าง
ทาให้การสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๓๘

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทุง่ ม. 2

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าตึง ม. 5

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าตึง ม. 5

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ถนน คสล. ซอย 9
148,000
ยาว 70 ม. กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
280 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 4
140,000
ยาว 87 ม. กว้าง 3 ม. ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
261 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 1/1
95,000
ยาว 70 ม.กว้าง 2.5 ม. ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
175 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๗๙

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่แอบ ม. 11

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านสวนดอก ม. 8

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านสันทรายกองงาม ม. 10

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล.ซอยหนองช้าง
ยาว 100 ม.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
300 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 6
ยาว 100 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
400 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 2-3
ยาว 105 ม.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
315 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
160,000

ทต.บ้านแซว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทต.บ้านแซว

168,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

ทต.บ้านแซว

211,000

ตัวชี้วัด
KPI

๘๐

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านสันทรายกองงาม ม. 10

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยกว้าน ม. 9

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยน้าเย็น ม. 13

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล. ซอยกลาง
บ้านวังซาง ยาว 80 ม
กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
320 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 5
ยาว 75 ม.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
225 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. จุดที่ 1
ยาว 17 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
68 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
169,000

ทต.บ้านแซว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทต.บ้านแซว

34,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

ทต.บ้านแซว

129,000

ตัวชี้วัด
KPI

๘๑

ลาดับ
ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยน้าเย็น ม. 13

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
เข้าสู่อาคารสานักงานเทศบาล สะดวกและปลอดภัย
บ้านแซว

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ต่อเติมถนนขาดช่วงในตาบล
บ้านแซว

เป้าหมาย

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ถนน คสล. จุดที่ 2
65,000
ยาว 36 ม.กว้าง 3.5 ม. ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
126 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล.อาคารหลัง
500,000
ใหม่ ยาว 200 ม.กว้าง ทต.บ้านแซว
5 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
1,000 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล.ต่อเติมถนน
500,000
ขาดช่วงใน ต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ม.1 - 15
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
1,000 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๘๒

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแซว ม. 1

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทุง่ ม. 2

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าตึง ม. 5

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ถนน คสล.ซอยกลาง
315,000
ยาว 150 ม.กว้าง 4 ม. ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
240 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล.ซอย 8
141,000
ยาว 76 ม.กว้าง 3.5 ม. ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
266 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล.ซอย 9
81,000
ยาว 50 ม.กว้าง 3 ม.
ทต.บ้านแซว
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
261 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๘๓

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยกว้าน ม. 9

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยน้าเย็น ม. 13

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้า โรงเรียน
เทศบาลตาบลบ้านแซว

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ถนน คสล. ซอย 6
ยาว 50 ม.กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
150 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. จุดที่ 3
ยาว 70 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
280 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. พร้อมรางฯ
ยาว 60 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
240 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
78,000

ทต.บ้านแซว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทต.บ้านแซว

250,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

ทต.บ้านแซว

148,000

ตัวชี้วัด
KPI

๘๔

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าพร้อมวางท่อ คสล.
บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 4

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหัวกว๊าน หมู่ 15

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

28 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนนภายในหมู่บา้ น (หน้า
บ้านพักครู)

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

รางระบายน้าพร้อมวาง
ท่อ คสล.เส้นทางถนน
ในหมู่บา้ น ปากกว้าง
0.50 ม.ก้นกว้าง0.30
ม. ยาว 380 ม. หนา
0.07 ม. ลึก 0.30 ม.
ขนาดท่อ 0.40 ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ก่อสร้างลานอเนก
ประสงค์ คสล.ยาว 30
กว้าง 22 ม.หนา 0.10
หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
660 ตร.ม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล.ในหมู่บา้ น
บ้านแซวกลาง ม. ๑๔
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000

ทต.บ้านแซว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทต.บ้านแซว

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

ทต.บ้านแซว

219,000

ตัวชี้วัด
KPI

๘๕

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านแซว
กลาง หมู่ 14

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

30 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ บ้านห่วยข่อยหล่อย

เพือ่ ให้หมู่บา้ นสะดวกต่อการ
ดาเนินกิจกรรม

วางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก ซอย 5
ยาว 95 ม. ขนาดท่อ
0.30 ม.ขนาดกว้าง
0.60 เมตร ยาว บ่อพัก
ขนาดกว้าง 0.60 ม.
ยาว 0.60 เมตร
(ตามแบบแปลน ทต.)
บ้านศริพฒ
ั นา หมู่ 12
ยาว 12 ม. กว้าง 5 ม.

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)
205,000

-

-

-

-

ทต.บ้านแซว

250,000
ทต.บ้านแซว

สูง 3 ม. หรือมีพนื้ ที่

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

จานวน
ร้อยละ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

หมู่บา้ นมีลานอเนกประสงค์
ศาลาใช้อย่างเพียงพอ

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทต.บ้านแซว

ทีด่ าเนินการ

ไม่นอ้ ยกว่า 60 ตร.ซม.
(ตามแบบแปลน ทต.)
31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน รางระบายน้า อาคาร
สิ่งสาธารณูปโภค

เพือ่ ให้การสัญจรไปมา

ถนนทีไ่ ด้รับถ่ายโอน

100,000 100,000

100,000

จานวน

ทาให้การสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

(ตามแบบแปลน ทต.)

ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

ร้อยละ

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ทีด่ าเนินการ

๘๖

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 โครงการปรับเกลี่ยพืน้ ทีถ่ นน

งบประมาณและที่มา
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บาท)
(บาท)
(บาท)

สาธารณะประจาหมู่บา้ น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพือ่ ให้การสัญจรไปมา

ถนนทีไ่ ด้รับเสียหาย

100,000 100,000

100,000

จานวน

ทาให้การสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๑๕ หมู่บา้ น

ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

ร้อยละ

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

(ตามแบบแปลน ทต.)
33 โครงการถมดินปรับพืน้ ที่

ตัวชี้วัด
KPI

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทีด่ าเนินการ

เพือ่ ให้การสัญจรไปมา

บ้านแม่แอบ หมู่ 11

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ยาว 90 ม. กว้าง 31 ม. ทต.บ้านแซว

500,000

-

-

สูง 2 ม. ประมาณถม

จานวน

ทาให้การสัญจรไปมา

ร้อยละ

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทีด่ าเนินการ

ดินไม่นอ้ ยกว่า 5,580
ลบ.ม.
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่แอบ ม. ๑1

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

(ตามแบบแปลน ทต.)
ถนน คสล. ซอย 8
ยาว 60 ม. กว้าง 3 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมี
พืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 180
ตร.ซม.

