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คานา
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 ของเทศบาลตาบลโรงช้าง ได้ยึดเอา
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็น
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น การจัดทาแผนแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีหลักคิดที่ว่า “ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ/กิจกรรมมากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพั ฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปีเป็น
อย่ างมาก ซึ่งเทศบาลตาบลโรงช้างใช้การวางแผนพัฒ นาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ดังนั้น โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะ
เวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการกิจกรรม
2. กิจ กรรมที่ อ ยู่ ใ นแผนประจาปี แรกของห้ ว งระยะเวลาสามปี ค วรมีค วามพร้ อมในเรื่ อ ง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะจาเพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่ อ ก าหนดรายละเอี ย ดแผนงานโครงการพั ฒ นาที่ จ ะจั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณและแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒ นาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒ นาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดาเนินการ มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้ในการตัดสินใจ กาหนดแนวทางในการพัฒนาในการ
ดาเนินการ และใช้จัดสรรทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
5. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการดาเนินการต่างๆ ของการบริหารราชการของเทศบาล
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างสูงสุดในการจัดการและพัฒนาองค์กรกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
แล้ว ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กาหนดขั้นตอนการ
จัดทาเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลโรงช้าง เข้าพบผู้บริห าร
ท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญ และความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหาร
ทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจั ดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559
ถึง พ.ศ. 25๖1 ผ่านปลัดเทศบาลตาบลโรงช้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยจะเป็นการ
กาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนั บสนุ น การจั ด ทาแผนพั ฒ นา สรุป ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโรงช้าง จัดประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาคมตาบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อทา
การคั ด เลื อ กยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาที่ ส มควรน ามาใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ท า
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
3. มีการจัดลาดับตามความสาคัญของโครงการเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง
เหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลาดับโครงการไว้เพื่อทาแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปซึ่งบางโครงการ
อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องมากกว่าสามปี
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 3 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะทาการวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา /
โครงการ / กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส) ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
เป็นขั้นตอนในการกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางในการพั ฒนา เมื่อได้แนวทางการพัฒนา
แล้ว นาเอาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับ แนวทางการพัฒ นาในช่ว งสามปี มาจัด ทารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม
ที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน
เมื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาเสร็จแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
จัดเวทีประชาคม ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประชาคมตาบล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
ต่อไป และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาต่อไป
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 4 ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
2. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. เมื่อผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ ว ผู้ บริห ารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ รวมทั้ง แจ้งสภาเทศบาลตาบลโรงช้าง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. ประโยชน์ของการจัดทาแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ เทศบาลตาบลโรงช้าง ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่องมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจ กาหนด
แนวทางการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเงิน คน วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ เป็นตัวประสานใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุไปถึงแผนพัฒนาที่จะต้องจัดทาต่อไป
ทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย
เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทั ศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจหมายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย
วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนามาใช้ใน
การบริหารจัดการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจในการแก้ไขและบริการ
มากที่สุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้
อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ หมายถึง การใช้หรือบูรณาการทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น ให้ขับ
เคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
ต้องศึกษาและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เป็นมาตรการที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโรงช้าง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) กับการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน กิจกรรม และองค์กรหรือหน่วยดาเนินงาน
ขั้นตอน
กิจกรรม
1. การเตรียมการวาง - เขียนโครงการขออนุมัติการจัดทาแผนฯ
- ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ
แผน
2. การคั ด เลื อ กยุ ท ธ - สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 ศาสตร์
2563) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการ
- คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
- กาหนดโครงการ/กิจกรรม

3. การเก็บ รวบรวมข้อ - การประเมินผลการพัฒนาทีผ่ า่ นมา
มู ล และการวิ เ คราะห์ - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ข้อมูล

องค์กร/หน่วยดาเนินงาน
สานักปลัด ทต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผน ของ ทต.โรงช้าง
คณะกรรมการพัฒนาของ ทต. โรง
ช้าง องค์กรเอกชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนของ ทต.โรงช้าง

- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
(พ.ศ. 2559 -2561)

4. การก าหนดวั ต ถุ - พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ก า ร การพัฒนามาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการ แผนของ ทต.โรงช้าง
พัฒนาในช่วงสามปี
วิเคราะห์ข้อมูล
- พิจารณา กาหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

5. การจั ด ท ารายละ - คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
เอียดโครงการ/กิจกรรม การพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาใน แผนของ ทต.โรงช้าง
ช่วงเวลาสามปี นามาจัดทารายละเอียดโครงการ/
พัฒนา
กิจกรรม ประจาปี พ.ศ. 2559 – 2561
6. การจั ด ท าร่ า งแผน - จั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2559 – คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนของ ทต.โรงช้าง
พั ฒ น า ส า ม ปี ( พ . ศ . 2561)
- การจัดทาเวทีประชาคม เพื่อเสนอร่างแผน พัฒนา
2559 - 2561)
สามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ แนะและ
นาไปปรับปรุง เป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

7 . ก า ร อ นุ มั ติ แ ล ะ
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นา
สามปี (พ.ศ. 2559 2561)

- เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) คณะกรรมการพัฒนา ทต.โรงช้าง
ที่ผ่า นความเห็น จากคณะกรรมการพัฒนา ทต.โรง
ช้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
- นาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา ทต.
โรงช้างแล้ว เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัตลิ ง นายกเทศมนตรีตาบลโรงช้าง
นามประกาศใช้และนาไปปฏิบตั ิ แจ้งสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด/อาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

2.๑ สถานการณ์การพัฒนา
ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ปั ญหา คือสภาวะการอัน ไม่พึ งประสงค์ หรื ออุปสรรคที่ต้อ งการแก้ไข การวิเคราะห์ ปั ญหาของ
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีทั้งหมด 21 ด้าน ได้แก่
(1) ปัญหาด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ไม่ทั่วถึง
ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ยัง ไม่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าง
เพียงพอและทั่วถึง ทาให้การดาเนินชีวิตไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
(2) ปัญหาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ยังขาดความเข้มแข็ง การรวมตัวกันในรูปกลุ่ม สมาคม ชมรม ฯลฯ ยังมี
น้อยและเป็นเพียงการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ไม่มีกิจกรรมที่ดาเนินการเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่มีกองทุนหรือ
เงินทุนในการดาเนินกิจกรรม จึงไม่สามารถดาเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมได้
(3) ปัญหาความสงบเรียบร้อย สาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภัยจากธรรมชาติ
และภัยพิบัติท้องถิ่น
ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงในปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย สาธารณภัย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถึงภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น เช่น ปัญหาทรัพย์สินสูญหาย ปัญหา
การลักขโมย ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาน้าท่วม ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาแผ่นดินไหว เป็นต้น
(4) ปัญหายาเสพติด
ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงในปัญหาด้านยาเสพติดระบาดในพื้นที่อยู่บ้าง เนื่องจากการ
ลักลอบเสพยาเสพติด ของเยาวชนในพื้นที่ในบางครั้ง ซึ่ง ประชาชนและเยาวชนบางส่วนยัง ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของยาเสพติดให้โทษเท่าที่ควร
(5) ปัญหาจริยธรรมคุณธรรมและวินัย
ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดจริยธรรม คุณธรรม และวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงทา
ให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งและความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ทาให้ชุมชนขาดความสงบสุขและขาดความ
ร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน
(6) ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง จึงมีความเสี่ยง
ต่อโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ และไม่ตระหนักถึงอันตรายจากสารพิษตกค้างเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทาให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในร่างกายที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคต่างๆ
ตามมาเพิ่มขึ้น
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ห น้ า - 7 (7) ปัญหาการว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
ประชาชนจะประสบปั ญ หาการว่ า งงาน ไม่ มีอ าชี พ เสริ ม หลั ง ฤดู ก ารเก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ทาให้ประชาชนมักจะอพยพไปทางานต่างท้องที่ ทาให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพและครอบครัวขาด
ความอบอุ่น
(8) ปัญหาราคาผลผลิตตกต่า
ประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลโรงช้าง ทาการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ทาสวนลาไย ทาสวน
ยางพารา ทาสวนมันสาปะหลัง มักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่า และมักประสบปัญหาปุ๋ยเคมี สารเคมี
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรมีราคาสูง ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่า จึงทาให้รายรับกับ
รายจ่ายไม่สมดุลกัน
(9) ปัญหาขาดที่ดินทากินและไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
ประชาชนบางส่ ว นไม่ มีที่ดิ นท ากิ นเป็ นของตนเองจึ งประกอบอาชีพได้เ พียงแค่ รับจ้ างเป็ น
แรงงานภาคการเกษตรเท่านั้น และประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลโรงช้าง ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
ของตนเอง มีแต่ใบจองจึงทาให้ไม่สามารถนาที่ดินมาแปลงเป็นทุนเพื่อดาเนินการต่อยอดการลงทุนในพื้นที่ได้
(10) ปัญหาการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลโรงช้าง มีน้อยและไม่ได้รับการพัฒ นาส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยว จึงทาให้ประชาชนในพื้นที่ตาบลโรงช้างไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมในครัวเรือน
นอกจากการประกอบอาชีพหลักคือการทาเกษตรกรรม
(11) ปัญหาการขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Com
munity : AEC)
ประชาชนในพื้นที่ตาบลโรงช้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมตัว กันเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีการเปิดกว้างให้ประชา
ชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทางานในประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี เสมือนดังเป็น
ประเทศเดียวกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการมีงานทาของคนไทย
(12) ปัญหาน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านประสบปัญหาน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากท่อระบายน้าและรางระบายน้ายัง
มีไม่เพียงพอและครอบคลุมทั่ว ทั้งพื้นที่ ประกอบกับการขาดการวางแผนในการแก้ไขปัญหาน้าท่ว มขังใน
ภาพรวมในระดับหมู่บ้าน จึงทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งแก้ปัญหากันเองโดยการถมดินบริเวณบ้านของตนเองให้
สูงขึ้นเพื่อปูองกันน้าท่วมขังซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการปิดกั้นทางไหลของน้าตามธรรมชาติ
(13) ปัญหาการคมนาคม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ตาบล และถนนการเกษตร
ในพื้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง เมื่อเกิดฝนตกทาให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก นอกจากนี้
ถนนสายรองเชื่อมระหว่างตาบลจากตาบลโรงช้าง ถึง ตาบลปุาแงะ ตาบลศรีโพธิ์เงิน ยังเป็นถนนลูกรังทาให้
การเดินทางสัญจรไม่สะดวก หากต้องการเดินทางไปยังตาบลดังกล่าวจะต้องเดินทางอ้อมไปใช้ถนนสายหลักซึ่ง
ทาให้เสียเวลาและมีระยะทางไกลขึ้นมากกว่าเดิม
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ห น้ า - 8 (14) ปัญหาเขตไฟฟูาและไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง
เขตไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมและเข้าถึงถนนสายการเกษตรและถนนซอยที่เกิดจากการ
ขยายตัวของหมู่บ้านและชุมชนที่เกิดใหม่ ถนนภายในหมู่บ้านไม่มีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างเพียงพอและทั่วถึง
ทาให้การเดินทางสัญจรในช่วงเวลากลางคืนลาบากและเป็นอันตราย
(15) ปัญหาน้าอุปโภคบริโภคและระบบน้าประปาในหมู่บ้าน
ระบบน้ าประปาของหมู่บ้านในตาบลโรงช้าง เป็นระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ ก มัก
ประสบปัญหาระบบประปาชารุด น้าไม่สะอาด เป็นสนิม มีตะกอน และน้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง
(16) ปัญหาน้าเพื่อการเกษตร
ด้วยประชาชนของตาบลโรงช้าง ส่ว นใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร ปัจจัยที่สาคัญ คือ น้าเพื่อ
การเกษตร ซึ่งแหล่งน้าใช้เพื่อการเกษตรของตาบลโรงช้าง มีแหล่งน้าที่สาคัญเพียง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้าห้วย
แดดอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ อ่างเก็บน้าห้วยหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งเป็นแหล่งน้าขนาด
เล็กมีปริมาณการกักเก็บน้าน้อยจึงทาให้ไม่สามารถใช้ทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ นอกจากนี้ยังพบว่าระบบ
ชลประทานในพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพราะส่วนใหญ่จะเป็นระบบส่งน้าแบบเหมืองดิน คลองดิน
และลาห้วย ทาให้เกิดการรั่วซึมและสูญเสียน้าและเกิดการแย่งชิงน้ากันในช่วงฤดูทาการเกษตร พื้นที่รับน้าตอน
ปลายไม่สามารถทาการเกษตรได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการน้าขึ้น
(17) ปัญหาการศึกษา
ยังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้จึงไม่สามารถประกอบอาชีพอย่าง
อื่นได้นอกจากอาชีพการเกษตร ประกอบกับประชาชนไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของการศึกษา ขาดการส่งเสริมให้
บุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ขาดเงินทุนในกาส่งบุตรหลานไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบไม่มีคุณภาพและมาตรฐานเพราะสถานศึกษาในพื้นที่ขาดงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับ
การจัดการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ยังขาดช่องทางในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จาเป็น
(18) ปัญหาด้านการศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในตาบล
ประชาชนในพื้ น ที่ ยั ง ขาดการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า นการศาสนา การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญและมีค่าในตาบลซึ่งมีอยู่พอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากตาบลโรงช้างเป็นเมือง
เก่าที่ปรากฏร่องรอยจากซากปรักหักพังของเมืองและจากพงศาวดารต่างๆ
จารีตประเพณี วัฒนธรรมดันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้รับการ
สืบทอดและถูกละทิ้งจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป
(19) ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ประชาชนในพื้นที่ต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได้มาจุนเจือครอบครัวทาให้ บางครั้งต้องละทิ้งครอบครัวไปทางานต่างจังหวัดทิ้งเด็กไว้ กับผู้สูงอายุ ทาให้
เกิดปัญหาสังคม ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาพัฒนาการเด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ได้รับการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในด้ า นต่า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การศึ ก ษาเล่ า เรี ยน การกี ฬ าและ
นันทนาการต่างๆ ฯลฯ
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ห น้ า - 9 (20) ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประชาชนในพื้นที่ยังขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ขาดความร่วมมือและจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อทานาเสร็จ มักจะทา
การเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรทาให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรทาให้
เกิดสารเคมีตกค้างในดินและน้า นอกจากนี้ยังขาดความรักและหวงแหนในทรัพยากรปุาไม้ ไม่อนุรักษ์รักษาให้
คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อการใช้งานและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(21) ปัญหาความเข้าใจด้านการเมืองการบริหาร
ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการให้บริการต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่
ของตนเองที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความรู้เรื่องประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ขาดความเข้าใจต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งที่มีตามอานาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และขาดความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
2 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่ นใน
ปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง
(Strength-S) จุ ด อ่ อ น (Weak-W) และปั จ จั ย ภายนอกได้ แ ก่ โ อกาส (Opportunity-O) และอุ ป สรรค
(Threat-T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง (Strengths -S)
1. เทศบาลตาบลโรงช้างเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
2. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่
3. ผู้บริหารเทศบาลตาบลโรงช้างมีวิสัยทัศน์และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
สาคัญ
4. ชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทากิจกรรมร่วมกัน และประชาชนเริ่มเห็น
ถึงความสาคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น เข้าใจระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานและ
พร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย
5. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น
6. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้าง
รายได้ของประชาชน มีการสร้างอาชีพเพื่อลดการว่างงาน และองค์กรต่างๆ มีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและมีความพร้อมในการเรียนรู้ทางวิทยาการ
ในด้านต่างๆ
7. บุคลากรในเทศบาลตาบลโรงช้างมีความพร้อมในการทางาน มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
ในการดาเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
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ห น้ า - 10 8. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น มีอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
9. มีหอกระจายข่าวประจาทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
10. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
ตาบล
11. ผู้นาชุมชน (กานัน/ผู้ใหญ่บ้ าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล
12. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในพื้นที่ที่สามารถ
ขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กและเยาวชน สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจาตาบลได้ในอนาคต
13. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะทาการพัฒนาฟื้นฟู
14. มีพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สาคัญได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า
หอมมะลิ ลาไย ยางพารา ข้าวโพด
15. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมและอากาศดี
จุดอ่อน (Weaknesses-W)
1. ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ยังไม่มีความเข้มแข็ง
3. ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงในปัญหาด้านความสงบเรียบร้อย สาธารณภัย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนถึงภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น
4. ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงและขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาด้านยาเสพติด
5. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดจริยธรรม คุณธรรม และวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม
7. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง มีความเสี่ยงต่อ
โรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ มีความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างเนื่องจากการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร
8. ประชาชนประสบปัญหาการว่างงาน ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
9. ประชาชนประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่า ปุย๋ เคมี สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรมีราคาสูง
10. ประชาชนบางพื้นที่ยังไม่มีที่ดินทากินและไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทากิน
11 สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลโรงช้างขาดการพัฒนาฟื้นฟู
12. ประชาชนขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Com
munity : AEC)
13. ประชาชนและชุมชนประสบปัญหาน้าท่วมขัง
14 ชุมชนตั้งใหม่และบางชุมชนตลอดจนถึงพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับการพัฒนาทางคมนาคม
ไฟฟูา ประปา แหล่งน้า ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
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ห น้ า - 11 15. ประชาชนบางส่วนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่ให้ความสาคัญในเรื่องการศึกษา ขาดการ
ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ขาดเงินทุนในการส่งบุตรหลานไปศึกษา และการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบยังไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน
16. ประชาชนยังขาดช่องทางในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จาเป็น
17 การศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในตาบล
ถูกละทิ้งและไม่ได้รับการสืบทอด
18. เด็กและเยาวชนมีปัญหาการถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการพัฒนาในด้านด่างๆ
19. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการบริหารจัดการที่เหมาะสม
20. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานและการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขาดความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความเข้าใจต่อภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่มีตามอานาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
21. ประชาชนขาดความรู้เรื่องประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล และขาดความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
โอกาส (Opportunities-O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐต้อง
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยคานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ย่อมมีความ
เป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอานาจ ๖ ด้าน ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอานาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล
ปูองกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กระตุ้น
ให้ชุมชนพึ่งตนเอง
4. รั ฐ บาลมี แ นวนโยบายการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแก่
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 12 6. รัฐ บาลมีการขับ เคลื่ อนหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน
7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด กรมที่สังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. การถ่ายโอนภารกิจ ของภาครัฐ ในด้านการศึกษา การสาธารณสุ ขให้ กับองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีความต่อเนื่องส่งผลให้ เทศบาลตาบลโรงช้างมีงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats-T)
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. การรั บ ค่านิ ย มตะวัน ตกทาให้ เกิดการบริ โ ภคนิ ยมมากขึ้น เกิด หนี้สิ น ประชาชนมีรายจ่า ย
มากกว่ารายได้
3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนามีจานวนจากัด
4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางส่วนทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า
5. ปัญหาสภาพอากาศ ภาวะภัยแล้ง จากสภาวะโลกร้อน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

2.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางเปรียบเทียบระหว่างจานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจาปีที่ผ่านมากับ
จานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดาเนินการจริง (เปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕7
– ๒๕๕9) กับโครงการที่ได้ดาเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕7)
ยุทธศาสตร์

จานวนที่เปรียบเทียบ
จานวน
จานวน
คิดเป็น
ในแผน ดาเนินการ ร้อยละ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

42

18

42.85

2. 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

11

2

18.18

3. 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

25

14

56.00

4. 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า

4

0

0.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

35

18

51.42

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

14

5

35.71

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12

3

25.00

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

18

7

38.88

161

67

41.61

รวม

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 13 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

การพัฒนาด้านสังคม
1. โครงการสงเคราะห์เด็ก
และผู้ยากไร้
2. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
4. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
5. โครงการจัดรถรับส่งเด็ก
อนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โรงช้าง
6. โครงการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลโรงช้าง
7. โครงการแข่งขันฟุตบอล 7
คน
8. โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาประจาปีของชมรม
ผู้สูงอายุตาบลโรงช้าง
9. โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาสตรี
ตาบลโรงช้าง
10. โครงการจัดประชุม
ประชาคมตาบล
11. โครงการอบรมกฎหมาย
น่ารู้เพื่อประชาชน

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

100 1004/57

5

100 0

1

100 0

12

858,000.00

858,000.00

100 0

12

204,000.00

204,000.00

100 004/2557

12

97,035.00

97,035.00

100 629/57

3

80,000.00

80,000.00

100 055/57
057/57
00/57

7
5
3

1,000.00
4,500.00
16,100.00

1,000.00
4,500.00
16,100.00

031/57

5

3,000.00

3,000.00

032/57

5

10,000.00

10,000.00

0

3

7,000.00

7,000.00

100 1020/57

5

30,000.00

30,000.00

100 320/57

7

10,000.00

10,000.00

100 013/57
011/57

5

9,750.00

9,750.00

5

360.00

360.00

100

29,100.00

เบิกจ่าย
(บาท)

29,100.00

5,497,200.00 5,497,200.00

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 14 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

12. โครงการครอบครัว
สัมพันธ์
13. โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.
14. โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ตามเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
15. โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด
16. โครงการจัดงานวันแม่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
17. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

เบิกจ่าย
(บาท)

100 0/57

1

10,000.00

10,000.00

100 603/57
682/57

5
5

38,000.00
6,000.00

38,000.00
6,000.00

100 46/57

365

14,000.00

14,000.00

100 115/57

5

3,000.00

3,000.00

100 929/57

5

5,000.00

5,000.00

100 244/57
246/57
250/57

5
5
5

30,400.00
3,000.00
5,000.00

30,400.00
3,000.00
5,000.00

057/57

3

360.00

360.00

335/57

7

20,000.00

20,000.00

557/57

7

98,800.00

98,800.00

989/57

15

200,000.00

200,000.00

817/57

15

199,000.00

199,000.00

18. โครงการเยาวชนต้นกล้า
100
รักษ์บ้านเกิด
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
19. โครงการพัฒนาส่งเสริม
100
อาชีพ
20. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้าห้วยแดดและอ่าง
100
เก็บน้าห้วยหลวงเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
21. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตบ้านโปุงสลี 100
หมู่ที่ 1 ซอย 2
22. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต บ้านโปุง
100
หมู่ 3 ซอย 3

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 15 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

23. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต ภายใน
หมู่บ้าน รางเปิดสลับท่อ บ้าน
โปุงศรีนคร หมู่ 11 ซอย 2
24. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตบ้านทุ่งศรี
ทอง หมู่ 12 ซอย บ้านนาง
แสงหล้า - บ้านนานณราช
และ ซอย 3
25. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโรง
ช้างใต้ หมู่ 4 สายกองกลาง
26. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งธ
นาลัย หมู่ 9 ซอย 4, 5
27. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ศรีสหมิตร หมู่ 10 ถนนสาย
กลาง
28. โครงการก่อสร้าง/วาง
ท่อ/ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร

29. โครงการวางท่อลาเหมือง
และปรับให้เป็นถนนซอย หมู่ที่
7 สายบ้านนายโล - บ้านนาย
สะอาด

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

เบิกจ่าย
(บาท)

100 950/57

15

197,513.67

197,513.67

100 949/57

15

197,910.94

197,910.94

100 806/57

15

197,000.00

197,000.00

100 1019/57

7

199,000.00

199,000.00

100 1018/57

15

200,000.00

200,000.00

7
7
5
7
15
7
7
7

32,000.00
90,500.00
20,000.00
93,000.00
164,000.00
32,000.00
40,500.00
28,000.00

32,000.00
90,500.00
20,000.00
93,000.00
164,000.00
32,000.00
40,500.00
28,000.00

45

298,000.00

298,000.00

100

411/57
330/57
563/57
585/57
586/57
716/57
888/57
957/57

100 1112/57

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 16 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

30. โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

100 323/57
381/57
490/57
807/57

31. โครงการปรับปรุงระบบ
100 1108/57
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
32. โครงการปรับปรุงระบบ
100 743/57
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
33. โครงการปรับปรุงระบบ
100 1099/57
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
34. โครงการเปลี่ยนท่อเมน
100 1105/57
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
35. โครงการจัดซื้อ
100 0041/57
หนังสือพิมพ์
36. โครงการจัดหาอาหาร
100 134/57
เสริมนม
666/57
37. อุดหนุนโครงการอาหาร
100 00/57
กลางวันให้โรงเรียนบ้านโปุง
00/57
38. อุดหนุนโครงการอาหาร
100 00/57
กลางวันให้โรงเรียนโรงช้าง
00/57
วิทยา
39. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา 100 460/57
เด็กเล็ก อบต.โรงช้าง
40. อุดหนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 100 000/57
โรงเรียนโรงช้างวิทยา

เบิกจ่าย
(บาท)

5
5
5
5

56,423.00
51,813.00
56,340.00
35,424.00

56,423.00
51,813.00
56,340.00
35,424.00

15

199,500.00

199,500.00

7

138,784.00

138,784.00

15

165,000.00

165,000.00

15

199,000.00

199,000.00

365

58,050.00

58,050.00

180
180
1
1
1

272,352.00
272,353.00
184,000.00
196,000.00
258,000.00

272,352.00
272,353.00
184,000.00
196,000.00
258,000.00

1

244,000.00

244,000.00

5

3,615.00

3,615.00

1

50,000.00

50,000.00

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 17 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

41. อุดหนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโปุง
42. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์
43. โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา
44. อุดหนุนโครงการบรรพชา
อุปสมบทพระภิกษุสามเณร
ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
45. อุดหนุนโครงการนมัสการ
และสรงน้าพระธาตุจอมคีรี
46. โครงการสรงน้าพระธาตุ
ตาบลโรงช้าง
47. อุดหนุนโครงการรดน้าดา
หัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
48. อุดหนุนโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีและ
วันสาคัญทางศาสนา
49. อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์อาเภอปุา
แดด/สรงน้าพ่อขุนเม็งราย
มหาราช
50. อุดหนุนโครงการจัดงาน
ข้าวหอมและของดีอาเภอปุา
แดด

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

เบิกจ่าย
(บาท)

100 00/57

1

50,000.00

50,000.00

100 55/57

365

30,000.00

30,000.00

100 791/57

5

10,000.00

10,000.00

100 00/57

1

5,000.00

5,000.00

100 00/57

1

5,000.00

5,000.00

100 00/57

1

6,000.00

6,000.00

100 555/57

7

23,000.00

23,000.00

100 024/57

1550

1,550.00

1,550.00

100 555/57

5

5,000.00

5,000.00

100 100/57

3

30,000.00

30,000.00

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 18 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

51. อุดหนุนโครงการส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
100 49/57
ปัญญาของหมู่บ้าน
52. โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
100 396/57
เทศบาลตาบลโรงช้าง
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
51/57
53. โครงการจัดตั้งระบบ
100 158/57
การแพทย์ฉุกเฉิน
229/57
331/57
375/57
456/57
555/57
697/57
782/57
669/57
54. โครงการปูองกันและ
100 0038/57
ควบคุมโรคติดต่อ
418/57
55. โครงการฉีดวัคซีนปูองกัน 100 416/57
โรคพิษสุนัขบ้า
488/57
56. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์
100 785/57
สาธารณสุขมูลฐานประจา
หมู่บ้าน
57. โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการกองทุน
100 389/57
หลักประกันสุขภาพตาบลโรง
ช้าง

เบิกจ่าย
(บาท)

3

120,000.00

120,000.00

15

93,000.00

93,000.00

30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
5
3
7
5

11,160.00
9,960.00
11,160.00
11,160.00
17,440.00
20,040.00
20,880.00
21,320.00
18,960.00
7,920.00
30,500.00
1,200.00
25,640.00
4,800.00

11,160.00
9,960.00
11,160.00
11,160.00
17,440.00
20,040.00
20,880.00
21,320.00
18,960.00
7,920.00
30,500.00
1,200.00
25,640.00
4,800.00

3

120,000.00

120,000.00

3

60,000.00

60,000.00

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 19 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
เทศบาลตาบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
ชื่อโครงการ

เปอร์เซ็นต์
การ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา ดาเนิน
(บาท)
การ
(วัน)

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
58. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ
100 001/57
ขยะในตาบล
59. โครงการรณรงค์ปลูก
จิตสานึกในการคัดแยกขยะใน 100 710/57
ชุมชนและครัวเรือน
60. โครงการรักษ์น้า รักษ์ปุา 100 66/57
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
61. อุดหนุนโครงการจัดงาน
พิธีถวายบังคมและวางพวง
100 024/57
มาลาวันปิยะมหาราช
62. โครงการจัดกิจกรรมวัน
100 415/57
ท้องถิ่นไทย
424/57
63. โครงการอบรมการจัดทา
และการจัดการเว็ปไซต์ อบต. 100 742/57
โรงช้าง
64. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัด ซื้อ
100 00/57
จัดจ้างของ อบต. ระดับอาเภอ
65. อุดหนุนโครงการสักการะ
เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคต
100 00/57
และวันพระราชสมภพของ
สมเด็จย่าฯ
66. อุดหนุนโครงการจัดงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
100 65/57
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
67. อุดหนุนโครงการจัดงาน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร
100 125/57
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รวม

เบิกจ่าย
(บาท)

12

84,000.00

84,000.00

5

10,000.00

10,000.00

7

10,000.00

10,000.00

3

1,550.00

1,550.00

7
7

11,950.00
2,740.00

11,950.00
2,740.00

30

12,000.00

12,000.00

1

19,614.73

19,614.73

1

4,650.00

4,650.00

3

5,400.00

5,400.00

3

7,750.00

7,750.00

12,660,028.34 12,660,028.34

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง
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2.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
2.3.๑ ด้านสังคม
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดสวัสดิการและสังคมเคราะห์ให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตาบลโรงช้ าง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น ได้แก่ โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ โครงการสงเคราะห์เด็กและผู้ยากไร้ โครงการ
จัดรถรับส่งเด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการให้ ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพอนามัยที่ดี ได้แก่
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประจาปีของชมรมผู้สูงอายุตาบลโรงช้าง
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพั ฒนา แก้ไขปัญหา ของท้องถิ่น ได้แก่ โครงการอบรม
กฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลโรงช้าง โครงการประชุม
ประชาคมตาบล โครงการครอบครัวสัมพันธ์
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการ
จัดตั้งจุดตรวจตามเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โครงการฝึกทบทวน อปพร.
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ตาบลเพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านปลอดภัยจากยาเสพติด ได้แก่ โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การพั ฒ นาทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ ตลอดจนถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ได้ แ ก่
โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง โครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ โครงการ
เยาวชนต้นกล้ารักษ์บ้านเกิด
2.3.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือยกระดับฐานะรายได้ของประชาชนได้อย่างแท้จริง การแก้ไข
ปัญหาไม่ตรงเปูาหมายการดาเนินการเท่าที่ควร แต่ได้มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว จัดตั้งตลาดการเกษตรของตาบล พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการแปรรูป สินค้าและผลผลิ ต
ทางการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยแดดและอ่างเก็บห้วยหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับตาบล
2.3.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง จากงบประมาณรายได้ของเทศบาล
ตาบลโรงช้างและงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและยังไม่สมดุล
กับ ปั ญหาที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่ แต่ได้มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อ ก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษาร่องระบายน้า ท่อระบายน้า ในพื้นที่ตาบลโรงช้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน บ้านโปุงสลี หมู่ที่ 1 บ้านโปุง หมู่ที่ 3 บ้านโปุงศรีนคร หมู่ที่ 11 และบ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่ 12
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ห น้ า - 21 - ได้มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนใน
หมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 โครงการก่อสร้างวางท่อและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โครงการวาง
ท่อลาเหมืองและปรับให้เป็นถนนซอย หมู่ที่ 7 ซึ่งในส่วนของการดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่าง
ตาบล ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากจึงขอรั บการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ซึ่งอยู่ระหว่างรอความอนุเคราะห์งบประมาณ
- ได้มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม การดาเนินการขยายเขตไฟฟูาและ
ไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตาบลโรงช้าง ได้แก่ โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมบารุงรักษาไฟสาธารณะ
- ในส่วนของการดาเนินการก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุงระบบประปานั้น ได้ดาเนิน
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ที่ชารุดเสียหายครบทั้ง 12 หมู่บ้าน โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
6 และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
2.3.๔ ด้านแหล่งน้า
- ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เนื่องจากงบประมาณมีจากัด
และการดาเนินการด้านแหล่งน้าต้องใช้งบประมาณมาก แต่ได้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้าใน
พื้นที่ตาบลโรงช้างเอาไว้ 11 แนวทางการพัฒนา และได้บรรจุโครงการกิจกรรมด้านแหล่งน้าเอาไว้ครบทุก
แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งโครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆที่มีศักยภาพในการดาเนินการและมี
งบประมาณเพียงพอ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้มีน้าใช้ในการเกษตร และเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เพื่อ ได้แก่
1. ขุดลอกสถานที่กักเก็บน้า
2. ขุดลอกลาเหมืองสายหลัก
3. ก่อสร้างคลองส่งน้าคอนกรีตไปพื้นที่การเกษตร
4. วางท่อส่งน้าไปยังพื้นที่การเกษตร
5. ก่อสร้างฝายชะลอน้า ปรับปรุงฝายชะลอน้า
6. จัดระบบการบริหารจัดการน้า
7. จัดทาแนวผนังปูองกันการกัดเซาะ
8. ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
9. ขุดสระกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร
10. จัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
11. ก่อสร้างโรงสูบน้าพลังงานไฟฟูาจากฝายร่องเปา
2.3.๕ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
- มีการจัดงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ได้แก่ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
- มีการจั ดงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแนวทางการพัฒ นาเพื่ อสนับสนุนการศึกษาทุ ก
รูปแบบ ได้แก่ โครงการจัดหาอาหมาเสริมนม โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโปุง
โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนโรงช้างวิทยา โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนโรงช้างวิ ทยา โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโปุง
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ห น้ า - 22 - มี ก ารจั ด งบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การตามแนวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ จ ารี ต
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อจรรโลงไว้ให้คงอยู่สืบไป ได้แก่ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวันออกพรรษา โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการนมัสการและสรงน้าพระธาตุจอมคีรี โครงการสรง
น้าพระธาตุตาบลโรงช้าง โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
และวันสาคัญทางศาสนา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์อาเภอปุาแดดและสรงน้าพ่อขุนเม็งรายมหาราช
โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอาเภอปุาแดด โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปั ญญาของ
หมู่บ้าน โครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง
2.3.๖ ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
- มีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ได้แก่ โครงการ
จัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- มีการจัดงบประมาณเพื่อปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ โครงการ
ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
- มีการจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน จานวน 12 หมู่บ้าน โครงการอุหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตาบลโรงช้าง
2.3.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดงบประมาณเพื่อรณรงค์ ลด คัด แยกขยะ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะใน
ตาบล โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน
- มีการจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาคืนชีวิตสู่ดิน รักษ์น้า รักษ์ปุา
เพื่อให้ปุามีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ โครงการรักษ์น้ารักษ์ปุา
2.3.8 ด้านการเมืองและการบริหาร
- ด้ ว ยในปั จ จุ บั น การบู ร ณาการการพั ฒ นาโดยองค์ ก รของทางราชการในภารกิ จ บริ การ
ประชาชนเป็นหัวใจสาคัญเพราะการพัฒนาในเพียงด้านเดียวจากหน่วยงานเดียวไม่อาจสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงจึงต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีแนว
ทางการพัฒ นาความพร้ อมในการสนองตอบการบริก ารต่อประชาชนในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น การส่ งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การยึดแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การปกปูองและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
- เทศบาลตาบลโรงช้าง จึงได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณในการ
ดาเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย โครงการจัดงานพิธีถวาย
บั ง คมและวางพวงมาลาวัน ปิ ย ะมหาราช โครงการอบรมการจัด ทาและการจัด การเว็ บไซต์ ทต.โรงช้ า ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท..ระดับอาเภอ โครงการสักการะเนื่อง
ในวันสวรรคตและพระราชสมภพของสมเด็จย่าฯ โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทาการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า ยกระดับการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม”
3.1.2 พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขแบบบูรณาการ
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความ
เข้มแข็ง และความสามัคคีให้กับชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในพื้นที่ ตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมและการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติ
และภัยพิบัติท้องถิ่น
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การเกษตร การค้า การท่องเที่ย ว และการอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างเทคนิคและองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง ระบบการคมนาคมขนส่งให้ส ะดวกปลอดภัยและ
ครอบคลุมทั่วทั้งตาบล จัดหาแหล่งน้าและระบบชลประทานให้เพียงพอต่อการทาการเกษตร ส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ การอนุรักษ์
และสื บ สานวัฒ นธรรมประเพณี ศิล ปะ ภูมปั ญญาท้อ งถิ่น การศาสนา และการฟื้ นฟูโ บราณสถาน
โบราณวัตถุ
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมภายใต้การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากเทศบาล
3.1.3 เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขและการดูแลด้านสุขภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
มีความเข้มแข็งและความรักสามัคคี สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่ และสามารถ
มีความพร้อมในการให้บริการระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่นได้
2. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มี
เทคนิคและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตร การค้า
การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ห น้ า - 24 และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเทคนิคและองค์ความรู้ในทางการค้า
การลงทุน และสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนเพื่อการติดต่อสื่อสารได้พอสมควร
3. ภายในตาบลมีระบบสาธารณูปโภค การผั งเมือง ครอบคลุมทั่วทั้งตาบลเพื่อรองรับการ
คมนาคมขนส่ง การเกษตร การค้า การท่องเที่ยว มีแหล่งน้าและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอุดม
สมบูรณ์เพียงพอต่อการเกษตรและมีการบริหารจัดการที่ดี
4. สามารถพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ ตลอดจนถึงการฟื้นฟูโบราณสถาน โบราณวัตถุได้
5. ภายในตาบลสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย
เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูภายใต้จิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
6. เทศบาลตาบลโรงช้างมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล อานาจหน้าที่ และ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานรั กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมและการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. พัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมคุณธรรมและวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่
7. ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา รางระบายน้าและท่อระบายน้า
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนนเชื่อมระหว่างตาบล
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ห น้ า - 25 4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ระบบประปา
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน และการ
บริหารจัดการน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศาสนาและการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุใน
ตาบล
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพิ่มช่องทางในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ
2. เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้าเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของป่าไม้
4. จัดหาและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดมลภาวะเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จั ด หา ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม อาคารสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความพร้อมต่อการบริการประชาชน
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. พัฒ นาและบริห ารจั ดการภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
6. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น
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๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕
๒๕๕99 –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖
๒๕๖11 เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
1 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ - เพื่อนาความรู้และประ - คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
500,000
การปฏิบตั ิงานของผู้ที่ปฏิบตั ิงานใน สบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ พนักงาน ผู้นาชุมชน
งบ ทต.
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิ - ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง (2558 : 200,000)
ภาพการปฏิบตั ิงาน