94,000
ทต.บ้านแซว

-

-

จานวนถนน ทาให้การสัญจรไปมาได้
ทีดาเนินการ อย่างสะดวกและปลอดภัย
สร้าง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

(ตามแบบแปลน ทต.)

๘๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทาง 5.3 พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อแผงกั้น กรวย เพือ่ ให้มีความปลอดภัยในด้าน
หมู่บา้ น
200,000 200,000 200,000
จานวน ทาให้มีความปลอดภัยในด้าน
ไฟสัญญาณ
การคมนาคม จราจร
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ร้อยละ การคมนาคมและจราจร
ทีด่ าเนินการ
2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ
เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้
15 หมุ่บา้ น
50,000 50,000 50,000
จานวนจุด ทาให้ประชาชนมีความ
เตือนตาบลบ้านแซว
รถใช้ถนน
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๘๘

บัญชีแผนงาน/โครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)
เทศบาลตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จาเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้าเพื่อสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค
ลาดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบน้าประปาเพือ่ ให้ประชาชนมีนาใช้
้
บ้านป่าตึง หมู่ ๕
100,000
จานวนที่ ทาให้ประชาชนมีนาใช้
้ อุปโภค
หมู่บา้ น
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
(ตามแบบแปลน ทต.)
ทต.บ้านแซว
ร้อยละ บริโภคอย่างเพียงพอ
น้าทีใ่ ช้
2 โครงการขุดบ่อบาดาลน้าตื้น เพือ่ ให้ประชาชนมีนาใช้
้
บ้านเกาะผาคา
100,000
จานวนที่ ทาให้ประชาชนมีนาใช้
้ อุปโภค
ในหมู่บา้ น
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
หมู่ ๖
ทต.บ้านแซว
ร้อยละ บริโภคอย่างเพียงพอ
(ตามแบบแปลน ทต.)
น้าทีใ่ ช้
3 โครงการขุดบ่อบาดาลน้าตื้น เพือ่ ให้ประชาชนมีนาใช้
้
บ้านสวนดอก หมู่ ๘
100,000
จานวนที่ ทาให้ประชาชนมีนาใช้
้ อุปโภค
ในหมู่บา้ น
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
(ตามแบบแปลน ทต.)
ทต.บ้านแซว
ร้อยละ บริโภคอย่างเพียงพอ
น้าทีใ่ ช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

๘๙

ลาดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้า เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า

5 โครงการก่อสร้างแท้งก์เก็บน้า เพือ่ ให้ประชาชนมีนาใช้
้
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
และสะอาด
6 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อม เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
แซม ฝาย ฝายแม้ว ฝายคอนกรีต
7 โครงการตรวจเทสน้าประปา เพือ่ ทดสอบคุณภาพน้าทีใ่ ช้
น้าบาดาล
สาหรับอุปโภคและบริโภค
8 โครงการจัดซื้อท่อ PVC พร้อม เพือ่ ให้เกษตรกรมีนาใช้
้ ในการ
อุปกรณ์ระบบประปา
เกษตรอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
หมู่ ๑๓

งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 60
ปี 61
(บาท)
(บาท)
บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑
100,000
(ตามแบบแปลน ทต.)
ทต.บ้านแซว
เป้าหมาย

บ้านแม่แอบ หมู่ 1๑
(ตามแบบแปลน ทต.)
๑๕ หมู่บา้ น
(ตามแบบแปลน ทต.)
๑๕ หมู่บา้ น
(ตามแบบแปลน ทต.)
บ้านหัวน้าเย็น หมู่ ๑๓
(ตามแบบแปลน ทต.)

ปี 62
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

จานวนที่
ร้อยละ
น้าทีใ่ ช้
100,000
จานวนที่
ทต.บ้านแซว
ร้อยละ
น้าทีใ่ ช้
100,000 100,000 100,000
จานวนฝาย
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทีด่ าเนินการ
20,000
20,000
20,000
จานวนแหล่ง
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
น้า
100,000
จานวน
ทต.บ้านแซว
ร้อยละ
ทีด่ าเนินการ
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าใช้

ทต.บ้านแซว
กองช่าง

ทาให้ประชาชนมีนาใช้
้ อุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอและ
สะอาด
ทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าใช้
ประชาชนได้มีนาใช้
้ อย่าง
ปลอดภัยและมีคุณภาพ
ทาให้เกษตรกรมีนาใช้
้ ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอและทัว่ ถึง

ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง
ทต.บ้านแซว
กองช่าง

บัญชีแผนงำน/โครงกำร
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.25๖๐-256๒)
เทศบำลตำบลบ้ำนแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการอบรมคณะกรรมการ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการทางานให้กับ ผู้นาชุมชนหมู่ที่ 1-15
20,000
20,000
20,000
ร้อยละของ เพิม่ ศักยภาพในการทางานให้กับ
หมู่บา้ น
ผู้นาชุมชนและคณะกรรมการหมู่ 2 ชุมชน
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนผู้เข้า ผู้นาชุมชนและส่วนราชการ
บ้าน
ร่วมโครงการ
2 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพือ่ ส่งเสริมสร้างความปรองดอง ผู้นาชุมชนหมู่ที่ 1-15
20,000
20,000
20,000
ร้อยละของ สร้างความเข้มแข็งและความ
ให้แก่ประชาชนในตาบลบ้านแซว 2 ชุมชน
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนผู้เข้า สามัคคีในหมู่บา้ นและชุมชน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ร่วมโครงการ

๙๑

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.2 พัฒนำประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำและกำรบริกำรประชำชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภา
เทศบาล