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ผู้ที่ปฏิบตั ิงานมี - คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ สานักปลัด
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พนักงาน ผู้นาชุมชน ได้รับ เทศบาล
ความรู้ ประสบการณ์ และ
สามารถนามาปรับใช้ใน
องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธภาพ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

การปฏิบตั ิงานได้
- กิจกรรมประชา - - ประชาชนเห็นความ
สัมพันธ์เนื่องในวัน สาคัญของท้องถิ่น
ท้องถิ่นไทย
- ได้เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ผลงานของเทศบาล
ตาบลโรงช้าง

- เพื่อประชาสัมพันธ์เนือ่ ง - จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
20,000
ในวันท้องถิ่นไทย
ไทย
งบ ทต.
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผล จานวน ๑ ครั้ง
(2558 : 20,000)
งานของ ทต.โรงช้าง
(2557 : 20,000)
(2556 : 20,000)

3 โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ - เพื่อให้ประชาชนผูม้ าใช้ - จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
(GIS) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ บริการได้รับความสะดวก
ภาษีบารุงท้องที่
รวดเร็ว

30,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ข้อมูลสารสนเทศ - ประชาชนได้รับความ
ที่ได้มาตรฐานและมี สะดวกรวดเร็วในการใช้
ประสิทธิภาพ
บริการห้องทะเบียน

สานักปลัด
เทศบาล

ส่วนการคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั - เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตั ิ - คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ
20,000
ผู้ปฏิบตั ิงานในองค์กร
งานในองค์กรมีจิตใจที่ดงี าม พนักงาน ผู้นาชุมชน
งบ ทต.
มีคุณธรรมจริธรรม และ - อบรม/จัดกิจกรรม (2558 : 20,000)
สามารถนามาประยุกต์ใช้ จานวน 1 ครั้ง
(2557 : 20,000)
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ผูป้ ฏิบัติงานในองค์ - ผู้ปฏิบตั ิงานในองค์กรมี สานักปลัด
กรที่มีคุณธรรมและ จิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม
เทศบาล
จริยธรรมเพิ่มขึ้น จริยธรรม สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน

ได้อย่างเหมาะสม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดหาและปรับปรุงอาคารสถานทีป่ ฏิบัติงาน ตลอดจนถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
- เพื่อปรับปรุง ต่อเติม
สานักงานและห้องประชุม ทต.โรงช้าง อาคารสานักงาน และ
อาคารห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลโรงช้าง ให้
มีสภาพน่าอยู่อาศัย
- เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์บริเวณอาคารสานัก
งานและสถานที่รอบสานัก
งาน
๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ - เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง
เพื่อเป็นอาคารปฏิบตั ิงานกองช่าง
โรงจอดรถของ ทต.โรงช้าง
ให้เป็นสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ของกองช่าง

- ปรับปรุงอาคารสานัก
งานและภูมิทศั น์สถานที่
บริเวณรอบๆ สานักงาน
ทต.โรงช้าง
- ปรับปรุงห้องน้า สนง.
และห้องน้าห้องประชุม
สภาเทศบาลตาบลโรงช้าง

50,000
งบ ทต.

- ก่อสร้างและปรับปรุง
โรงจอดรถ ทต.โรงช้าง
ให้เป็นอาหารสานักงาน
ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กาหนด
ขนาดกว้าง 4.30 เมตร
ยาว 9.80 เมตร
สูง 3.00 เมตร

200,000
งบ ทต.

- อาคารสานักงาน - บริเวณสานักงาน และ
และสถานที่บริเวณ ห้องประชุมสภา ทต.โรงช้าง
สานักงานที่ได้มาตรฐาน มีสภาพน่าอยูอ่ าศัย น่ามอง
- ห้องน้าที่ได้มาตฐาน รองรับการปฏิบตั ิงานและ
อานวยความสะดวกต่อ

กองช่าง

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- อาคารสานักงาน - สานักงาน ทต.โรงช้าง
สาหรับกองช่าง
มีไฟฟ้าใช้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
จานวน 1 หลัง
ตามภาระกิจและอานาจ
หน้าที่อย่างเพียงพอและมี
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดหาและปรับปรุงอาคารสถานทีป่ ฏิบัติงาน ตลอดจนถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง - เพือ่ ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้า - ขยายเขตไฟฟ้าและติด
หม้อแปลงไฟฟ้าสานักงาน ทต.โรงช้าง และขยายเขตไฟฟ้าให้เหมาะ ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาหรับ
สมและเพียงพอต่อการใช้งาน สานักงาน ทต.โรงช้าง

800,000
งบ ทต.

- ไฟฟ้าสานักงานที่ - เจ้าหน้าทีก่ องช่างมีสถานที่
ได้มาตรฐานและมี สาหรับการปฏิบตั ิงาน
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

- ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร - อปท. ในอาเภอป่าแดด
การจัดซื้อจัดจ้างของ ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฏหมาย
อปท. ในระดับอาเภอ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่มีปรสิทธิภาพ
- อปท. มีความโปร่งใส
แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น

กองคลัง

สาหรับสานักงาน ทต.โรงช้าง

30,000
4 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ - เพือ่ อานวยความสะดวก - การดาเนินการของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ ปลอดภัย โปร่งใส และ ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
งบ ทต.
อปท. ในระดับอาเภอ ประจาปีงบประ - สามารถตรวจสอบได้ ในการ จัดจ้างของ อปท. ในระดับ (2558 : 30,000)
มาณ พ.ศ.2558
ดาเนินการสอบราคา และ อาเภอ
(2557 : 25,000)
ประกวดราคา ของ อปท.
(2556 : 25,000)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการประชุมประชาคมตาบลและ
หมู่บา้ นเพื่อทบทวนและจัดทาแผน
พัฒนาเทศบาลตาบลโรงช้างและสนับ
สนุนการทบทวนและจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชน/หมู่บา้ น

- เพือ่ จัดประชุมประชาคม - แผนยุทธศาสตร์การ

หมู่บา้ น/ตาบล เพื่อเก็บ พัฒนา
รวบรวมข้อมูลปัญหาความ - แผนพัฒนาสามปี
ต้องการของหมู่บ้านเพือ่ นา - แผนชุมชน/หมู่บา้ น
มาจัดทาเป็นร่างแผนยุทธ จานวน 12 หมู่บา้ น
ศาสตร์การพัฒนาและแผน
พัฒนาสามปี
- เพือ่ สนับสนุนให้หมูบ่ า้ น
สามารถจัดทาแผนพัฒนา

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

50,000 - แผนยุทธศาสตร์ - - เทศบาลตาบลโรงช้างได้ สานักปลัด
งบ ทต. การพัฒนา แผนพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการ เทศบาล

(2558 : 42,000)

สามปี และแผนชุมชน/ ของประชาชน และสามารถ

(2557 : 40,000)

หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้มาตรฐาน ดาเนินการแก้ไขปัญหาได้
- เทศบาลตาบลโรงช้างมี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปี
- หมู่บา้ นสามารถจัดทา
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บา้ น
ได้ และมีแผนพัฒนาชุมชน/
หมู่บา้ น ไว้ใช้ในการพัฒนา
หมู่บา้ น

(2556 : 40,000)

ชุมชน/หมู่บา้ น ด้วยตัวเองได้

- เพื่อให้หมู่บา้ นมีแผน
ชุมชน/หมู่บา้ น ไว้ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒ โครงการจัดทาแผนที่ตาบลและหมู่บา้ น - เพื่อจัดทาแผนที่ตาบล - จัดทาแผนที่ตาบล
และหมู่บา้ นของตาบล - จัดทาแผนที่หมู่บา้ น
โรงช้าง
จานวน 12 หมู่บา้ น
- เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดาเนินการพัฒนาหมู่บา้ น
และตาบล

12,000
งบ ทต.
(2558 : 12,000)

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ - เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน - จัดเก็บข้อมูลความจาเป็น
30,000
วางแผนพัฒนาตาบลโรงช้าง
ในด้านต่างๆของตาบล พืน้ ฐานในตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
โรงช้างเพือ่ ใช้ประกอบการ จานวน 1 ครั้ง/ปี
(2558 : 30,000)
วางแผนงานโครงการในการ

- แผนที่ตาบลและ - ทต.โรงช้าง มีแผนที่ระดับ
แผนที่หมู่บา้ นที่ได้ ตาบลและหมู่บ้านไว้ใช้เพื่อ
มาตรฐาน
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่
บ้าน

30,000
งบ ทต.

กองช่าง

30,000 - ข้อมูลความจาเป็น - ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ สานักปลัด
งบ ทต. พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ของครัวเรือนในตาบลโรงช้าง เทศบาล
- สามารถวางแผนการ

(2557 : 30,000)

พัฒนาตาบล

พัฒนาและแก้ไขปัญหาความ

ต้องการในพื้นที่ได้

- เพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
และความต้องการและความ

จาเป็นพื้นฐานในพื้นที่

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พฒ
ั นา - เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ - จัดงานวันแม่แห่งชาติ
เด็กเล็ก
แสดงออกถึงความจงรักภักดี จานวน 1 ครั้ง

20,000
งบ ทต.

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

(2558 : 20,000)

และแสดงความรักต่อแม่

(2557 : 20,000)

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- กิจกรรมเฉลิมพระ - เด็กได้แสดงความจงรัก
กอง
เกียรติเนื่องในวันแม่ ภักดีต่อสถาบันพระมหา - การศึกษา
แห่งชาติ
กษัตริย์ตระหนักถึงพระคุณ
แม่

(2556 : 20,000)

๒ อุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในโอกาส - เพื่อแสดงออกถึงความ - ที่ทาการปกครองอาเภอ
4,650
ครบรอบการสวรรคตและวันพระราชสมภพ จงรักภักดี ความสานึกใน ป่าแดด
งบ ทต.
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมหากรุณาธิคุณ
(2558 : 4,650)
(2557 : 4,650)
(2556 : 4,650)

- จัดขบวนแห่เครื่อง - ทุกภาคส่วนได้แสดงออก สานักปลัด
ราชสักการะและ ถึงความจงรักภักดี ความ เทศบาล
นิทรรศการ
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
จานวน 1 ครั้ง

๓ โครงการจัดงานเนื่องในวันปิยมหาราช - เพื่อแสดงออกถึงความ - ที่ทาการปกครองอาเภอ
1,550
จงรักภัคดี ความสานึกใน ป่าแดด
งบ ทต.
พระมหากรุณาธิคุณ และ
(2558 : 1,550)
ความสามัคคีของประชาชน
(2557 : 1,550)
ทุกหมู่เหล่า
(2556 : 1,550)

- จัดพิธถี วายเครื่อง - ทุกภาคส่วนได้แสดงออก สานักปลัด
ราชสักการะ
ถึงความจงรักภักดี ความ เทศบาล
จานวน 1 ครั้ง
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และถวายสดุดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๔ อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบท
- เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรม - สภาวัฒนธรรมอาเภอ
5,000
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิม เนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม ป่าแดด
งบ ทต.
พระเกียรติพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระ อันดีงามของท้องถิ่น
(2558 : 5000)
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระ - เพือ่ เป็นการเฉลิมพระ
(2557 : 5000)
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
(2556 : 5000)
เจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนาง

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
- ผู้บรรพชาและผู้ อุปสมบท
จานวน 200 รูป
- ผู้บวชศีลจาริณี
จานวน 50 คน

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า การศึกษา
และสามารถนาไปปฏิบตั ใิ น
ชีวติ ประจาวันได้
- เด็กและเยาวชนได้ศกึ ษา

เจ้าพระบรมราชินนี าถ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี
๕ อุดหนุนโครงการจัดพิธีวันเฉลิมพระชนม - เพื่อแสดงออกถึงความ - ที่ทาการปกครองอาเภอ
7,750
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จงรักภัคดี ความสานึกใน ป่าแดด
งบ ทต.
พระมหากรุณาธิคุณ และ
(2558 : 7,750)
ความสามัคคีของประชาชน
(2557 : 7,750)
ทุกหมู่เหล่า
(2556 : 7,750)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- จัดพิธถี วายเครื่อง - ทุกภาคส่วนได้แสดงออก สานักปลัด
ราชสักการะ
ถึงความจงรักภักดี ความ เทศบาล
จานวน 1 ครั้ง
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และถวายสดุดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
5,400
๖ อุดหนุนโครงการจัดงานเนื่องในโอกาส - เพื่อแสดงออกถึงความ - ที่ทาการปกครองอาเภอ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง จงรักภัคดี ความสานึกใน ป่าแดด
งบ ทต.
เจ้าพระบรมราชินีนาถ
พระมหากรุณาธิคุณ และ
(2558 : 5,400)
ความสามัคคีของประชาชน
(2557 : 5,400)
ทุกหมู่เหล่า
(2556 : 4,650)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- จัดพิธถี วายเครื่อง - ทุกภาคส่วนได้แสดงออก สานักปลัด
ราชสักการะ
ถึงความจงรักภักดี ความ เทศบาล
จานวน 1 ครั้ง
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และถวายสดุดี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอด

- เพื่อให้การดาเนินการ - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
10,000
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโรงช้าง ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
การเกษตรประจาตาบล
(2558 : 10,000)
โรงช้างเป็นไปด้วยความ
(2557 : 10,000)
เรียบร้อย
(2556 : 10,000)
2 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน - เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ - จัดทาแผนที่ภาษีและ
200,000
ทรัพย์สิน ทต.โรงช้าง
ของเทศบาล โดยสามารถ ทะเบียนทรัพย์สิน ใน
งบ ทต.
จัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่าง พื้นที่ตาบลโรงช้าง
ครบถ้วน ถูกต้องและ
สะดวกรวดเร็ว
- เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของเทศบาล
- เพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลของเทศบาลในด้าน
การคลังท้องถิ่น
- เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
มีระบบที่แน่นอน และ
สามารถตรวจสอบได้

10,000
งบ ทต.