2 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน
เทศบาล.บ้านแซวทางวิทยุ
กระจายเสียง
3 อุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

เพือ่ พบปะ ประชาชนและรับทราบ หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ปัญหา ความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ประชาชน
เพือ่ ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ประชาชน หมู่ที่ 1-15
ของคณะผู้บริหาร ทต.บ้านแซว 2 ชุมชน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ ทาให้ได้พบปะประชาชน

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

จานวนผู้เข้า และรับทราบปัญหาและ

4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพือ่ ทาให้ทราบถึง ปัญหาความ
เพือ่ ระชาคมได้มีส่วนร่วมในการ ความต้องการของประชาชน
จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนา
สามปีแบบบูรณาการ

เทศบาลตาบลเวียง
เชียงแสน
ประชาชน หมู่ที่ 1-15
2 ชุมชน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ร่วมโครงการ ความต้องการทีแ่ ท้จริง
60,000

60,000

60,000

ร้อยละของ

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

จานวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ

เพือ่ สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ในการดาเนินงาน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

50,000

ร้อยละของ
จานวนผู้เข้า
เข้าใช้

ของประชาชน
ทาให้ประชาชนได้มีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของ อบต.บ้านแซว
อบต.ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างดียิ่งขึน้

-

-

10,000

10,000

10,000

ร้อยละของ ทาให้ได้พบปะประชาชนและรับ

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

จานวนผู้เข้า ทราบปัญหาและความต้องการ

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ร่วมโครงการ ทีแ่ ท้จริงของประชาชน

๙๒

ลำดับ
ที่

โครงกำร

๕ โครงการจัดทาประชาคมแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ (ด้านการ
เกษตรและแหล่งน้า)

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพือ่ ทาให้ทราบถึง ปัญหาความ
ความต้องการของประชาชน

ประชาชน หมู่ที่ 1-15
2 ชุมชน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

10,000

10,000

10,000

ร้อยละของ ทาให้ได้พบปะประชาชนและรับ

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

จานวนผู้เข้า ทราบปัญหาและความต้องการ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.3 ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตยและเสรีภำพของประชำชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพือ่ ส่งเสริมการปกครองใน
ประชาชน
30,000
30,000
30,000
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ ระบอบประชาธิปไตย
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
เมืองในระบอบประชาธิปไตย
2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ ความ ประชาชน หมู่ที่ 1-15
20,000
20,000
20,000
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง เข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
2 ชุมชน
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว
ระบอบประชาธิปไตย

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ร่วมโครงการ ทีแ่ ท้จริงของประชาชน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ร้อยละของ ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
จานวนผู้เข้า ประชาธิปไตย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ร่วมโครงการ
ร้อยละของ ทาให้ประชาชนได้มีความรู้ความ
จานวนผู้เข้า เข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด

ร่วมโครงการ

๙๓

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.4 พัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
บุคลากร เทศบาลตาบลบ้านแซว ประสบการณ์ ให้แก่พนักงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
และพนักงานจ้าง
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
ตาบลบ้านแซว
ประสบการณ์ ให้แก่ผู้นาตาบล
บ้านแซว หัวหน้าส่วนราชการ

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จัดอบรม
ปีละ 1 ครั้ง

จานวน เพิม่ พูนความรู้ และประสบการณ์ ทต.บ้านแซว
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ผู้เข้าร่วม ทักษะการทางานให้แก่บคุ ลากร
สานักปลัด
โครงการ

จัดอบรม
ปีละ 1 ครั้ง

จานวน เพิม่ พูนความรู้ และประสบการณ์ ทต.บ้านแซว
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ผู้เข้าร่วม ทักษะการทางานให้แก่บคุ ลากร
สานักปลัด
โครงการ

400,000

100,000

400,000

100,000

400,000

100,000

๙๔

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.5 ปรับปรุงและพัฒนำเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้และสถำนที่ปฏิบัติงำน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่อง
ใช้วัสดุ สาหรับการปฏิบตั ิ
งานของเทศบาล

เพือ่ รองรับการให้บริการ
แก่ประชาชน

2 โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
ครุภัณฑ์ ทีอ่ ยู่ในความ
และมีความคล่องตัว
รับผิดชอบของ ทต.
3 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลบ้าน
แซว
4 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง
ถนน อาคาร บ้านพักครู
ร.ร.ทต.บ้านแซว

มีเครื่องมือ เครื่องใช้
วัสดุ เพียงพอต่อการ
บริการประชาชน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

มีครุภัณฑ์เพียงพอ
500,000
500,000 500,000
ต่อการบริการประชาชน ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว

เพือ่ รองรับการให้บริการแก่ประชา ปีละ ๑ แห่ง
ชน และให้ได้มาตารฐาน
เพือ่ รองรับการให้บริการแก่ประชา ปีละ ๑ แห่ง
ชน และให้ได้มาตารฐาน

50,000

-

-

-

-

ทต.บ้านแซว
100,000
ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ร้อยละ การให้บริการประชาชน
ของผู้ใช้ มีประสิทธิภาพ
บริการ

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา
กองการ
ศึกษา

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองการ
ศึกษา

ร้อยละ ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
ของผู้ใช้ เร็ว และมีความคล่องตัว
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

๙๕

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

4 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
เทศบาลตาบลบ้านแซว

เพือ่ รองรับการให้บริการแก่ประชา รั้วโรงเรียนเทศบาล
ชน และให้ได้มาตารฐาน
ตามแบบแปลนเทศบาล

4 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านห้วยเดื่อ

เพือ่ รองรับการให้บริการแก่ประชา รั้วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ชน และให้ได้มาตารฐาน
บ้านห้วยเดื่อ
ตามแบบแปลนเทศบาล
เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
จานวน ๑ เครือง
และมีความคล่องตัว
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

5 โครงการจัดซื้อเครื่องคอม
พิวเตอร์โน๊ตบุค้
6 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว
8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
โน๊ตบุค๊
และมีความคล่องตัว

เก้าอี้สานักงาน
ระดับ 1 / 2
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
รถบรรทุก(ดีเซล)
2,400 ซีซี
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุค๊
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทต.บ้านแซว
100,000
ทต.บ้านแซว
17,000
ทต.บ้านแซว
750
ทต.บ้านแซว
688,000
ทต.บ้านแซว
16,000
ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองการ
ศึกษา

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองการ
ศึกษา

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

สานักปลัด

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

สานักปลัด

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

สานักปลัด

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

สานักปลัด

๙๖

ลำดับ
ที่

โครงกำร

9 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

10 โครงการจัดซื้อพัดลม แบบโคจร เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
ติดผนัง
และมีความคล่องตัว
11 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับ 7 - 9

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

12 โครงการจัดซื้อเครื่องซับเมิส
ซิเบล

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

13 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

14 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
โน๊ตบุค๊
และมีความคล่องตัว

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) 2 เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
พัดลม แบบโคจรติด
ผนัง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เก้าอี้ทางาน ระดับ
7-9
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เครื่องซับเมิสซิเบล
จานวน 1 เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้า แบบหอย
โข่ง จานวน 1 เครื่อง
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊คบุค๊ แบบประมวลผล
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

8,600

ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ทต.บ้านแซว
26,400
ทต.บ้านแซว
2,000
ทต.บ้านแซว
30,000
ทต.บ้านแซว
20,000
ทต.บ้านแซว
21,000
ทต.บ้านแซว

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

สานักปลัด
ช่าง

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองการ
ศึกษา

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองช่าง

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองช่าง

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองช่าง

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองช่าง

๙๗

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

15 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก สาหรับหระดาษ A3

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

16 โครงการจัดซื้อแถบคล้องเสา
หรือสายกันตก

เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ว
และมีความคล่องตัว

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
9,900
(Inkjet Printer) 1 เครื่อง ทต.บ้านแซว
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
แถบคล้องเสาหรือสาย
10,000
กันตก
ทต.บ้านแซว

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำรำยได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี

เพือ่ กระตุ้นให้ประชาชนมาเสีย
ภาษี ตรงตามระยะเวลา

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ปีละ 1 ครั้ง

-

-

-

-

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
20,000 20,000 20,000

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ
ร้อยละ
ของผู้ใช้
บริการ

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองช่าง

ทาให้การปฏิบตั ิงานรวด
เร็ว และมีความคล่องตัว

กองช่าง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ร้อยละ ประชาชนมาเสียภาษีตรงตาม
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนผู้ กาหนดเวลา
มาเสียภาษี

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
งานจัดเก็บฯ

๙๘

ลำดับ
ที่

โครงกำร

2 โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

เพือ่ ให้การจัดเก็บภาษี เป็นธรรม หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ตรงตามความเป็นจริง และมีความ จัดทาแผนทีภ่ าษี
ชัดเจน

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.7 พัฒนำระบบสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ตาบล หมู่บา้ น
๒ โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายในหมู่บา้ น

เพือ่ ให้บริการประชาชนและผู้สน
ใจได้รับข้อมูลข่าวสารและทันต่อ
สถานการณ์โลก
เพือ่ ให้บริการประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง

จัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ระดับหมู่บา้ น
ติดตั้ง ปรับปรุง ระบบ
เสียงตามสายในหมู่
บ้าน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ ทาให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็น
ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว ทต.บ้านแซว จานวนของ ธรรม ตรงตามความเป็นจริง
ผู้เสียภาษี และมีความชัดเจน

กองคลัง
งานจัดเก็บฯ

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
200,000 200,000 200,000

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

100,000

200,000

200,000

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ทต.บ้านแซว

ตัวชี้วัด
KPI
จานวน
หมู่บา้ นที่
ติดตั้ง
จานวน
หมู่บา้ นที่
ติดตั้ง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ประชาชนและผู้ทมี่ ีความสนใจ
มีบริการอินเตอร์เน็ตอย่างเพียง
พอ
ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับข่าว
สารอย่างทัว่ ถึง

ทต.บ้านแซว
สานักปลัด
กองช่าง

๙๙

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.8 บริหำรจัดกำรภำรกิจถ่ำยโอนให้มปี ระสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
(บำท)
(บำท)
(บำท)

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.9 สร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเป็นภำพรวมทั้งจังหวัด
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร) ปี 55
ปี 56
ปี 57
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.10 ส่งเสริมสนับสนุน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรรักษำควำมปลอดภัย แก้ไขปัญหำจรำจรและกำรบริหำรจัดกำร
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร) ปี 55
ปี 56
ปี 57
(บำท)
(บำท)
(บำท)

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.11 ส่งเสริมสนับสนุนมีระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในจังหวัด
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
(บำท)
(บำท)
(บำท)

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.13 พัฒนำควำมรูด้ ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับบุคลำกรของท้องถิ่นและประชำชนในจังหวัด
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร) ปี 55
ปี 56
ปี 57

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

(บำท)

โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.14 สนับสนุนให้มศี ูนย์กำรเรียนรูช้ ุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)

(บำท)

(บำท)

งบประมำณและที่มำ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

111

รำยละเอียดโครงกำรที่เกินศักยภำพ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)

เทศบำลตำบลบ้ำนแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 กำรใช้บริบทด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตำมแนวคิดทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ำงภูมคิ ุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ
แนวทำงที่ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน

เพือ่ เป็นอาคารสาหรับการเรียนการสอน สร้างอาคารเรียน จานวน 1
ให้กับนักเรียน ร.ร. ทต.บ้านแซว1

หลัง 12 ห้อง 4 ชั้น

15,000,000

-

-

จานวน

โรงเรียนมีอาคารเรียนทีเ่ พียง

อาคารเรียน พอต่อการเรียนการสอน

ขอสนับสนุน

พิกัด E0623406

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

N2240284
2 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นา เพือ่ ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็ก
เด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน

จัดสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

12,000,000

กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร

ขอสนับสนุน

ม.2,9,11,12

-

-

จานวน

เป็นทีร่ องรับเด็กสาหรับหมู่

ทีก่ ่อสร้าง บ้านอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ

อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๑

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

-

จานวน

เป็นทีร่ องรับเด็กสาหรับหมู่

๓ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้า เพือ่ ใช้เป็นสถานทีส่ อนว่ายน้าสาหรับ