10,000 - ศูนย์ถ่ายทอดเทค - การดาเนินงานของศูนย์ สานักปลัด
งบ ทต. โนโลยีทมี่ ีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เทศบาล
เกษตรฯเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพสินที่
ครบถ้วนและมี
ประสิทธาพ

- เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เทศบาลมีมีฐานข้อมูล
ทางด้านการคลังท้องถิ่น
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- เทศบาลสามารถบริหาร
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทศบาลมีระบบการจัด
เก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้อง
และเป็นธรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น

- เพื่อเสริมสร้างความ

- การจัดกิจกรรมเสริม
สมานฉันท์ของชุมชนโดยใช้ สร้างให้ชุมชนสมานฉันท์
มิติทางวัฒนธรรมในการส่ง ด้วยวัฒนธรรมสันติวธิ ใี น
เสริมให้ภาคประชาสังคม พื้นที่ตาบลโรช้าง
เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาและลดเงือ่ นไข
ความแตกแยกในสังคมอัน
จะนามาซึ่งความรักความ

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000 - ความปรองดอง - สังคมมีความรัก ความ สานักปลัด
งบ ทต. สมานฉันทร์ของประ สามัคคี และความปรองดอง เทศบาล
ชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สมานฉันท์ ลดการใช้ความ
รุนแรงหรือกระทาผิดกฎหมาย

สามัคคีและความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในแต่ละ
ชุมชน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

หน้า 169

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
1 โครงการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พฒ
ั นา - เพื่อจัดหาอาหารกลาง
เด็กเล็ก ทต.โรงช้าง
วันให้กับเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลและปฐมวัย
- เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าและประโยชน์
ต่อร่างกาย
2 โครงการจัดหาอาหารเสริมนมสาหรับเด็ก - เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.โรงช้าง ร่างกายที่แข็งแรง
โรงเรียนโรงช้างวิทยา และโรงเรียน
บ้านโป่ง

- เด็กอนุบาลและปฐมวัย
338,500
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
งบ ทต.
ทต.โรงช้าง
(2558 : 338,500)
(2557 : 338,500)
(2556 : 382,000)

- นักเรียนโรงเรียนโรงช้าง
660,000
- นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
งบ ทต.
- นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็ก (2558 : 660,000)
เล็ก ทต.โรงช้าง
(2557 : 660,000)

338,500 338,500 - อาหารกลางวันที่ - เด็กอนุบาลและปฐมวัย
กอง
งบ ทต.
งบ ทต. ถูกสุขอนนามัยและ ได้รับอาหารที่มีคุณค่าและ การศึกษา
มีโภชนาการ
มีประโยชน์ต่อร่างกายลด
ภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
ได้
660,000 660,000 - อาหารเสริมนมที่ - นักเรียนมีร่างกายที่
งบ ทต.
งบ ทต. มีคุณภาพ
สมบูรณ์และแข็งแรง

กอง
การศึกษา

(2556 : 660,000)

3 โครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง

- เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาฯ มี
ความน่าอยู่และปลอดภัย
- เพื่อให้เกิดความสวยงาม
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

- ปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ 200,000
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งบ ทต.
โรงช้าง
(2558 : 200,000)
- จานวน 1 แห่ง
(2557 : 180,000)
(2556 : 80,000)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- อาคารศูนย์พฒ
ั นา - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เด็กเล็กทีไ่ ด้มาตรฐาน ทต.โรงช้าง มีความน่าอยู่
และปลอดภัย
- เกิดความเรียบร้อยและ
ความสวยงาม

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาคาร - ก่อสร้างศูนย์พฒั นา
2,800,000
- อาคารศูนย์พฒ
ั นา - เด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา กองช่าง
เทศบาลตาบลโรงช้าง

เรียนที่ได้มาตรฐานในการ เด็กเล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง งบกรมส่งเสริมฯ
เรียนการสอน
- จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 20 เมตร
ยาว 23 เมตร
5 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ - เพื่อสร้างความรู้ความ - จัดประชุมผู้ปกครองและ
5,000
คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.โรงช้าง เข้าใจในด้านการเรียนการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ
งบ ทต.
สอนระหว่างผู้ปกครอง
ปีละ 2 ครั้ง
(2558 : 5,000)
นักเรียน คณะกรรมการฯ
(2557 : 5,000)
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทต.โรงช้าง
๖ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก - เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาฯ มี - ก่อสร้างรั้วศูนย์พฒ
ั นา
270,000
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ความน่าอยู่และปลอดภัย เด็กเล็กเทศบาลตาบล
งบ ทต.
- เพื่อให้เกิดความสวยงาม โรงช้าง
และความเป็นระเบียบ
- จานวน 1 แห่ง
เรียบร้อย
ยาว 192.00 เมตร
สูง 1.50 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

เด็กเล็กทีไ่ ด้มาตรฐาน เด็กเล็ก ทต.โรงช้าง มีอาคาร

เรียนที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการเล่าเรียน
- ผู้ปกครองและคณะ - เกิดความเข้าใจตรงกัน
กรรมการฯ ที่มคี วามรู้ ในเรื่องการเรียนการสอน

กอง
การศึกษา

ระหว่างผู้ปกครอง คณะ สอนของศูนย์พฒ
ั นา กรรมการของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
เด็กเล็ก ทต.โรงช้าง

ความเข้าใจในการเรียนการ

- รั้วศูนย์พฒ
ั นาเด็ก - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เล็กเทศบาลตาบล ทต.โรงช้าง มีความน่าอยู่
โรงช้างที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
- เกิดความเรียบร้อยและ
ความสวยงาม

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๗ อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่ง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ - จัดซื้อสื่อห้องปฏิบตั ิ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ การเรียนการสอน
รวดเร็ว และมีคุณภาพ
จานวน 4 ชุด

77,000
งบ ทต.

- เพือ่ ให้บุคลากรของโรงเรียน

- สือ่ ห้องปฏิบตั กิ ารการ - โรงเรียนมีระบบการบริหาร

เรียนการสอนที่ได้ จัดการที่เป็นระบบและมี
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นที่ยอมรับของชุมชน

กอง
การศึกษา

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๘ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับ - เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโป่ง
- เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ร่างกาย
๙ อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสาหรับ - เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
นักเรียนโรงเรียนโรงช้างวิทยา
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนโรงช้างวิทยา
- เพื่อให้เด็กได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อ
ร่างกาย

- โรงเรียนบ้านโป่ง
500,000
- นักเรียนระดับ อนุบาล
งบ ทต.
ถึง ป.6
(2558 : 254,800)

- อาหารกลางวันที่ - เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กอง
ถูกสุขอนนามัยและ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ การศึกษา
มีโภชนาการ
ต่อร่างกาย

(2557 : 254,000)
(2556 : 262,000)

- โรงเรียนบ้านโรงช้าง
428,000
- นักเรียนระดับ อนุบาล
งบ ทต.
ถึง ป.6
(2558 : 522,600)

- อาหารกลางวันที่ - เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กอง
ถูกสุขอนนามัยและ ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ การศึกษา
มีโภชนาการ
ต่อร่างกาย

(2557 : 522,600)
(2556 : 397,800)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
10 อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนโรงเรียนโรงช้างวิทยา

- เพื่อให้นักเรียนมีผล
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
70,000
สัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น การเรียนการสอน
งบ ทต.
จานวน 1 ชุด
(2558 : 70,000)
(2557 : 50,000)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- สื่อการเรียนการ - การจัดการศึกษาของ
สอนที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนมีคุณภาพ

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศาสนาและการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในตาบล
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์ - เพื่อสารวจสถานที่สาคัญ - ปรับปรุงฟื้นฟูโบราณ
30,000
30,000 30,000 - โบราณวัตถุและ - โบราณสถานของตาบล
กอง
สาคัญทางโบราณสถานที่สาคัญของ
ตาบลโรงช้าง

ทางโบราณสถานที่สาคัญ สถานทีส่ าคัญในพืน้ ทีต่ าบล
งบ ทต.
ของตาบลโรงช้าง
โรงช้าง
(2558 : 30,000)
- เพื่อฟื้นฟูสถานที่สาคัญ จานวน 1 แห่ง/ปี
(2557 : 30,000)
ทางโบราณสถานที่สาคัญ
ของตาบลโรงช้าง
- เพื่ออนุรักษ์สถานที่สาคัญ
ทางโบราณสถานที่สาคัญ
ของตาบลโรงช้าง

งบ ทต.

งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

โบราณสถานที่ได้รับ โรงช้างได้รับการบูรณะและ การศึกษา
การฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ฟื้นฟู เพื่อให้ดารงอยูส่ ืบต่อ
ไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ตาบลโรงช้าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ - จัดงานประเพณีลอย
ประเพณีลอยกระทง
กระทง
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคี จานวน 1 ครั้ง/ปี
ในหมู่บา้ น

50,000
งบ ทต.
(2558 : 50,000)
(2557 : 50,000)
(2556 : 50,000)

50,000
งบ ทต.

50,000 - ประเณีลอยกระทง - ประชาชนได้แสดงออก
กอง
งบ ทต. ดารงอยู่
ถึงความสามัคคีและร่วมกัน การศึกษา

๒ โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี
เข้าพรรษา

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ - จัดงานประเพณีเข้า ประเพณีและวัฒนธรรม พรรษาวัดในพื้นที่ตาบล
ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป โรงช้าง
จานวน 1 ครั้ง/ปี

15,000
งบ ทต.
(2558 : 15,000)
(2557 : 15,000)
(2556 : 10,000)

15,000
งบ ทต.

15,000 - ประเณีเข้าพรรษา - ประเพณีและวัฒนธรรม
กอง
งบ ทต. ดารงอยู่
ทางศาสนาได้รับการอนุรักษ์ การศึกษา
ให้คงอยู่สืบไป

๓ โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ - จัดกิจกรรมในวันออก
ประเพณีและวัฒนธรรม พรรษา
ทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป จานวน 1 ครั้ง/ปี

5,000
งบ ทต.
(2558 : 5,000)
(2557 : 5,000)
(2556 : 5,000)

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมให้อยู่สืบไป

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ประเณีออกพรรษา - ประเพณีและวัฒนธรรม
กอง
ดารงอยู่
ทางศาสนาได้รับการอนุรักษ์ การศึกษา
ให้คงอยู่สืบไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๔ โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์และ - เพื่อสืบสานประเพณีและ - จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ วัฒนธรรมดันดีงามให้คงอยู่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
2559
สืบไป
จานวน 1 ครั้ง

50,000
งบ ทต.

- ประเพณีรดน้าดา - ประเพณีและวัฒนธรรม
กอง
หัวดารงอยู่
อันดีงามของไทยได้รับการ การศึกษา
อนุรักษ์

๕ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามและวันสาคัญทางศาสนา

1,550

- การจัดกิจกรรมทาง - ทุกภาคส่วนรู้สึกรักและ

- เพื่อธารงรักษาขนบ
ธรรมเนียมประเพณีและ
วันสาคัญทางศาสนา

- ที่ทาการปกครองอาเภอ
ป่าแดด

งบ ทต.
(2558 : 1,550)
(2557 : 1,550)
(2556 : 1,550)

๖ อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ - เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนได้มี - ที่ทาการปกครองอาเภอ
10,000
และสรงน้าพ่อขุนเม็งรายมหาราช
ส่วนร่วมในการแสดงออก ป่าแดด
งบ ทต.
ถึงการอนุรักษ์ขนบธรรม
(2558 : 5,000)
เนียมประเพณีทอ้ งถิ่น
(2557 : 5,000)
(2556 : 10,000)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กอง
วัฒนธรรมและวันสาคัญ รักษาขนบธรรมเนียมประ - การศึกษา
ทางศาสนา
เพณีและวันสาคัญทางศาสนา

- การกิจกรรมเทิด - ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
กอง
พระเกียรติพ่อขุนเม็ง ในการแสดงออกถึงการ
การศึกษา
รายมหาราช
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้ งถิ่น

หน้า 135

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
7 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุ - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน - สภาวัฒนธรรมอาเภอ
จอมคีรี
ประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดีงาม ป่าแดด
ให้คงอยู่สืบไป

๘ อุดหนุนโครงการสรงน้าพระธาตุตาบล
โรงช้าง

๙ อุดหนุนโครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ประจาปี 2559

- เพื่อส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา
- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
- เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมดันดีงามให้คงอยู่
สืบไป

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

5,000

- การจัดกิจกรรมสรง - ประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดี

งบ ทต.
(2558 : 5000)
(2557 : 5,000)
(2556 : 5,000)

น้าพระธาตุและถวาย งามได้รับการสืบทอดให้
เครื่องราชสักการะ ให้คงอยูส่ ืบไป
จานวน 1 ครั้ง

5,000
สภาวัฒนธรรมตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
- พระธาตุ 5 แห่ง
2558 : 5000
(2557 : 5,000)
(2556 : 10,000)
50,000
- การดาเนินงานของสภา
วัฒนธรรมตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2558 : 50,000
(2557 : 50,000)
(2556 : 25,000)

- การจัดกิจกรรมสรง - พระพุทธศาสนาได้รับ

- กิจกรรมสรงน้าพระธาตุ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

น้าพระธาตุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การส่งเสริมให้คงอยู่สืบไป การศึกษา
- ประเพณีและวัฒนธรรม

ทางศาสนาได้รับการอนุรักษ์

ให้คงอยู่สืบไป
- การจัดกิจกรรม - ประเพณีและวัฒนธรรม
กอง
รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ อันดีงามของไทยได้รับการ การศึกษา
ตาบลโรงช้าง
อนุรักษ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๐ อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา - เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมตาบล
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โรงช้าง

30,000
งบ ทต.

- การจัดกิจกรรมสืบ - ประเพณีและวัฒนธรรม
กอง
สานวัฒนธรรมของ ทางศาสนาได้รับการอนุรักษ์ การศึกษา
สภาวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป

๑๑ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ - เพื่อเป็นการส่งเสริมและ - กิจกรรมนมัสการและ
อนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม สรงน้าพระธาตุดอยตุง
และสรงน้าพระธาตุดอยตุง ประจาปี
2559
ด้านพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัด
เชียงรายให้ดารงสืบต่อไป

12,000
งบ ทต.

- การจัดกิจกรรม - ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
กอง
นมัสการและสรงน้า ดอยตุงได้รับการส่งเสริมและ การศึกษา
พระธาตุดอยตุง
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด
จานวน 1 ครั้ง

๑๒ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 1
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

(2558 : 12,000)

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๓ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 2
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๑๔ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 3
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๑๕ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 4
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๖ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 5
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๑๗ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 6
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๑๘ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 7
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๙ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 8
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๒๐ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)
10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๒๑ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ 10
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ 10
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๒๒ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑1
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ ๑1
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

- เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เยาวชนมีความหวงแหน
ภาคภูมิใจ และมีจิตสานึก
ในการรักษาภูมิปญ
ั ญาของ
ท้องถิ่น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)
- เยาวชนในพื้นที่ตาบล
30,000
โรงช้าง
งบ ทต.
- อบรมและจัดกิจกรรม (2558 : 10,000)
ให้เยาวชน
จานวน 1 ครั้ง

10,000
งบ ทต.

10,000 - กิจกรรมการอนุรักษ์ - ประชาชนมีความภาคภูมิ
กอง
งบ ทต. ประเพณีวัตฒนธรรม ใจและมีจิตสานึกในการ การศึกษา
ของท้องถิ่น
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

๒๓ อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีวฒั นธรรม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - การดาเนินการของ
และภูมิปญ
ั ญาหมู่บา้ น หมู่ที่ ๑2
ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ หมู่บา้ น หมู่ที่ ๑2
ประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๒๔ โครงการเยาวชนต้นกล้ารักษ์บา้ นเกิด

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กอง
ประเพณีวัตฒนธรรม ภาคภูมิใจ และมีจติ สานึก การศึกษา
ของท้องถิ่น
ในการรักษาภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
- กิจกรรมการอนุรักษ์ - เยาวชนมีความหวงแหน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
25 โครงการมัดปุ๊กภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นตาบล
โรงช้าง

- เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เยาวชนมีความหวงแหน
ภาคภูมิใจ และมีจิตสานึก
ในการรักษาภูมิปญ
ั ญาของ
ท้องถิ่น

- เยาวชนในพื้นที่ตาบล
โรงช้าง
- อบรมและจัดกิจกรรม
ให้เยาวชน
จานวน 1 ครั้ง

30,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
ประเพณีวัตฒนธรรม ภาคภูมิใจ และมีจติ สานึก การศึกษา
ของท้องถิ่น
ในการรักษาภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
- กิจกรรมการอนุรักษ์ - เยาวชนมีความหวงแหน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เพิม่ ช่องทางในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เพื่อการรับรู้ - เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์
ข่าวสารของประชาชน
ให้ที่อา่ นหนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บา้ น และแหล่งชุมชน
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
๒ โครงการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน

- จัดซื้อหนังสือพิมพ์
95,000
สาหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์
งบ ทต.
ประจาหมู่บา้ นในตาบล (2558 : 95,000)
โรงช้าง
(2557 : 95,000)
จานวน 12 หมู่บา้ น
(2556 : 95,000)

- เพือ่ จัดทาคู่มือสาหรับประ - จัดทาคู่มือสาหรับประ
ชาชนเพือ่ อานวนความสะดวก ชาชนในการติดต่อราชการ

95,000
งบ ทต.

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

95,000 - หนังสือพิมพ์สาหรับ - ประชาชนได้รับความรู้
กอง
งบ ทต. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ และข้อมูลข่าวสารผ่านทาง การศึกษา
ประจาหมู่บา้ นในตาบล สื่อสิ่งพิมพ์
โรงช้าง

48,000
งบ ทต.

- คู่มอื สาหรับประชาชน - ประชาชนมีความเข้าใจ สานักปลัด

เพื่อการติดต่อราชการ และได้รับความสะดวกใน

ให้กับประชาชนในการติดต่อ จานวน 1,600 เล่ม

เทศบาล

การรับบริการของเทศบาล
ตาบลโรงช้าง

ราชการกับเทศบาลตาบล
โรงช้าง
๓ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร - เพื่อเผยแพร่และประชา - จัดทาวารสารประจาปี
10,000
ของเทศบาลตาบลโรงช้าง
สัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาล ปีละ 1 ฉบับ
งบ ทต.
ตาบลโรงช้างผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000
งบ ทต.

10,000 - วารสารเพื่อการเผย - ประชาชนได้รับความรู้ สานักปลัด
งบ ทต. แพร่ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เทศบาล
จานวน 1 ฉบับ
สื่อสิ่งพิมพ์ จาก ทต.โรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ เพิม่ ช่องทางในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๔ โครงการติดตั้งเครือข่าย WIFI อินเตอร์เน็ต - เพื่อให้ประชาชนได้มี - ติดตั้งเครือข่าย WIFI
ตาบลเพื่อการศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร อินเตอร์เน็ตใช้เพือ่ การศึกษา อินเตอร์เน็ตตาบลให้ครอบ
ของประชาชน
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร คลุมทั้งตาบล
จานวน 12 หมู่บา้ น

200,000
งบ ทต.

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 200,000 - ระบบเครือข่ายไวไฟ - ประชาชนได้รับความรู้ สานักปลัด
งบ ทต.
งบ ทต. อินเตอร์เน็ตที่ได้ และข้อมูลข่าวสารผ่านทาง เทศบาล
มาตรฐาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตาบล

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการศูนย์สามวัยถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๓ โครงการปลูกจิตสานึกเยาวชน
หมู่ที่ ๙

- เพื่อส่งเสริมการถ่าย ทอดองค์ความรู้ ภูมิปญ
ั ญา
จากผู้สูงอายุ ปราชย์ชาว
บ้านให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โรงช้าง
- เพื่อสร้างความตระหนัก
ในความสาคัญของเด็ก และ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้กล้าคิด
กล้าทา กล้าแสดงออก

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิ
20,000
เด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
งบ ทต.
เล็ก ทต.โรงช้าง
(2558 : 20,000)
จานวน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (2557 : 20,000)
(2556 : 20,000)
- จัดงานวันเด็ก
30,000
จานวน 1 ครั้ง
งบ ทต.
(2558 : 30,000)
(2557 : 30,000)
(2556 : 30,000)
- เพื่อส่งเสริมและสนับ - - อบรม/จัดกิจกรรม
สนุนให้เยาวชนมีจิตสานึก ให้เยาวชน หมู่ที่ ๙
และมีความภาคภูมิใจใน
การอนุรักษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น จานวน 1 ครั้ง
- เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุนให้เยาวชนมีจิตสานึก
และเห็นคุณค่าของคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เด็กและเยาวชน - เด็กและเยาวชนได้รับ
กอง
ที่มีองค์ความรู้ด้าน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษา
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ภูมิปญ
ั ญา จากผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น
ปราชญ์ชาวบ้าน และร่วม
กันอนุรักษ์
30,000 - กิจกรรมวันเด็ก - เด็กได้แสดงออกในความ
กอง
งบ ทต. แห่งชาติ
สามารถ กล้าคิด กล้าทา การศึกษา
กล้าแสดงออก

30,000 - ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น - เยาวชนมีจิตสานึกและ
กอง
งบ ทต. คุณธรรมและจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในการ การศึกษา
ได้รับการอนุรักษ์ อนุรกั ษ์ภมู ิปัญญาของท้องถิ่น
- เยาวชนมีจิตสานึกและ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

เห็นคุณค่าของคุณธรรมและ

จริยธรรม

หน้า 145

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

- เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา - แข่งขันกีฬาฟุตบอล
และการออกกาลังกาย
ปีละ 1 ครั้ง
ของเยาวชน
- เพื่อส่งเสริมความสมัคร
สมานต์และสามัคคีในหมู่
เยาวชน
๒ โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด - เพื่อก่อสร้างลานกีฬา - ก่อสร้างลานกีฬา
ตาบลโรงช้าง
จานวน 1 แห่ง
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกาลังกายเพื่อใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๓ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก - เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ - นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ด้านร่างกายของนักเรียน เล็ก ทต.โรงช้าง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล - จัดการแข่งขันกีฬา
ตาบลโรงช้าง
จานวน ๑ ครั้ง

30,000
งบ ทต.
(2558 : 30,000)
(2557 : 30,000)
(2556 : 30,000)

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เยาวชนที่มสี ุขภาพ - เยาวชนได้ออกกาลังกาย
กอง
ร่างกายแข็งแรงเพิ่ม และมีความสมัครสมานต์ การศึกษา
ขึ้น
สามัคคี
- เยาวชนได้แสดงออกใน
ด้านกีฬา

1,500,000
กรม
ส่งเสริมฯ

30,000
งบ ทต.
(2558 : 30,000)
(2557 : 30,000)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ลานกีฬาที่ได้มาตร - ประชาชนมีสถานที่ในการ
ฐาน
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
จานวน 1 แห่ง
- ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- ปัญหายาเสพติดลดน้อย
ลง

กองช่าง

กอง
มีร่างกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ การศึกษา

- การแข่งขันกีฬาของ - นักเรียนมีพัฒนาการและ

ศพด. ทต.โรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๔ โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตาบล
โรงช้าง

๕ อุดหนุนโครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่นโรงเรียนบ้านโป่ง

๖ อุดหนุนโครงการสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ 2559

- เพื่อส่งเสริมและสนับ
สนุนให้ประชาชนในพื้นที่
ตาบลโรงช้างได้ออกกาลัง
กาย
- เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนทุก
หมู่เหล่า
- เพื่อสนับสนุนการจัดประ
สบการให้เด็กมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญา

- จัดการแข่งขันกีฬาสี
100,000
ให้ประชาชนในพื้นที่ตาบล
งบ ทต.
โรงช้าง
(2558 : 100,000)
จานวน 1 ครั้ง
(2557 : 100,000)

- อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม
จานวน 5 ชุด

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000 100,000 - การแข่งขันกีฬาสี - ประชาชนในพื้นที่ตาบล กอง
งบ ทต.
งบ ทต. สัมพันธ์ตาบลโรงช้าง โรงช้างได้ออกกาลังกายและ การศึกษา
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

150,000
งบ ทต.

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ - การเนินการสนับสนุน

10,000
ประชาชนได้เล่นกีฬา
ด้านการกีฬาของสานักงาน
งบ ทต.
- เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : 20,000)
และพัฒนากีฬาของจังหวัด จังหวัดเชียงราย
เชียงราย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- อุปกรณ์เรื่องเล่น - เด็กนักเรียนมีความพร้อม กองการศึกษา
สนามที่มีความปลอด ทางด้านร่างกาย อารมณ์
ภัยและเพียงพอเพิ่ม สังคม และสติปญ
ั ญา
ขึ้น
- เยาวชนและประชา - เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ชนทีม่ ีสุขภาพอนามัย หันมาเล่นกีฬาและมีสุขภาพ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
อนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๗ โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ออกกาลังกาย
กลางแจ้ง
หมู่ที่ ๑

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - อุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออกกาลังกายเพื่อใช้เวลา กลางแจ้ง
ว่างให้เกิดประโยชน์
จานวน 1 ชุด
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

๘ โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม - เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
เหล็กหน้าวัดสันกู่
หน้าวัดโป่งสลี
หมู่ที่ ๑
- เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกาลังกายเพื่อใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- ก่อสร้างลานกีฬา
จานวน 1 แห่ง
กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร

228,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- อุปรณ์ออกกาลัง - ประชาชนได้ออกกาลัง กองการศึกษา
กายที่ได้มาตรฐาน กายและได้เล่นกีฬา
- ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- ปัญหายาเสพติดลดน้อย
ลง

228,000 - ลานกีฬาคอนกรีต - ประชาชนมีสถานที่ในการ
งบ ทต. เสริมเหล็กที่ได้มาตร - ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ฐานเพิ่มขึ้น
- ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- ปัญหายาเสพติดลดน้อย
ลง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ - เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
หมู่ที่ 2
และนันทนาการ
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกาลังกายเพื่อใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๑๐ โครงการก่อสร้างลานกีฬาและนันทนาการ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ออกกาลังกายและอุปกรณ์ ออกกาลังกายเพื่อใช้เวลา
เด็กเล่น หมู่ที่ 8
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

- ก่อสร้างลานกีฬา ฯ
จานวน 1 แห่ง
กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร

- ก่อสร้างลานกีฬา ฯ
จานวน 1 แห่ง
กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร
- ติดตั้งอุปรณ์ออกกาลัง
กาย จานวน 1 ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น
จานวน 1 ชุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

228,000 - ลานกีฬาคอนกรีต - ประชาชนมีสถานที่ในการ
งบ ทต. เสริมเหล็กที่ได้มาตร - ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ฐานเพิ่มขึ้น
- ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- ปัญหายาเสพติดลดน้อย
ลง

กองช่าง

- ลานกีฬาคอนกรีต - ประชาชนมีสถานที่ในการ
เสริมเหล็กที่ได้มาตร - ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
ฐานเพิ่มขึ้น
- ประชาชนใช้เวลาว่างให้
- อุปกรณ์ออกกาลัง เกิดประโยชน์
กายที่ได้มาตรฐานเพิ่ม - ปัญหายาเสพติดลดน้อย
ขึ้น
ลง
- อุปกรเด้กเล่นที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง

400,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ มภายในตําบล - เพื่อให้การคมนาคม - ท่อเหลีย่ มภายในตําบล
โรงช้าง
บริเวณถนนที่มีคลองตัด โรงช้าง
ผ่านเชื่อมต่อถึงกัน

200,000
งบ ทต.
อําเภอป่าแดด

- จํานวนท่อเหลี่ยม - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพิ่มมากขึ้น
น้ําท่วมขังในฤดูฝน
- การคมนาคมสะดวก

กองช่าง

2 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
140,000
บ่อพักหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล ปัญหาน้ําท่วมขังในช่วง ขนาด 0.60 x 1.00 ม.
งบ ทต.
ตําบลโรงช้าง
ฤดูฝน
จํานวน 104 ท่อน พร้อม (2558 : 140,000)
บ่อพัก

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้ําท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

3 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
120,000
บ่อพัก หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. ปัญหาน้ําท่วมขังในช่วง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
งบ ทต.
ตําบลโรงช้าง
ฤดูฝน
จํานวน 30 ท่อน พร้อม (2558 : 120,000)
บ่อพัก

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้ําท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

- เพือ่ การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 61

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
4 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
175,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ
งบ ทต.
หมู่ที่ ๑ ซอย 2
ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 100 เมตร (2558 : 75000)
จํานวน 175 ท่อน
5 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล. 1,050,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก
งบ ทต.
หมู่ที่ ๑ บริเวณศูนย์กู้ชีพกู้ภยั เทศบาล- ฤดูฝน
ขนาด 1.00 x 100 เมตร
โรงช้าง เลียบตามถนนสายสันป่าเกิ้ม
จํานวน 300 ท่อน
๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ ๒ ซอย 1 ถึง ซอย 5
ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 100 เมตร
จํานวน 500 ท่อน
๗ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
675,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓
งบ ทต.
หมู่ที่ ๓ บริเวณหลังวัดศรีบญ
ุ ยืน
ฤดูฝน
ขนาด 0.60 x 100 เมตร (2558 : 68160)
จากบ้านบุญธรรม ยามี ถึง บ้านนาง
จํานวน 450 ท่อน
สุขแก้ว ซูซูกิ

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

389,000 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 62

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๘ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
72,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓
งบ ทต.
หมู่ที่ ๓ ซอย 8
ฤดูฝน
ขนาดท่อ 0.30 x 1.00 ม.
จํานวน 60 ท่อน
๙ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
96,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓
งบ ทต.
หมู่ที่ ๓ ซอย 7
ฤดูฝน
ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
จํานวน 80 ท่อน
๑๐ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
696,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔
งบ ทต.
หมู่ที่ ๔ ซอย 1 บริเวณข้างบ้าน
ฤดูฝน
ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 ม. (2558 : 400,000)
นายสันติ ไชยจังหรีต ไปทางทิศเหนือ
ยาว 580.00 เมตร
๑๑ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
352,800
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔
งบ ทต.
หมู่ที่ ๔ ถนนสายกลาง
ฤดูฝน
ขนาดท่อ 0.40 x 1.00 ม.
ยาว 294.00 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

หน้า 63

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๒ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๔ ซอย 3
ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
ยาว 69.00 เมตร

82,800
งบ ทต.

๑๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๔ หน้าบ้านพ่อด้วง ชัยเลิศ ถึง ฤดูฝน
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร
บ้านนายสวาท มาฟู
ยาว 146.00 เมตร

๑๔ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างบ้านบ้านนางจําปา ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
ทองลาย ถึง กํานันทรงพลคําภีระ
ยาว 473.00 เมตร

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

391,280 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

567,600
งบ ทต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๕ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5
หมู่ที่ ๕ ถนนสายกลาง
ฤดูฝน
ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
ยาว 385.00 เมตร
๑๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5
หมู่ที่ ๕ ซอย ๔
ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร
๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5
หมู่ที่ ๕ ซอย 3
ฤดูฝน
ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
ยาว 220.00 เมตร
๑๘ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง หมู่ที่ 6
หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางนงค์ลักษ์ ถึง
ฤดูฝน
ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
คลองชลประทาน
ยาว 70.00 เมตร

250,200
งบ ทต.

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

144,000
งบ ทต.

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

250,200 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

79,590
งบ ทต.
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม
บ่อพัก
หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางมอญ อาฆาต ถึง
เหมืองหลวง
๒๐ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม
บ่อพัก
หมู่ที่ ๖ ถนนสายกลาง
๒๑ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
หมู่ที่ ๘ บริเวณหลังบ้านพ่อพงษ์

- เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง หมู่ที่ 6
ฤดูฝน
ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
ยาว 70.00 เมตร
- เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6
ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
- เพื่อให้การคมนาคมใน - ท่อเหลี่ยมภายในพื้นที่
บริเวณถนนทีม่ ีคลองตัดผ่าน หมู่ที่ ๘
เชื่อมต่อถึงกัน
จํานวน ๑ จุด
- เพือ่ การคมนาคมสะดวก กว้าง 7.00 เมตร
รวดเร็ว ปลอดภัย
ยาว 5 เมตร
- เพื่อให้การไหลของน้ํา

79,590
งบ ทต.

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

227,200 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- จํานวนท่อเหลี่ยม - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐานมีจํานวน น้ําท่วมขังในฤดูฝน
เพิ่มมากขึ้น
- การคมนาคมสะดวก
- การไหลของน้ําบริเวณที่
ถนนตัดผ่านมีความสะดวก
ปราศจากสิ่งกีดขวางทางน้ํา

กองช่าง

200,000
งบ ทต.

บริเวณที่ถนนตัดผ่านมีความ
สะดวกปราศจากสิง่ กีดขวาง

ทางน้ํา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๒ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
หมู่ที่ ๙ ซอย 4
ฤดูฝน
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
ยาว 202.00 เมตร
๒๓ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9 ซอย 5 บริเวณบ้านนายไหม ฤดูฝน
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
กาวิชา
ยาว 200.00 เมตร
๒๔ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
- เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
200,000
หมู่ที่ 10 ถนนสายกลาง
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง หมู่ที่ 10
งบ ทต.
ฤดูฝน
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร (2558 : 2,000,000)
ยาว 75.00 ท่อน
๒๕ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
615,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11
งบ ทต.
หมู่ที่ 11 ถนนสายกลาง
ฤดูฝน
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร (2558 : 200,000)
ยาว 1230 ท่อน

707,000
งบ ทต.

615,000
งบ ทต.

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้
- ลดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ได้
227,200 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

615,000 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง

หน้า 67

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
300,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11
งบ ทต.
หมู่ที่ 11 ทางไปป่าสุสานบ้านโป่ง
ฤดูฝน
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร
ยาว 200 ท่อน
๒๗ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
พร้อมบ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11
ฤดูฝน
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร
จากหน่าวัดศรีบญ
ุ ยืน ถึง โป่งดิน
ยาว 200 ท่อน
๒๘ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. พร้อม - เพื่อป้องกันและแก้ไข - วางท่อระบายน้าํ คสล.
525,000
บ่อพัก
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
งบ ทต.
หมู่ที่ 12 ซอย 1
ฤดูฝน
ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
ยาว 150 ท่อน
๒๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
175,000
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
งบ ทต.
หมู่ที่ 1 ซอย 1
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
(2558 : 66,000)
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 250.00 เมตร

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

300,000 - ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

- ท่อระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขังช่วงในฤดูฝนได้

กองช่าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 1 ซอย บ้านนายบุญธรรม ถึง ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
บ้านนายบุญ โกษา
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 76.50 เมตร
๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 1 ซอย 2 ฝั่งตะวันตก
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 33.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
๓๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 2 ซอย 5
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร

130,000
งบ ทต.