จัดสร้างสระว่ายน้า

12,000,000

การเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน

พิกัด E0623406

ขอสนับสนุน

-

ร้อยละเด็ก บ้านอย่างเพียงพอต่อความ

N2240284

ที่ใช้บริการ

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกีฬำและนัทนำกำร
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 ก่อสร้างสนามกีฬา

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กาลังกายกลางแจ้ง

เพือ่ เป็นสถานทีเ่ ล่นกีฬาและออกกาลัง สร้างสนามกีฬาในโรงเรียน

5,000,000

กายให้แก่นกั เรียน โรงเรียน ทต.บ้าน
แซว 1

ขอสนับสนุน

พิกัด E0623406
N2240284

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกาย เครื่องออกกาลังกาย

1,500,000
ขอสนับสนุน

-

-

ตัวชี้วัด
KPI

-

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวนผู้ใช้ นักเรียนได้มีสนามเล่นกีฬาและออก
บริการ

-

ต้องการ

กาลังกายอย่างเพียงพอ

จานวนผู้ใช้ ประชาชนได้มีเครื่องออก
บริการ

กาลังกายอย่างเพียงพอ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
อบจ.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๒

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ๓ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสำตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต
แนวทำงที่ 2.7 พัฒนำสถำนีอนำมัย และสถำนบริกำรสำธำรณสุขให้มคี ุณภำพมำตรฐำนเพื่อบริกำรประชำชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยา เพือ่ รองรับผู้ปว่ ยทีม่ าใช้บริการอย่าง ก่อสร้างอาคาร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 จานวนผู้
ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณ
บาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
เพียงพอ
จานวน 1 หลัง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน มาใช้บริการ สุขอย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
แซว

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มรี ะบบกำรกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการจากัดขยะอย่างยั่งยืน เพือ่ ให้ประชาชนกาจัดขยะอย่าง
หาสถานทีใ่ นการจากัดขยะ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวนขยะ
ถูกต้องและปลอดภัย
ในตาบลบ้านแซว
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
ลดลง
2 โครงการกาจัดขยะโดยรถเผา เพือ่ รักษาความสะอาดอละกาจัด
จานวน 1 คัน
10,000,000 10,000,000 10,000,000 จานวนขยะ
ขยะเคลื่อนที่
ขยะอย่างถูกวิธี
หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
ลดลง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้าน
มลพิษ
ไม่มีขยะ ลดปัญหาด้านมลพิษ
ปริมาณขยะในชุมชนลดลงทุกปี

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๓

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 4 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงควำมสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน เพือ่ ให้มีสถานทีป่ ระกอบพิธี
ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 แห่ง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวนแห่ง ทาให้มีสถานทีป่ ระกอบ
(เมรุ)
กรรมและฌาปนกิจศพ
หมู่ที่ 2 ,4 , 6, 7, 8, 9
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
พิธีกรรมและฌาปนกิจศพ
11,12 ,13 (ปีละ 4 แห่ง)
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.1 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในชุมชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่อง เพือ่ ให้เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และเพือ่
ก่อสร้างทีพ่ กั อาคารรับรอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวน มีแหล่งท่องเที่ยวสาหรับคนในตาบล
เทีย่ ว
รองรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงาน ปรับภูมิทศั น์ให้เป็นแหล่ง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน นักท่องเทีย่ ว ทาให้เกิด รายได้ของคนในชุมชน
ต่าง ๆ
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของตาบล
และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
ททท.,อบจ.

๑๐๔

ลำดับ
ที่

โครงกำร

2 โครงการจัดซื้อรถท่องเทีย่ ว

วัตถุประสงค์

เพือ่ เป็นการต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีม่ า
เทีย่ วในตาบลบ้านแซว

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร
จัดซื้อรถท่องเทีย่ ว จานวน
2 คัน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000 1,000,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวน มีแหล่งท่องเที่ยวสาหรับคนในตาบล
นักท่องเทีย่ ว ทาให้เกิด รายได้ของคนในชุมชน
และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พำณิชย์ กำรเกษตรและอุตสำหกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร และอุตสำหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
4 โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลเพือ่ ใช้เป็นทีต่ ากพืชผลทางการเกษตร ก่อสร้างลานตากพืชผลทาง
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวนผู้ ประชาชนมีทลี่ านตากพืชผล
ทางการเกษตร
ของประชาชน
การเกษตร
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
เข้าร่วม ทางการเกษตร
พิกัด E0624645
โครงการ
N2240919

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
ททท.,อบจ.

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๕

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำง 5.1 ส่งเสริมสนับสนุน กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง ขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวน
สาธารณะ ทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านทีม่ ีครัวเรือนทีย่ ังไม่มี
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
หมุ่บา้ น
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพือ่ การเกษตร

เพือ่ ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ ถึง
ในพืน้ ทีก่ ารเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรใน
ตาบลบ้านแซว
ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ
ในตาบลบ้านแซว หมู่ 1 -15

1,000,000

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ

เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
ทาง

4 โครงการก่อสร้างศาลาอนุสรณ์ เพือ่ เป็นทีร่ องรับให้ประชาชนใช้ในการ สร้างศาลา จานวน 1 หลัง
สถาน
ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
(ตามแบบแปลน ทต.)