41,000
งบ ทต.

333,400
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

หน้า 69

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 4
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 85 เมตร
๓๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 6
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 170 เมตร
๓๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 8
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 97 เมตร

141,695
งบ ทต.

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

283,390
งบ ทต.

161,600
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

หน้า 70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 9
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 113 เมตร
๓๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 10
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 165 เมตร
๓๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 7
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 150 เมตร

188,300
งบ ทต.

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

275,000 - รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ทีไ่ ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

250,000 - รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ทีไ่ ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 4 ซอย 5
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 155 เมตร
๔๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 5 ซอย 3 ฝั่งตะวันออก
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 120 เมตร

200,000
งบ ทต.

๔๑ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ซ่อมแซมรางระบายน้าํ
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมูท่ ี่ 6 ซอย 2 จากบ้านนายวาท ไปรเวทย์ ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ถึง บ้านนายตา กาวิชา
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 48.00 เมตร

30,000
งบ ทต.

258,300 - รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
งบ ทต. ทีไ่ ด้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

กองช่าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๔๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 6 ซอย 1
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 60 เมตร

120,000
งบ ทต.

๔๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 6 ซอย 2
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 120 เมตร

240,000
งบ ทต.

๔๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 6 ซอย 3
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 100 เมตร

200,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

หน้า 73

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 7 ซอย 1 บริเวณหน้าบ้านพ่อหลวง ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
หนอม ปัญญางาม
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 210 เมตร

350,000
งบ ทต.

๔๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 7 ถนนสายกลาง
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 120 เมตร
๔๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 8 ซอย 4
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 394 เมตร

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

200,000
งบ ทต.

788,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

หน้า 74

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๔๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 8 ซอย 1
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 250 เมตร

500,000
งบ ทต.

๔๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 8 ซอย 2
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 225 เมตร

450,000
งบ ทต.

๕๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 8 ซอย 3
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 85 เมตร

170,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

หน้า 75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๕๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 8 ถนนสายกลาง บริเวณหน้าบ้าน ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
นายชิน มาฟู
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 120 เมตร

240,000
งบ ทต.

๕๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 8 ถนนสายกลาง บริเวณข้างบ้าน ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
นายชิน มาฟู
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 25 เมตร

50,000
งบ ทต.

๕๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
36,000
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
งบ ทต.
หมู่ที่ 11
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
(2558 : 36,000)
ซอย หน้าบ้านพ่อทอง คําภีระ - ซอย 4
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 18 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

หน้า 76

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๕๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 12 ซอย 5
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 165 เมตร

330,000
งบ ทต.

๕๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
44,000
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
งบ ทต.
หมู่ที่ 12
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
(2558 : 44,000)
ซอย ข้างบ้านนายบุญหวน เชื้อสายใจ
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 22 เมตร
๕๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
400,000
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
งบ ทต.
หมู่ที่ 12 ซอย 6
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๕๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 12 ซอย 7
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 150 เมตร

300,000
งบ ทต.

๕๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 12 ซอย 3 เชื่อม ซอย 4
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร

300,000
งบ ทต.

๕๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 12 ซอย 8
ฤดูฝน
กว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 100 เมตร

200,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา รางระบายน้ําและท่อระบายน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๖๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิด
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง คสล. แบบมีฝาปิด
หมู่ที่ 12 ซอย 2
ฤดูฝน
กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 250 เมตร

61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ํา - เพื่อป้องกันและแก้ไข - ปรับปรุงซ่อมแซมราง
และท่อระบายน้ําภายในตําบล
ปัญหาน้าท่วมขังในช่วง และท่อระบายน้ําภายใน
ฤดูฝน
หมู่บา้ นในพื้นที่ตําบลโรงช้าง
ที่ชํารุดเสียหาย

500,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

- รางระบายน้ํา คสล. - ป้องกันและแก้ไขปัญหา

กองช่าง

และท่อระบายน้ํา คสล. น้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนได้

ที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ - เพือ่ การคมนาคมสะดวก - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
500,000
เกษตรภายในตําบล
รวดเร็ว ปลอดภัย
เพือ่ การเกษตรในตําบล
งบ ทต.
โรงช้างที่ชํารุดเสียหาย (2558 : 500,000)

500,000
งบ ทต.

500,000 - ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. เพือ่ การเกษตรที่ได้ ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
มาตรฐานและมีประ
สิทธิภาพ

กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน - เพือ่ การคมนาคมสะดวก - ปรับปรุง ซ่อมแซม
100,000
หมู่บา้ น
รวดเร็ว ปลอดภัย
บํารุงรักษา ถนนดินลูกรัง
งบ ทต.
ถนน คสล. ถนนลาดยาง (2558 : 100,000)

100,000
งบ ทต.

100,000 - ถนนภายในหมู่บ้าน - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. ได้มาตรฐานและมี ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ภายหมูบ่ ้านในตําบลโรงช้าง

ที่ชํารุดเสียหาย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑
รอบวัดสันกู่

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑
สายรัญจวน

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 300 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 900 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง
- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 25 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 75 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

450,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

39,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 81

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
ซอย 2 เชื่อม ซอย 6

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 100 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 300 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

156,000
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
ซอย 10 เชื่อม ซอย 12

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 280 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย

582,400
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

กว่า 1,120 ตารางเมตร)

พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
ซอย 9

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 25 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 75 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
ซอย 6 โรงน้ําดื่ม

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 220 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 880 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

39,000
งบ ทต.

457,600
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

หน้า 83

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๙ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
หมู่ที่ 2 สายบวกกว่าว

- เพื่อให้ประชาชนสามารถ - ก่อสร้างถนนเพื่อการ

ใช้ในการเดินทางสัญจร เกษตรสายบวกกว๋าว
และขนถ่ายพืชผลทางการ หมู่ที่ 2
เกษตรได้อย่างสะดวก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
๑๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ - เพื่อให้ประชาชนสามารถ - ซ่อมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 2
ใช้ในการเดินทางสัญจร เกษตร หมู่ที่ 2 ที่ชํารุด
และขนถ่ายพืชผลทางการ เสียหาย
เกษตรได้อย่างสะดวก

11 โครงการก่อสร้างถนนทางการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สายเหมืองโค้ง
ใช้ในการเดินทางสัญจร
หมู่ที่ ๓
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก

- ก่อสร้างถนนเพื่อการ
เกษตรสายเหมืองโค้ง
หมู่ที่ ๓
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2,300 เมตร

570,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

2,622,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

กองช่าง

เพิ่มขึ้น

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น
- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน
ที่มีประสิทธิภาพที่ ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
สามารถใช้งานได้ ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

กองช่าง

เพิ่มขึ้น

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

หน้า 84

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒
เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 3

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 2,300 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย

2,622,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

312,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

กว่า 6,900 ตารางเมตร)

13 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ ๓

พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง
- เพื่อให้การคมนาคมมี - ขยายถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 1.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 600 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 600 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓
ซอย 5

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 100 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 300 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔
เชื่อมต่อหมู่ 9 สายบ้านนายแหลง –
บ้านทุ่งธนาลัย หมู่ที่ 9

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.50 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 397 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย

156,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

722,540
งบ ทต.

กว่า 1,389.50 ตารางเมตร)

พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๖ โครงการขยายสะพานถนนสายกลาง
บริเวณหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ขยายสะพาน
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ปลอดภัย
ยาวข้างละ 5.00 เมตร
หนาข้างละ 0.20 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 5 ตารางเมตร)
- พร้อมทําราวสะพาน
สูงข้างละ 1.50 เมตร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕
ซอยประปาหมู่บา้ น

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 50 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 200 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

200,000
งบ ทต.

- พื้นที่การจราจร - ประชาชนมีการคมนาคม
บริเวณสะพานกว้าง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ขึ้น

กองช่าง

104,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๘ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเพื่อ - เพื่อให้ประชาชนสามารถ
การเกษตร หมู่ที่ 6 สายคลองชลประทาน ใช้ในการเดินทางสัญจร
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖
ซอย 5

- ก่อสร้างถนนเพื่อการ
เกษตรสายชลประทาน
หมู่ที่ 6
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 80 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 320 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

400,000
งบ ทต.

เพิ่มขึ้น

166,400
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

กองช่าง

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖
รอบวัดศรีดอนแก้ว

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย

2,082,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

กว่า 4,000 ตารางเมตร)

พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง
๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗
ซอย ทางไปอ่างห้วยหลวงฯ

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
109,200
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
งบ ทต.
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
(2558 : 79,800)
ยาว 70 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 210 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗
ซอย บ้านนายตั๋น

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
106,080
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
งบ ทต.
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
(2558 : 77,520)
ยาว 68 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 204 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗
ซอย บ้านนายอ้วน

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 68 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 204 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

106,080
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗
สายถนนไปอ่างห้วยแดด

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 200 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 600 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการ - เพื่อให้การคมนาคมมี
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 7
ความสะดวก รวดเร็ว และ
จากอ่างเก็บน้ําห้วยแดดฯ ถึง อ่างเก็บน้ํา ปลอดภัย
ห้วยหลวง

- ก่อสร้าง ถนน คสล.
กว้าง 3.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 200 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 600 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

312,000
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

312,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๖ โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัด
หมู่ที่ 8 ซอยข้างโรงปุ๋ย

- เพื่อให้ประชาชนสามารถ - ก่อสร้างถนนเพื่อการ

ใช้ในการเดินทางสัญจร เกษตร ซอยข้างโรงปุ๋ย
และขนถ่ายพืชผลทางการ หมู่ที่ 8
เกษตรได้อย่างสะดวก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 185 เมตร
- วางท่อ คสล. ขนาด

52,000 - ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน
งบ ทต. เพิ่มขึ้น
ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

กองช่าง

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

กองช่าง

ขนาด 0.40 x 100 เมตร

จํานวน 10 ท่อ
27 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนสามารถ - ก่อสร้างถนนเพื่อการ
หมู่ที่ 9
ใช้ในการเดินทางสัญจร เกษตร หมู่ที่ 9
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2000 เมตร
- วางท่อ คสล. ขนาด

300,000
งบ ทต.

เพิ่มขึ้น

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

ขนาด 0.40 x 100 เมตร

จํานวน 30 ท่อ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๘ โครงการเทคอนกรีตขยายผิวการจราจร - เพื่อให้การคมนาคมมี - ขยายถนนคอนกรีต
บริเวณบล๊อคคอนเวิร์ด หมู่ที่ ๙
ความสะดวก รวดเร็ว และ เสริมเหล็กบริเวณบล๊อค
ปลอดภัย
คอนเวิร์ด หมู่ที่ 9 โดย

10,000
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

10,400
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ให้มพี ื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า

13.50 ตารางเมตร
๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙
ซอย 5

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 4.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 5 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 20 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
30 โครงการซ่อมแซมและวางท่อถนนเพื่อ - เพื่อให้ประชาชนสามารถ
การเกษตร หมู่ที่ 10
ใช้ในการเดินทางสัญจร
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก

- ซ่อมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 10 ที่ชํารุด
- วางท่อ คสล. ขนาด

46,000
งบ ทต.

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

เพิ่มขึ้น

ขนาด 0.40 x 100 เมตร

จํานวน 10 ท่อ

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนสามารถ - ก่อสร้างถนนเพื่อการ
หมู่ที่ 11 สายลอมบ่อเตา
ใช้ในการเดินทางสัญจร เกษตร หมู่ที่ 11
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2000 เมตร
- วางท่อ คสล. ขนาด

300,000
งบ ทต.

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น

ขนาด 0.40 x 100 เมตร

จํานวน 30 ท่อ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๒ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ ๑๑

- เพื่อให้การคมนาคมมี - ขยายถนนคอนกรีต
ความสะดวก รวดเร็ว และ เสริมเหล็ก หมู่ ๑๑
ปลอดภัย
กว้าง 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ยาว 600 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 600 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางที่งสองข้าง
๓๓ โครงการขยายไหล่ทางถนนไปป่าสุสาน - เพื่อให้การคมนาคมมี - ขยาย ถนน คสล.
หมู่ที่ ๑๑
ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 800 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย
กว่า 800 ตารางเมตร)
พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง

312,000
งบ ทต.

- ถนน คสล. ที่ได้

- ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน และมีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

กว้างของผิวจราจรเพิม่

มากขึ้น

416,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 - เพื่อให้การคมนาคมมี - ก่อสร้าง ถนน คสล.
สายรําจวญฝั่งตะวันออก ถึง หมู่ 10 ความสะดวก รวดเร็ว และ กว้าง 3.00 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
(หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ย

2,808,000 - ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ ทต. มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

กว่า 5,400 ตารางเมตร)

พร้อมถมดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางทั้งสองข้าง
๓๕ โครงการซ่อมแซมและวางท่อถนนเพื่อ - เพื่อให้ประชาชนสามารถ
การเกษตร หมู่ที่ 11
ใช้ในการเดินทางสัญจร
และขนถ่ายพืชผลทางการ
เกษตรได้อย่างสะดวก

- ซ่อมแซมถนนเพื่อการ
เกษตร หมู่ที่ 11 ที่ชํารุด
- วางท่อ คสล. ขนาด

46,000
งบ ทต.

ขนาด 0.40 x 100 เมตร

จํานวน 10 ท่อ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนนเพื่อการเกษตร - ประชาชนสามารถเดิน

เพิ่มขึ้น

กองช่าง

ทางสัญจรและขนถ่ายพืช
ผลทางการเกษตรได้อย่าง
สะดวกและมีความปลอด
ภัยยิ่งขึ้น
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
36 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้ น - เพื่อให้การคมนาคมมี - ซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ที่ 12 ซอย 6
ความสะดวก รวดเร็ว และ หมูท่ ี่ 12 ที่ชํารุดเสียหาย
ปลอดภัย
(มีพ้นื ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
50 ตารางเมตร)

26,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ถนน คสล. ที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
มาตรฐาน
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ถนนเชื่อมระหว่างตําบล
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ตกิ - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
บ้านดอนแก้ว ตําบลโรงช้าง ถึง
เส้นทางดังกล่าวมีการ
บ้านศรีดอนชัย ตําบลป่าแงะ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล./ลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้
บ้านโป่ง ถึงบ้านใหม่ใต้ ตําบลป่าแดด เส้นทางดังกล่าวมีการ

- ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก

6,320,000
งบ อบจ.

ระยะทาง 5 กิโลเมตร
กว้าง 6 เมตร
(2558 : 6,320,000)

- ถนน คสล./ลาดยาง
2,400,000
ระยะทาง 5 กิโลเมตร
งบ อบจ.
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 เมตร
(2558 : 2,400,000)
ปลอดภัย
๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ - ถนน คสล./ลาดยาง
2,275,200
บ้านศรีสหมิตร ตําบลโรงช้าง
เส้นทางดังกล่าวมีการ ระยะทาง 1,800 เมตร
งบ อบจ.
ถึงตําบลศรีโพธิเ์ งิน
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 เมตร
(2558 : 2,275,200)
ปลอดภัย
๔ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก - เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ - ซ่อมแซมถนนลาดยาง 1,896,000
บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 1 ตําบลโรงช้าง ถึง เส้นทางดังกล่าวมีการ แอสฟัลส์ติก
งบ อบจ.
บ้านป่าเกิ้ม ตําบลป่าแงะ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 5 กิโลเมตร (2558 : 1,896,000)
ปลอดภัย
กว้าง 6 เมตร

6,320,000 6,320,000 - จํานวนถนนลาดยาง - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ อบจ.
งบ อบจ. ที่ได้ได้มาตรฐานเพิมขึ้น ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

2,300,000 2,300,000 - จํานวนถนนลาดยาง - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ อบจ.
งบ อบจ. /คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ได้ได้มาตรฐานเพิมขึ้น

2,275,200 2,275,200 - จํานวนถนนลาดยาง - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ อบจ.
งบ อบจ. /คอนกรีตเสริมเหล็ก ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ได้ได้มาตรฐานเพิมขึ้น

1,896,000 1,896,000 - ถนนลาดยางที่ได้ - ประชาชนมีการคมนาคม
งบ อบจ.
งบ อบจ. ได้มาตรฐานสามารถ ทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ใช้งานได้ตามปกติ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
1 โครงการ ติดตั้ง /ปรับปรุง / ซ่อมแซม - เพื่อติดตั้ง ปรับปรุง
- ปรับปรุงซ่อมแซมโคม
100,000
บํารุงรักษาไฟสาธารณะ
ซ่อมแซม บํารุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุด
งบ ทต.
สาธารณะเพือ่ ให้ประชาชน จํานวน 24 ชุด/ปี
(2558 : 200,000)
มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ - ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
- เพื่อความปลอดภัยใน จํานวน 24 ชุด/ปี
ชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน

100,000
งบ ทต.

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
เข้าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 1
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

65,000
งบ ทต.

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 5 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 5 ชุด

100,000 - จํานวนไฟฟ้าส่อง - ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
งบ ทต. สว่างเพิ่มขึ้นและใช้ สว่างในพื้นที่
งานได้ดีตามปกติ - ประชาชนมีความปลอด
ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
เพื่อการเกษตร
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ ๑
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 1,000 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 21 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 21 ชุด

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 2
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 11 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 11 ชุด

273,000 - พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
งบ ทต. เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

143,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
หมู่ที่ 3
จากหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 10

- เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 1,000 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 21 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 21 ชุด

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 4
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 5 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 5 ชุด

273,000 - พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
งบ ทต. เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

65,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 101

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
ซอยประปาหมู่บา้ น
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ ๕
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 80 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 2 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 ชุด

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ ๖
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 11 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 11 ชุด

26,000 - พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
งบ ทต. เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

143,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 102

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 7 ซอยฝายหิน
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 11 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 11 ชุด

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 7 ซอยไปอ่างห้วยแดด
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 2,000 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 41 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 41 ชุด

143,000
งบ ทต.

533,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

หน้า 103

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ ๘
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 80 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 2 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 ชุด

26,000 - พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
งบ ทต. เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
เพื่อการเกษตร
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 9 สายโป่งเหิ่ม
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 2,000 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 41 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 41 ชุด

533,000 - พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
งบ ทต. เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 10
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 700 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 15 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 15 ชุด

195,000
งบ ทต.

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
หมู่ที่ 11 สายสันป่าข่อย
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 700 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 15 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 15 ชุด

195,000
งบ ทต.

- พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ - เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้
และติดตั้งไฟฟ้าสาธรณะ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในครัว
หมู่ที่ 12
เรือนและในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

- ขยายเขตบริการไฟฟ้า
ระยะทาง 350 เมตร
- ติดตั้งเสาไฟฟ้า
จํานวน 7 ต้น
- ติดโคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 7 ชุด

91,000 - พื้นที่และระยะทาง - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
งบ ทต. เขตบริการไฟฟ้าเพิ่ม ครัวเรือนและใช้เพื่อการ
ขึ้น
เกษตรอย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บา้ น

- เป่า ล้าง บ่อบาดาล
240,000
วางท่อประปาปรับปรุง
งบ ทต.
ซ่อมแซมระบบประปา (2558 : 240,000)
หมู่บา้ น
จํานวน 12 แห่ง
๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา - เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก - ขุดเจาะบ่อบาดาล
100,000
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทต.โรงช้าง
เล็ก ทต.โรงช้าง มีน้ําใช้ สําหรับระบบประปา
งบ ทต.
สําหรับอุปโภคบริโภค ศพด. ทต.โรงช้าง
(2558 : 100,000)
อย่างเพียงพอ
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
- เพื่อแก้ไขปัญหาการ ประปา ศพด.ทต.โรงช้าง
ขาดแคลนน้ําของศูนย์พฒ
ั นา ( ตามแบบมาตรฐานที่
ทด.โรงช้าง
ทต.โรงช้างกําหนด )
๓ โครงการตรวจวิเคราะห์น้ําระบบประปา - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา - ตรวจวัดคุณภาพน้ํา
60,000
หมู่บา้ น หมูที่ 1 - หมู่ที่ 12
ใช้ในการอุปโภคบริโภค ประปาหมู่บา้ น จํานวน
งบ ทต.
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 12 หมู่บา้ น/ครั้ง
และมีคุณภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

240,000
งบ ทต.

240,000 - ระบบประปาที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. มาตรฐานและใช้งาน อุปโภคและบริโภคอย่าง
ได้ตามปกติ
เพียงพอและทั่วถึง

- ระบบประปาที่ได้ - ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ
มาตรฐานและใช้งาน มีนํา้ ใช้สําหรับอุปโภค
ได้ตามปกติ
บริโภคอย่างเพียงพอ

60,000
งบ ทต.

60,000 - น้ําประปาหมู่บา้ น - ประชาชนมีน้ําที่มคี ณุ ภาพ
งบ ทต. ที่มีคุณภาพและได้ ใช้ในการอุปโภคและบริโภค
มาตรฐาน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ - - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
บาดาลขนาดใหญ่
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 3 บ้านโป่ง
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- ก่อสร้างระบบประปา
2,771,000
แบบบาดาลขนาดใหญ่
งบกรม
หมู่ที่ 3
ส่งเสริมฯ
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - เปลี่ยนท่อเมนระบบ
200,000
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
งบ ทต.
เพียงพอและทั่วถึง
( ตามแบบมาตรฐานที่ (2558 : 200,000)
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทต.โรงช้างกําหนด )

- ระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่
เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 แห่ง

๕ โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้

- ระบบประปาหมู่ บ้านที่ได้มาตรฐาน
และสามารถใช้งาน

๖ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ - - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
บาดาลขนาดใหญ่
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 4 บ้านโรงช้างใต้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 4
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )

2,771,000
งบกรม
ส่งเสริมฯ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดใหญ่
เพิ่มขึ้น
จํานวน 1 แห่ง

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง
- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

กองช่าง

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

กองช่าง

กองช่าง

หน้า 108

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๗ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
แบบหอถังสูง
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 5
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดกลางพร้อมหอถังสูง
หมู่ที่ 5
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )

๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบ - - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
บาดาลขนาดใหญ่
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 8 บ้านศรีบงั วัน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๙ โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งธนาลัย

- ก่อสร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดใหญ่
หมู่ที่ 8
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - เปลี่ยนท่อเมนระบบ
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
เพียงพอและทั่วถึง
( ตามแบบมาตรฐานที่
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทต.โรงช้างกําหนด )

1,250,000
งบกรม
ส่งเสริมฯ

2,771,000
งบกรม
ส่งเสริมฯ

120,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ระบบประปาขนาด - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
กลางพร้อมหอถังสูง อุปโภคและบริโภคอย่าง
จํานวน 1 แห่ง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

กองช่าง

- ระบบประปาแบบ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
บาดาลขนาดใหญ่ อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพิ่มขึ้น
เพียงพอและทั่วถึง
จํานวน 1 แห่ง

กองช่าง

- ระบบประปาหมู่ - - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
บ้านที่ได้มาตรฐาน อุปโภคและบริโภคอย่าง
และสามารถใช้งาน เพียงพอและทั่วถึง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

กองช่าง

หน้า 109

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๐ โครงการปรับปรุงโรงน้ําดื่มเป็นระบบ - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
RO ขนาดกลางพร้อมระบบกรองน้ํา ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
หมู่ที่ 9
เพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- ปรับปรุงระบบผลิต
น้ําดื่มให้เป็นระบบ RO
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )

100,000
งบ ทต.

- โรงน้ําดื่มของหมู่ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
บ้านที่ได้มาตรฐาน อุปโภคและบริโภคอย่าง
และสามารถใช้งาน เพียงพอและทั่วถึง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

กองช่าง

๑๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสําหรับระบบ - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
ในการอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- ขุดเจาะบ่อบาดาล
สําหรับประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 9
จํานวน 1 บ่อ

200,000
งบ ทต.

กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น - เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ขนาดกลาง
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
หมู่ที่ 10
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- ระบบประปาขนาด
กลางพร้อมหอถังสูง
หมู่ที่ 10
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )

- บ่อบาดาลเพื่อการ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
ผลิตน้ําประปาเพิม่ ขึ้น อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง
- ระบบประปาขนาด - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
กลางพร้อมหอถังสูง อุปโภคและบริโภคอย่าง
จํานวน 1 แห่ง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

1,250,000
งบกรม
ส่งเสริมฯ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง

หน้า 110

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพือ่ รองรับการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ระบบประปา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๓ โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้ น
หมู่ที่ 11

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

- วางท่อระบบประปา
หมู่บา้ นให้ขยายครอบ
คลุมทั้งหมู่บา้ น
( ตามแบบมาตรฐานที่
ทต.โรงช้างกําหนด )

200,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ผู้ใช้บริการระบบ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
ประปาหมู่บา้ นเพิ่มขึ้นอุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง
- ปัญหาความเดือดร้อน
จากภัยแล้งลดลง

กองช่าง

หน้า 111

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยแดด
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
ห้วยแดด
มีพื้นที่เก็บกักน้ําเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 36,000
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

1,000,000
งบกรม
ชลประทาน

- พื้นที่กักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

- ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
ห้วยหลวง
มีพื้นที่เก็บกักน้ําเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 36,000
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลูกบาศก์เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

1,000,000
งบกรม
ชลประทาน

- พื้นที่กักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

๒ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓ โครงการขุดลอกลําห้วยแดด
หมู่ที่ 7

๔ โครงการขุดลอกลําห้วยหลวง
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ถึง
หมู่ที่ 8

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

- ขุดลอกลําห้วยแดด
ระยะทาง 1,000 เมตร
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 18,000
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

500,000
งบกรม
ชลประทาน

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

- ขุดลอกลําห้วยหลวง
ระยะทาง 3,000 เมตร
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 54,000
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

1,500,000
งบกรม
ชลประทาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๕ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําดาดคอนกรีต - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
สายชลประทาน
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์

๖ โครงการก่อสร้างปรับปรุงประตูน้ํา
ในพื้นที่ตําบลโรงช้าง

- ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
คอนกรีตไปยังพื้นที่การ
เกษตร
จํานวน 1 สาย
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร กําหนด )
- เพื่อให้การใช้น้ําเกิด
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ก่อสร้างปรับปรุงประตู
500,000
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง น้ําในพื้นที่ตําบลโรงช้าง
งบ ทต.
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
(2558 : 400,000)
ประโยชน์
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด กําหนด )
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร
- เพื่อให้การใช้น้ําเกิด
ประสิทธิภาพ

800,000
งบกรม
ชลประทาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- คลองส่งน้ําดาดคอน - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

กรีตที่ได้มาตรฐาน เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
เพิ่มขึ้น
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

- ประตูน้ําที่สามารถใช้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

งานได้อย่างมีประสิทธิ เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

ภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๗ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฝายชะลอน้ํา - เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
ลดการพังทะลายของดิน
เพื่อกักเก็บตะกอนของน้ํา
- เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้
แก่สองฝั่งของลําห้วย
- เพื่อนําน้ําไปใช้ในการ
เกษตรและเป็นที่อาศัย
ของสัตว์น้ํา
๘ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ํา - เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ

- ก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
100,000
จํานวน 2 แห่ง
งบ ทต.
- ปรับปรุงฝายชะลอน้ํา (2558 : 100,000)
จํานวน 2 แห่ง
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

- กลุ่มผู้ใช้น้ําในพื้นที่
ตําบลโรงช้าง

20,000
งบ ทต.
บริหารจัดการน้ําให้กบั กลุ่ม - อบรมจํานวน 1 ครั้ง/ปี (2558 : 20,000)
ผู้ใช้น้ํา

- ฝายชะลอน้ําที่มี - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
ประสิทธิภาพและได้ เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปัญหาการน้ําใช้ในการเกษตร
ช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

- การใช้น้ําเกิดประสิทธิภาพ

20,000
งบ ทต.

20,000 - การบริหารจัดการ - การบริหารจัดการการใช้
งบ ทต. น้ําที่มีประสิทธิภาพ น้าํ ในการเกษตรของตําบล
โรงช้างเป็นไปอย่างมีประ
สิทธิภาพ

- เพื่อให้การบริหารจัดการ

- กลุม่ ผูใ้ ช้น้ํามีความเข้มแข็ง

น้ํามีประสิทธิภาพ

และบริหารจัดการน้ําได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - ขุดเจาะบ่อบาดาล
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ จํานวน 1 บ่อ/ปี

100,000
งบ ทต.

100,000
งบ ทต.

100,000 - บ่อบาดาลที่ได้
งบ ทต. มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

100,000
งบ ทต.

100,000 - สระกักเก็บน้ําที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. มาตรฐานเพิ่มขึ้น เกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

(2558 : 100,000)

๑๐ โครงการขุดสระกักเก็บน้ําเพือ่ การเกษตร - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ - ขุดสระกักเก็บน้ํา
100,000
ในการเกษตรอย่างเพียงพอ จํานวน 1 บ่อ/ปี
งบ ทต.
- เพือ่ ให้ประชาชนมีแหล่ง
(2558 : 100,000)
กักเก็บน้ําสําหรับใช้ในการ
เกษตรช่วงฤดูแล้ง
๑๑ โครงการขุดลอกลําเหมือง
- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดลอกลําเหมือง
สายท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง สันใต้ หมู่ 2 ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง ระยะทาง 3,000 เมตร
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
ประโยชน์
มาไม่น้อยกว่า 7,300
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลูกบาศก์เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

- ประชาชนมีสระกักเก็บน้ํา

200,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

เพื่อใช้ใช้ในการเกษตรใน
ช่วงฤดูแล้ง
- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
มีประสิทธิภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๒ โครงการขุดลอกฝายต้นกอก
หมู่ที่ 2

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

- ขุดลอกฝายต้นกอก
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 7,300
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

๑๓ โครงารก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําห้วยต้นฮ่าง - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ํา
หมู่ที่ 2
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง ห้วยต้นฮ่าง
ทั่วถึง
จํานวน 1 แห่ง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด มีพื้นที่เก็บกักน้ําเพิ่มขึ้น
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ไม่น้อยกว่า 7,300
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

200,000 - ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
มีประสิทธิภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000 - แหล่งกักเก็บน้ําเพื่อ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. การเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๔ โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู่ที่ 3
ซอย 6 ถึง เหมืองโค้ง

- ขุดลอกลําเหมือง
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 7,300
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

200,000
งบ ทต.

- ขุดลอกลําเหมือง
หมู่ที่ 3
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 7,300
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลูกบาศก์เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

200,000
งบ ทต.

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร
- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
ในช่วงฤดูฝน

๑๕ โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู่ที่ 3
- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
จากบ้านนายวิเศษ เชื่อมต่อถึง เหมือง ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
รําจวญ
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
- แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วง

ฤดูฝนได้

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๖ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.
ถนนสายกองกลาง หมู่ที่ ๔

๑๗ โครงการขุดลอกคลองชลประทาน
จากบวกป่าแฝก ถึง บ้านสันกอง
หมู่ที่ 5

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

- วางท่อระบายน้าํ คสล.
หมู่ที่ ๔ จํานวน 2 จุด
จุดละ 5 ท่อน

20,000
งบ ทต.

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร

- ขุดลอกคลองชลประทาน

หมู่ที่ 5
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 7,300
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

กองช่าง

200,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑๘ โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล.
หมู่ที่ 5 บริเวณเหมืองหลวง

- เพื่อชะลอการไหลของน้ํา - ก่อสร้างฝายคอนกรีต

- ลดการพังทะลายของดิน เสริมเหล็ก

- เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ
ใว้ใช้ในการเกษตรและเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา
๑๙ โครงการก่อสร้างแนวกันพังลําห้วยหลัง - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
โรงเรียนโรงช้างวิทยา
และป้องกันการพังทลาย
หมูที่ ๕
ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย
และลําคลองในพื้นที่
๒๐ โครงการขุดลอกลําเหมืองสายเหมืองหลวง - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
จากคลองชลประทาน ถึง เหมืองโค้ง ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
หมู่ที่ 5
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง
กว้าง 1.50 เมตร
ยาว 5.00 เมตร
- ก่อสร้างแนวกันพัง
บริเวณหลังโรงเรียนโรงช้าง

วิทยา หมู่ที่ ๕
สูง 2 เมตร
ยาว 480 เมตร
- ขุดลอกลําเหมืองหลวง
หมู่ที่ 5
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 7,300
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

100,000
งบ ทต.

- ฝายคอนกรีตที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

1,200,000
งบ ทต.

- แนวป้องกันตลิ่งที่ - สามารถป้องกันการกัด
ได้มาตรฐาน
เซาะและป้องกันการพังทลาย

กองช่าง

ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย

และลําคลองในพื้นที่ได้
200,000 - ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
มีประสิทธิภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง

หน้า 120

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๑ โครงการวางท่อน้ําไปยังพื้นที่การเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - วางท่อส่งน้ําคอนกรีต
หมู่ที่ 5
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง ไปยังพื้นที่การเกษตร
ทั่วถึง
หมู่ที่ 5
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร 0.60 เมตร
- เพื่อให้การใช้น้ําเกิดประ- ยาว 500 เมตร
สิทธิภาพอย่างเต็มที่
๒๒ โครงการก่อสร้างแนวกันพังป้องกันตลิ่ง - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ - ก่อสร้างแนวหินเรียง
หมู่ที่ 6 จากบ้านนางอรนภา เมืองมาคํา และป้องกันการพังทลาย ฉาบปูน
ถึง บ้านนายนาวา เงินทอง
ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย กว้าง 2.00 เมตร
และลําคลองในพื้นที่
ยาว 250 เมตร

750,000 - ท่อส่งน้าํ ที่ได้มาตร - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. ฐานเพิ่มขึ้น
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

๒๓ โครงการก่อสร้างแนวกันพังป้องกันตลิ่ง - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ - ก่อสร้างแนวหินเรียง
หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางเตียว ไชยสาร และป้องกันการพังทลาย ฉาบปูน
ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย กว้าง 2.00 เมตร
และลําคลองในพื้นที่
ยาว 60 เมตร

20,000 - แนวป้องกันตลิ่งที่ - สามารถป้องกันการกัด
งบ ทต. ได้มาตรฐาน
เซาะและป้องกันการพังทลาย

กองช่าง

- การใช้น้ําเกิดประสิทธิภาพ

76,000 - แนวป้องกันตลิ่งที่ - สามารถป้องกันการกัด
งบ ทต. ได้มาตรฐาน
เซาะและป้องกันการพังทลาย

กองช่าง

ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย

และลําคลองในพื้นที่ได้

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง

ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย

และลําคลองในพื้นที่ได้
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๔ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 6 - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ก่อสร้างดาดคอนกรีต
สายฝายเปรม
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง คสล. สายฝายเปรม
ทั่วถึง
กว้าง 1.00 เมตร
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลึก 1.00 เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ยาว 300
เมตร
๒๕ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ก่อสร้างดาดคอนกรีต
เหมืองทุ่งธาตุ
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง คสล. สายทุ่งธาตุ
ทั่วถึง
หมู่ที่ ๗
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด กว้าง 2.00 เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ลึก 1.00 เมตร
ยาว 200
เมตร
๒๖ โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ 7 - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ก่อสร้างดาดคอนกรีต
สายเหมืองก้อม
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง คสล. เหมืองก้อม
ทั่วถึง
หมู่ที่ ๗
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด กว้าง 2.00 เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ลึก 1.00 เมตร
ยาว 200
เมตร

210,000 - คลองส่งน้ําดาด - - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

- คลองส่งน้ําดาด - - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000 - คลองส่งน้ําดาด - - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. คอนกรีตที่ได้มาตรฐาน เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

200,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๗ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
หมู่ที่ 8
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง การเกษตร
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด จํานวน 1 บ่อ
ประโยชน์

100,000
งบ ทต.