1,000,000

ขอสนับสนุน

500,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในตาบลมีไฟฟ้าใช้ครบ ทต./กองช่าง
ทุกครัวเรือน
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
1,000,000 1,000,000
จานวน เกษตรกรมีไฟฟ้าสาธารณะเข้าสู่
ทต./กองช่าง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
หมู่บา้ น พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
500,000 500,000
จานวน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
หมู่บา้ น เดินทาง
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
1,000,000 1,000,000 จานวนคน ประชาชนมีศาลาเพื่อใช้ในการ
ทต./กองช่าง
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ทีใ่ ช้บริการ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๖

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

5 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เพือ่ เป็นทีร่ องรับให้ประชาชนใช้ในการ ก่อสร้างลานคอนกรีต
อนุสรณ์สถาน
ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
บริเวณอนุสรณ์สถาน
พิกัด E0628743
N2237920

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวนตน ประชาชนมีลานคอนกรีตเพื่อใช้ใน
ทีใ่ ช้บริการ การประกอบกิจกรรมสาธารณะ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
อบต./กองช่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำง 5.2 สนับสนุนกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนน ทำงระบำยน้ำ สะพำน ท่ำเทียบเรือ และโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็น
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงการก่อสร้างสร้างถนนหิน เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนหินคลุกเชื่อม
1,500,000 1,500,000 1,500,000
จานวน
ประชาชนได้รับความสะดวก
คลุกเชื่อมระหว่างหมู่บา้ นและ สะดวก
ระหว่างหมู่บา้ นและในตาบล ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
ในตาบล
15 หมู่บา้ น
สัญจรไป-มา

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

๑๐๗

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ สะดวก
เหล็ก บ้านแซว หมู่ 1 - 15
บ้านและในตาบล
2 ชุมชน

3,000,000

3,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

๓ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาแอบ
้

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวก
บ้านเกาะผาคา หมู่ ๖
พิกัด E0621462
N2236905

2,000,000

๔ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาแอบ
้

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวก
บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑
พิกัด E0628300
N2233097

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

3,000,000

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

ขอสนับสนุน

2,000,000
ขอสนับสนุน

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๐๘

ลำดับ
ที่

โครงกำร

๕ โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่นาแอบ
้

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ ก่อสร้างสะพาน คสล.
สะดวก
บ้านห้วยน้าเย็น หมู่ ๑3
พิกัด E0625769
N2234577

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนได้รับความสะดวก
ขอสนับสนุน ผู้ใช้บริการ ในการเดินทาง
สัญจรไป-มา

2,000,000

6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าเพือ่ ก่อสร้างร่องระบายน้าทิง้ ให้กับทาง ก่อสร้างร่องระบายน้า ม.๑๕
ทิง้
หมู่บา้ น
พิกัด E0623168
N2238630
7 โครงการวางท่อข้ามถนนเข้าพืน้ เพือ่ ระบายน้าเข้าพืน้ ทีก่ ารเกษตร
หมู่ที่ 1 - 15 2 ชุมชน
ทีก่ ารเกษตร
(ตามแบบแปลน ทต.)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

8 โครงการวางท่อประปาภูเขา เพือ่ ส่งน้าใช้ในการเกษตร
ห้วยป่าเมี้ยง

80,000,000

-

-

วางท่อประปาภูเขาห้วยป่า
เมี้ยง บ้านแซว หมู่ ๑ พิกัด
E0624499 E2240645

ตัวชี้วัด
KPI

ขอสนับสนุน

ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ไม่มีนาท่
้ วมขังในหมู่บา้ น
ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ
อบจ.
โยธาธิการ
จานวน การส่งน้าในพืน้ ทีก่ ารเกษตรดีขนึ้ ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ
อบจ./ชลประทาน
โยธาธิการ
จานวน การส่งน้าเพื่อการเกษตรทั่วถึง
ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ
อบจ./ชลประทาน
โยธาธิการ

๑๐๙

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำง 5.3 พัฒนำระบบขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจรำจร เพื่อรองรับกำรคมนำคมภำยในจังหวัด
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

1 สร้างถนนลาดยางเชื่อมต่อ
ระหว่างตาบล สายบ้าน
ป่าตึง - บ้านคีรีสุวรรณ

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ สร้างถนนลาดยางสายบ้าน
สะดวก
ป่าตึง - บ้านคีรีสุวรรณ
กว้าง ๔ ม. ยาว ๘,๐๐๐ ม.
พิกัด E0622720
N22437010

40,000,000

2 สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมต่อ
ระหว่างตาบล

เพือ่ ให้การสัญจรของประชาชนมีความ หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
สะดวก

16,000,000 16,000,000 16,000,000

-

-

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
ผู้ใช้บริการ
สัญจร

ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

จานวน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
ผู้ใช้บริการ
สัญจร

ทต. /กองช่าง
อบจ.
ทางหลวงชนบท
โยธาธิการ

๑๑๐

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

4 ติดตั้งเครื่องหมายบังคับการ เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
จราจร
ทาง
5 ติดตั้งไฟสัญญานเตือนจราจร เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
ทาง
6 ติดตั้งราวเหล็กทางโค้ง

เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการเดิน
ทาง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ติดตั้งเครื่องหมายบังคับการ
จราจรถนนเล้นหลักของ
เทศบาล
ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนจราจร
ถนนเส้นหลักของตาบล
บ้านแซว 15 หมู่บา้ น
ติดตั้งราวเหล็กทางโค้ง
จานวน 3 จุด หมู่ 1 - 15
2 ชุมชน

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,000,000
ขอสนับสนุน
1,000,000
ขอสนับสนุน
1,000,000
ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง
จานวน
อุบตั ิเหตุ
ลดลง

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
เดินทาง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
เดินทาง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ทต./กองช่าง
เดินทาง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง

๑๑๑

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเป็นศูนย์กลำงคมนำคม กำรท่องเที่ยวและวิถีกำรผลิต กำรเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำและดูแลรักษำแหล่งน้ำธรรมชำติเพื่อให้มนี ้ำสะอำดเพียงพอต่อกำรอุปโภค-บริโภค
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
งบประมำณและที่มำ
ตัวชี้วัด
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
KPI
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1 โครงก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เพือ่ ให้ประชาชนมีนาดื
้ ่มน้าใช้ / ลด
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 10,000,000
จานวน หมู่บา้ นมีนาสะอาดใช้
้
/
ระบบน้าประปาหมู่บา้ น
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค
ประปาขนาดใหญ่
ขอสนับสนุน
ผู้ใช้นา้
ลดการขาดแคลนน้าใน
(ประปาขนาดใหญ่)
บ้านสันทรายกองงาม
ฤดูแล้ง
(ตามแบบแปลน ทต.)
๒ โครงก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพือ่ ให้ประชาชนมีนาดื
้ ่มน้าใช้ / ลด
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 10,000,000
จานวน หมู่บา้ นมีนาสะอาดใช้
้
/
ระบบน้าประปาหมู่บา้ น
ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภค
ประปาขนาดใหญ่
ขอสนับสนุน
ผู้ใช้นา้
ลดการขาดแคลนน้าใน
(ประปาขนาดใหญ่)
บ้านสบกก
ฤดูแล้ง
(ตามแบบแปลน ทต.)
6 โครงการขุดลอกระบายน้าเสีย เพือ่ ระบายน้าเสียอย่างเป็น
รางระบายน้าเสียแต่ละ
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จานวน ทาให้ระบายน้าเสียอย่างเป็น
ตามทีพ่ กั อาศัยในหมู่บา้ น
ระบบ
บ้าน หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ครัวเรือน ระบบ
และสถานทีร่ าชการ
(ตามแบบแปลน ทต.)
7 โครงการขุดลอกคลองส่งน้า เพือ่ ขุดลอกคลองส่งน้าที่
คลองส่งน้า
500,000 500,000 500,000
จานวน ทาให้นาไหลเวี
้
ยนได้อย่าง
ตื้นเขิน ให้นาไหลเวี
้
ยนได้
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน ขอสนับสนุน
ผู้ใช้นา้
สะดวก
อย่างสะดวก
(ตามแบบแปลน ทต.)

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.
กองช่าง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทต.
กองช่าง
หน่วยงานที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน

๑๑๒

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

8 โครงการโครงการก่อสร้างฝาย เพือ่ เก็บกักน้าไว้ใช้ในการ
เก็บกักน้า
เกษตร อย่างเพียงพอ

1,500,000

1,500,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

9

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

10

11
12

13

14

1,500,000 1,500,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

-

-

-

-

-

-

5,000,000 5,000,000
ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้

จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

ทต./กองช่าง
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน
สามารถระบายน้า และทาให้
ทต./กองช่าง
น้าไหลเวียนได้อย่างสะดวก
อบจ./กรมเจ้าท่า
ชลประทาน
การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
การส่งน้าเพือ่ การเกษตรทัว่ ถึง
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมพลังงาน
การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
การส่งน้าเพือ่ การเกษตรทัว่ ถึง

ทต./กองช่าง
อบจ./กรมพลังงาน
ชลประทาน
การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง

๑๑๓

ฝายเก็บกักน้า
1,500,000
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
ขอสนับสนุน
(ตามแบบแปลน ทต.)
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า เพือ่ ระบายน้า และให้นา้
อ่างเก็บน้า ห้วย หนอง
1,500,000
ห้วย หนอง คลอง บึง
ไหลเวียนได้อย่างสะดวก
คลอง บึง
ขอสนับสนุน
หมู่ที่ 1-15 2 ชุมชน
โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม เพือ่ ใช้เป็นทีค่ วบคุมการกักเก็บน้าและ ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับ
1,500,000
และปรับปรุงประตูเปิด - ปิด น้าส่งน้า ใช้เพือ่ การเกษตร
ปรุงประตูเปิด - ปิดน้า
ขอสนับสนุน
หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
สร้างสถานีสูบน้า / จัดหา เครื่อเงพือ่ สูบน้าส่งให้กับพืน้ ทีก่ ารเกษตร
สร้างสถานีสูบน้า / จัดหา
1,500,000
สูบน้า / ท่อส่งน้า
ของประชาชน
เครื่องสูบน้า หมู่ 1 , 3 , 8
ขอสนับสนุน
สร้างเขือ่ นเก็บน้าห้วยแม่ยาบ เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง สร้างเขือ่ นเก็บน้าห้วยแม่ยาบ 5,000,000
เพียงพอและทัว่ ถึง
หมู่ 2 บ้านทุง่
ขอสนับสนุน
พิกัด E0627982
N2243914
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้า เพือ่ สูบน้าส่งให้กับพืน้ ทีก่ ารเกษตร
สร้างสถานีสูบน้าด้วยพลังงาน 20,000,000
ด้วยพลังไฟฟ้า
ของประชาชน
ไฟฟ้าจานวน 2 จุด หมู่ 3
ขอสนับสนุน
หมู่ 7(ตามแบบแปลน ทต)
โครงการสร้างแท้งเก็บน้าเพือ่ การ
เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง สร้างแท้งเก็บน้า หมู่ 1 - 15 5,000,000
เกษตร
เพียงพอและทัว่ ถึง
2 ชุมชน
ขอสนับสนุน
(ตามแบบแปลน ทต.)

ตัวชี้วัด
KPI

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

15 โครงการขุดสระเก็บน้า

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)

เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง ขุดสระเก็บน้า หมู่ 1 - 15
เพียงพอและทัว่ ถึง
2 ชุมชน
(ตามแบบแปลน ทต.)
16 โครงการก่อสร้างคลองใส้ไก่เพือ่ เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง สร้างคลองใส้ หนองโต่ง
เข้าสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
เพียงพอและทัว่ ถึง
บ้านแซว หมู่ ๑
พิกัด E0624669
N2240417

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

17 โครงการเสริมคันดินสร้าง
สปริงเวย์ เรียงหิน ห้วยโป่ง

2,000,000

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

1,200,000

-

-

เพือ่ เป็นการป้องกันไม่ให้ดินถล่ม
และเป็นการกักเก็บน้าในห้วยโป่ง

หมู่ 14 บ้านแซวกลาง
(ตามแบบแปลน ทต.)

18 โครงการก่อสร้างกังหันผันน้า เพือ่ ให้เกษตรกรผู้ใช้นา้ ได้มีนาใช้
้ อย่าง ก่อสร้างกังหันผันน้า
เพียงพอและทัว่ ถึง
หมู่ 1 - 15 2 ชุมชน
(ตามแบบแปลน ทต.)
9 โครงการสร้างฝาย คสล.
เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน สร้างฝาย คสล.ลาน้าบง
ลาน้าบง
ฤดูแล้ง
บ้านสันทรายกองงาม
หมู่ ๑๐ กว้าง ๓ ม.ยาว ๒๕
ม. E0619741
N2237096

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI
จานวน
ผู้ใช้นา้
จานวน
ผู้ใช้นา้

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
การส่งน้าเพือ่ การเกษตรทัว่ ถึง
ทต./กองช่าง
อบจ./กรมพลังงาน
ชลประทาน

จานวน การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
ครัวเรือน เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
จานวน การกักเก็บน้ามีประสิทธิภาพทาให้ ทต./กองช่าง
ครัวเรือน เกษตรกรมีนาใช้
้ อย่างเพียงพอและอบจ./กรมเจ้าท่า
ทัว่ ถึง
ชลประทาน
จานวน เกษตรกรในหมูบ่ ้านและใกล้เคียง
ทต. /กองช่าง
ผู้ใช้บริการ มีน้าใช้ในฤดูแล้ง
อบจ./ชลประทาน

๑๑๔

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
1,200,000
-

10 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

สร้างอ่างเก็บน้าห้วยน้าเย็น
บ้านห้วยน้าเย็น หมู่ ๑๓
(ตามแบบแปลน ทต.)

11 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

สร้างอ่างเก็บน้าบ้านแม่แอบ
หมู่ ๑๑
(ตามแบบแปลน ทต.)

1,200,000

๑๒ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้า เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ห้วยทรายขาว
ฤดูแล้ง

สร้างอ่างเก็บน้าห้วยทราย
ขาว บ้านแซว หมู่ ๑
กว้าง 120 ม. ยาว 140 ม
พิกัด E๐62613
N2242596
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยจาไฮ
บ้านป่าตึง หมู่ ๕ พืน้ ที่ ๒ ไร่
พิกัด E0622786
N2237612

2,000,000

๑๓ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยจาไฮ

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

ขอสนับสนุน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

ขอสนับสนุน

ขอสนับสนุน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

-

ขอสนับสนุน

2,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

๑๑๕

ลำดับ
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

๑๔ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยจาไฮ

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

๑๕ โครงการขุดลอกหน้าฝาย
ห้วยข่อยหล่อย

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

๑๕ โครงการขุดลอกแก้มลิง
ห้วยผาคา

เพือ่ กักเก็บน้าไว้ใช้เพือ่ การเกษตรใน
ฤดูแล้ง

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยจาไฮ
บ้านป่าตึง หมู่ ๕ พืน้ ที่ ๒ ไร่
พิกัด E0622786
N2237612
ขุดลอกหน้าฝายห้วยข่อย
หล่อย บ้านแม่แอบ หมู่ ๑๑
พิกัด E0629673
N2234680
ขุดลอกแก้มลิงห้วยผาคา
บ้านเกาะผาคา หมู่ ๖
พิกัด E0621924
N2238013

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
2,000,000
ขอสนับสนุน

2,000,000

ขอสนับสนุน

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

-

-

จานวน เกษตรกรในบ้านแซวกลางและใกล้
ผู้ใช้บริการ เคียงมีน้าใช้ในฤดูแล้ง

ทต. /กองช่าง
อบจ./ชลประทาน

ขอสนับสนุน

5,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

๑๑๖

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ประชำชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 6.9 สนับสนุนให้มศี ูนย์กำรเรียนรูช้ ุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ
โครงกำร
วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย
ที่
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการศูนย์พฒ
ั นาการศึกษา เพือ่ เป็นสถานทีศ่ ึกษาค้นคว้าให้กับ
นักเรียนและประชาชนในตาบลบ้าน
แซว

สร้างอาคารศูนย์ฯ จานวน
1 แห่ง
(ตามแบบแปลน ทต.)

2 โครงการก่อสร้างศูนย์สารสน เพือ่ เป็นศูนย์สารสนเทค ประจาตาบล สร้างอาคารศูนย์ฯ จานวน
เทศประจาตาบล
เพือ่ เป็นสถานทีศ่ ึกษาค้นคว้าให้กับ
1 แห่ง โดยมีเทคโนโลยี
ประชาชน
สารสนเทศ
(ตามแบบแปลน ทต.)
3 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ เพือ่ เป็นศูนย์ในการเรียนรู้ให้กับ
สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
ประชาชน
จานวน 2 แห่ง หมู่ 1 หมู่ 3
(ตามแบบแปลน ทต.)

งบประมำณและที่มำ
ปี 60
ปี ๖1
ปี 62
(บำท)
(บำท)
(บำท)
5,000,000
ขอสนับสนุน

2,000,000

-

-

-

-

ขอสนับสนุน

2,000,000
ขอสนับสนุน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จานวน ประชาชนและนักเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง
ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ประชาชนและนักเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง
ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จานวน ประชาชนและนักเรียนได้มีความรู้ ทต./กองช่าง
ผู้ใช้บริการ และได้ใช้บริการ
กองการศึกษา
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๑๑๗

สรุปบัญชีแผนพัฒนำ 3 ปี (พ.ศ. 25๖๐ - 256๒)
เทศบำลตำบลบ้ำนแซว
งบประมำณที่เกินศักยภำพของ
ปี 25๖๐
ปี 25๖๑
ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว เศรษฐกิจ พาณิชย์
การเกษตร และอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
รวม

จำนวน
(โครงกำร)
2
4
5

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ จำนวน
(ร้อยละ) (โครงกำร)
27,000,600
6.49
31,000,000
7.45
2
29,500,000
7.09
5

ปี 256๒

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ จำนวน
(ร้อยละ) (โครงกำร)
0
20,000,000
8.85
2
29,500,000
13.05
5

งบประมำณ
(บำท)
0

งบประมำณ หมำยเหตุ
(ร้อยละ)
-

20,000,000

8.88

29,500,000

13.11

10

17,500,000

4.20

8

14,500,000

6.41

7

13,500,000

6.00

59
3
87

301,200,000

35
-

162,100,000

71.69
-

35
-

162,100,000

72.01

10,000,000

72.37
2.40

0

-

416,200,600

100.00

50

226,100,000

100.00

49

225,100,000

0

100.00

๑๐๐