- บ่อบาดาลที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

60,000 - ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
มีประสิทธิภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

๒๘ โครงการขุดลอกลําเหมือง หมู่ที่ 8
จากเหมืองโค้ง ถึง เหมืองน้อย

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

- ขุดลอกลําเหมือง
หมู่ที่ 8
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 2,100
ลูกบาศก์เมตร
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๒๙ โครงการก่อสร้างประตูน้ําแบบมีฝาเปิด - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
- ปิด หมู่ที่ 8
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์

- ก่อสร้างประตูเปิด - ปิด

น้ํา หมู่ที่ 8
จํานวน 1 แห่ง
( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด กําหนด )
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร
๓๐ โครงการวางท่อส่งน้ําไปยังพื้นที่การเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - วางท่อส่งน้ําคอนกรีต
หมู่ที่ 8
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง ไปยังพื้นที่การเกษตร
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด หมู่ที่ 5
ประโยชน์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด 0.60 เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ยาว 500 เมตร
กําหนด )
๓๑ โครงการหินเรียงยาแนวป้องกันตลิ่ง - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ - ก่อสร้างแนวหินเรียง
บริเวณประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
และป้องกันการพังทลาย ฉาบปูน
ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย กว้าง 3.00 เมตร
และลําคลองในพื้นที่
ยาว 560 เมตร

60,000 - ประตูเปิดปิดน้ํา - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. ที่ได้มาตรฐาน
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

750,000 - ท่อส่งน้าํ ที่ได้มาตร - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. ฐานเพิ่มขึ้น
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

700,000 - แนวป้องกันตลิ่งที่ - สามารถป้องกันการกัด
งบ ทต. ได้มาตรฐาน
เซาะและป้องกันการพังทลาย

กองช่าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย

และลําคลองในพื้นที่ได้
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๒ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ําห้วยหลวง - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ - ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา
หมู่ที่ ๙
และป้องกันการพังทลาย หมู่ที่ ๙
จากสะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ฝายร่องตาล ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย จํานวน ๑ แห่ง
และลําคลองในพื้นที่
สูง 2.00 เมตร
ยาว 220 เมตร
๓๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
หมู่ที่ ๙
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง การเกษตร หมู่ที่ ๙
ทั่วถึง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด จํานวน 1 บ่อ
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร
๓๔ โครงการขุดลอกดาดคอนกรีตสายห้วย - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดลอกลําเหมืองหลวง
หลวง หมู่ที่ 9
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง หมู่ที่ 9 ยาว 2,000 เมตร
บริเวณห้วยเมี่ยงและบ่อขยะ
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
ประโยชน์
มาไม่น้อยกว่า 2,900
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลูกบาศก์เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

275,000
งบ ทต.

- พนังกั้นน้ําที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- สามารถป้องกันการกัด

กองช่าง

เซาะและป้องกันการพังทลาย

ของดินบริเวณริมตลิ่งลําห้วย

และลําคลองในพื้นที่ได้
200,000
งบ ทต.

- บ่อบาดาลที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

กองช่าง

ปัญหาการน้ําใช้ในการเกษตร

ช่วงฤดูแล้ง
80,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

กองช่าง

สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

มีประสิทธิภาพ

ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๕ โครงการขุดเจาะบ่อน้ําตื้นเพือ่ การเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดเจาะบ่อน้ําตื้นเพื่อ
หมู่ที่ ๙
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง การเกษตร หมู่ที่ ๙
ทั่วถึง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด จํานวน 10 บ่อ
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร
๓๖ โครงการซ่อมแซมฝายร่องตาล
- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ซ่อมแซมฝายร่องตาล
หมู่ที่ ๙
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง หมู่ที่ ๙
ทั่วถึง
จํานวน ๑ แห่ง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด กว้าง 18 เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร หนา 0.25 เมตร
- เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับใว้ สูง 2.00 เมตร
ใช้ในการเกษตร
๓๗ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตร่องแซะ - เพื่อชะลอการไหลของน้ํา - ก่อสร้างฝายคอนกรีต
ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10
- ลดการพังทะลายของดิน เสริมเหล็ก
- เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ จํานวน 1 แห่ง
ใว้ใช้ในการเกษตรและเป็น ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา กําหนด )

200,000
งบ ทต.

- บ่อน้ําผิวดินที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

กองช่าง

ปัญหาการน้ําใช้ในการเกษตร

ช่วงฤดูแล้ง
50,000
งบ ทต.

- ฝายกักเก็บน้ําที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
มาตรฐานและสามารถ เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

กองช่าง

ใช้งานได้อย่างมีประ - ปัญหาการน้ําใช้ในการเกษตร

สิทธิภาพ

ช่วงฤดูแล้ง
- การใช้น้ําเกิดประสิทธิภาพ

100,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ฝายคอนกรีตที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๓๘ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตร่องแซะ - เพื่อชะลอการไหลของน้ํา - ก่อสร้างฝายคอนกรีต
ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10
- ลดการพังทะลายของดิน เสริมเหล็ก
- เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ จํานวน 1 แห่ง
ใว้ใช้ในการเกษตรและเป็น ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา กําหนด )
๓๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
หมู่ที่ 10
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง การเกษตร หมู่ที่ 10
ทั่วถึง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด จํานวน 1 บ่อ
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร
๔๐ โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ
- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ
หมู่ที่ 11
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง หมู่ที่ 11
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด มีพื้นที่เก็บกักน้ําเพิ่มขึ้น
ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 3,600
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลูกบาศก์เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

100,000
งบ ทต.

200,000
งบ ทต.

- ฝายคอนกรีตที่ได้ - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

- บ่อบาดาลที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการน้ําใช้ในการเกษตร

ช่วงฤดูแล้ง
100,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- พื้นที่กักเก็บน้ํา
เพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

หน้า 127

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ ฐานอื่นๆ ทีจ่ ําเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและแหล่งน้ํา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ํา
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๔๑ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา - ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
หมู่ที่ 11
ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง การเกษตร หมู่ที่ 11
ทั่วถึง
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด จํานวน 1 บ่อ
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร

๔๒ โครงการขุดลอกลําเหมืองสายรําจวญ - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้น้ํา
จากเขตติดต่อเทศบาลตําบลป่าแงะ ถึง ในการเกษตรมีน้ําใช้อย่าง
หมู่ที่ 11
ทั่วถึงและใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์

- ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ

หมู่ที่ 11
โดยมีปริมาณดินที่ขุดขึ้น
มาไม่น้อยกว่า 7,300
- เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาด ลูกบาศก์เมตร
แคลนน้ําใช้ในการเกษตร ( ตามแบบที่ ทต.โรงช้าง
กําหนด )

200,000
งบ ทต.

- บ่อบาดาลที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข

กองช่าง

ปัญหาการน้ําใช้ในการเกษตร

ช่วงฤดูแล้ง

200,000 - ลําเหมืองและคลอง - ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
งบ ทต. สามารถใช้งานได้อย่าง เกษตรอย่างทัว่ ถึงและแก้ไข
มีประสิทธิภาพ
ปัญหาการขาดแคลนน้ําใช้
ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

หน้า 129

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในตาบล - เพื่อจัดเก็บขยะให้ถูก - จัดเก็บขยะภายในตาบล
100,000
โรงช้าง
สุขลักษณะและปลอดภัย จานวน 12 หมู่บา้ น
งบ ทต.
ต่อประชาชนในพืน้ ทีต่ าบล จานวน 4 ครั้ง/เดือน (2558 : 100,000)
โรงช้าง
(2557 : 100,000)
(2556 : 100,000)
2 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
- เพื่อจัดการบ่อขยะให้ - ปรับปรุงบ่อขยะตาบล
100,000
ถูกสุขอนามัย
โรงช้าง
งบ ทต.
- เพื่อป้องกันเชือ้ โรคแพร่ จานวน 1 เดือน/ครั้ง (2558 : 100,000)
ระบาด
(2557 : 100,000)
- เพื่อป้องกันมลพิษจาก
บ่อขยะ
3 โครงการรณรงค์ปลูกจิตสานึกในการ - เพื่อสร้างจิตสานึกใน - ประชาชนในตาบล
20,000
คัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน
การคัดแยกขยะให้กับ
โรงช้าง
งบ ทต.
ประชาชน
- จัดอบรม/กิจกรรม
(2558 : 20,000)
- เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั ขยะ จานวน 1 ครั้ง
(2557 : 20,000)
- เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน
คัดแยกขยะที่สามารถนา
กลับมาใช้ใหม่ได้

100,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000 - การจัดการขยะที่ - ประชาชนมีความปลอดภัย สานักปลัด
งบ ทต. ถูกสุขลักษณะและได้ และมีสุขลักษณะที่ดี
เทศบาล
มาตรฐาน
- หมู่บา้ นมีความสะอาด
เรียบร้อย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- การจัดการขยะที่ - บ่อขยะถูกสุขอนามัย
ถูกสุขลักษณะและได้ สามารถป้องกันการแพร่
มาตรฐาน
ระบาดของเชื้อโรคและ
มลพิษจากบ่อขยะได้

สานักปลัด
เทศบาล

- การจัดการขยะที่ - ประชาชนร่วมกันลด
ถูกสุขลักษณะและได้ คัดแยกขยะและปริมาณ
มาตรฐาน
ขยะในหมู่บา้ นลดลง

สานักปลัด
เทศบาล

- ประชาชนมีความตระหนัก

ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน
- ประชาชนมีรายได้จาก
การขายขยะ

หน้า 150

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๔ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักขยะอันตราย - เพื่อจัดการขยะให้ถูก - ก่อสร้างอาคารที่พักขยะ
สุขอนามัย
อันตราย จานวน 1 หลัง
- เพื่อป้องกันเชือ้ โรคแพร่ ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร
ระบาด
- เพื่อป้องกันมลพิษจาก
ขยะ
๕ โครงการจัดการขยะในครัวเรือน
หมูที่ ๙

- เพื่อจัดการขยะให้ถูก - ประชาชนในหมู่บา้ น
สุขอนามัย
หมู่ที่ ๙
- เพื่อป้องกันเชือ้ โรคแพร่ - จัดอบรม/กิจกรรม
ระบาด
จานวน 1 ครั้ง
- เพื่อป้องกันมลพิษจาก
ขยะ
- เพื่อสร้างจิตสานึกใน
การคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชน

50,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- อาคารที่พกั ขยะ

- การจัดการขยะถูกสุข - สานักปลัด
อันตรายที่ได้มาตรฐาน อนามัย สามารถป้องกันการ เทศบาล
แพร่ระบาดของเชื้อโรคและ
มลพิษจากขยะได้

5,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- การบริหารจัดการ - การจัดการขยะถูกสุข - สานักปลัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน อนามัย สามารถป้องกันการ เทศบาล
แพร่ระบาดของเชื้อโรคและ
มลพิษจากขยะได้
- ประชาชนมีจิตสานึกใน
การร่วมกันลดคัดแยกขยะ
- ปริมาณขยะในหมู่บา้ น
ลดลง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๖ อุดหนุนโครงการธนาคารขยะโรงเรียน - เพื่อให้นกั เรียนได้เกิดการ - วัสดุ ฝึก สอน สอบ
โรงช้างวิทยา
เรียนรู้ ฝึกฝนการบริหาร กิจการธนาคารขยะของ
กิจการธนาคารขยะเพื่อ โรงเรียนโรงช้างวิทยา
สร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้
กับเด็กนักเรียน

40,000
งบ ทต.

- นักเรียนที่มีความรู้ - นักเรียนได้มคี วามรู้ในการ สานักปลัด
ความเข้าใจในการ บริหารกิจการธนาคารขยะ เทศบาล
บริหารจัดการขยะเพิ่ม และสามารถมีคุณภาพชีวิต
ขึ้น
ที่ดีขึ้น

๗ อุดหนุนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล - เพื่อให้นักเรียนสามารถ - การดาเนินกิจกรรมการ
โรงเรียนบ้านโป่ง
มีความรู้และบริหารจัดการ บริหารจัดการขยะของ
ขยะได้อย่างถูกต้อง เหมาะ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
สม

63,000
งบ ทต.

- นักเรียนที่มีความรู้ - นักเรียนสามารถมีความ สานักปลัด
ความเข้าใจในการ รูแ้ ละบริหารจัดการขยะได้ เทศบาล
บริหารจัดการขยะ อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการรักษ์น้า รักษ์ปา่

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
งบ ทต.
(2558 : 20,000)
(2557 : 20,000)
(2556 : 20,000)

20,000
งบ ทต.

20,000 - พื้นที่ปา่ ไม้ที่ได้รับ - ประชาชนมีความตระหนัก สานักปลัด
งบ ทต. การป้องกันรักษาและ และรูค้ ณุ ค่าและความสาคัญ เทศบาล
การอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ของน้าและป่า
- มีแนวกันไฟป้องกันไฟป่า
- มีปา่ ชุมชน

5,000
งบ ทต.
(2558 : 5,000)
(2557 : 5,000)
(2556 : 5,000)
๓ โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกในการ - เพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน - ป้ายรณรงค์ 3 ป้าย
10,000
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ให้ความสาคัญกับธรรมชาติ - อบรมเยาวชน 1 ครั้ง
งบ ทต.
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
(2558 : 10,000)
- เพื่อสร้างจิตสานึกให้
(2557 : 10,000)
เยาวชนในการร่วมรักษา
(2556 : 10,000)
สิ่งแวดล้อม

5,000
งบ ทต.

5,000
งบ ทต.

10,000
งบ ทต.

10,000 - ทรัพยากรธรรมชาติ
งบ ทต. และสิง่ แวดล้อมได้รับ
การป้องกันรักษาและ
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น

๒ โครงการรณรงค์การไม่จับสัตว์น้า
ในฤดูวางไข่

- จัดทาแนวกันไฟป่า
ในพื้นที่เสี่ยง
- ปลูกต้นไม้ในวันแม่
- สนับสนุนการจัดตั้ง
- เพือ่ การอนุรักษ์น้าและป่า ป่าชุมชน
- เพื่อป้องกันไฟป่า
- เพือ่ ให้ประชาชนร่วมกัน - จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์สัตว์น้า
จานวน 2 ป้าย
- เพื่อให้สัตว์น้าได้ขยาย
พันธุเ์ พิ่มชึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

- เพื่อรณรงค์และส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้คุณค่าและ
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของน้าและป่า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- จานวนสัตว์น้าที่ - ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ สานักปลัด
เพิ่มขึ้น
สัตว์น้า
เทศบาล
- สัตว์น้ามีจานวนเพิ่มขึ้น

- ประชาชนมีความตระหนัก สานักปลัด
ถึงความสาคัญและมีจิตสานึก

เทศบาล

ในการรักษาทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้าเพือ่ เพิม่ ความสมบูรณ์ของป่าไม้
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทา - เพือ่ เพิม่ ความชุ่มชึ้นและ - จัดทาฝายต้นน้าในพื้น
ฝายต้นน้าในพื้นที่ตาบลโรงช้าง
อุดมสมบูรณ์ให้กบั พื้นที่ปา่ ที่ต้นน้า
ต้นน้าในพืน้ ทีต่ าบลโรงช้าง จานวน 1 แห่ง/ปี

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000 - จานวนฝายต้นน้า - พื้นที่ปา่ ไม้มีความชุ่มชื้น สานักปลัด
งบ ทต. เพิ่มขึ้น
อุดมสมบูรณ์ขึ้น
เทศบาล

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดหาและพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ ลดมลภาวะเพือ่ สร้างสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อลด - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - จัดกิจกรรม/อบรม
มลภาวะ
มีพลังงานทดแทนไว้ใช้ใน ให้กับประชาชน
ครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย จานวน 1 ครั้ง/ปี
และสามารถใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในตาบลเป็นพลังงาน

20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000 - พื้นที่ปา่ ไม้ที่ได้รับ - ประชาชนมีพลังงานทด สานักปลัด
งบ ทต. การป้องกันรักษาและ แทนไว้ใช้ในครัวเรือนและ เทศบาล
การอนุรักษ์เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยสามารถนา
ทรัพยากรในพื้นที่มาเป็น
พลังงานทางเลือกได้

ทางเลือกได้

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน

- เพื่อเป็นการส่งเสริม - ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
20,000
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่ม ประชาชนตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
ผู้สูงอายุและเยาวชนให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น
(2558 : 20,000)
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
(2557 : 20,000)
เกษตรกรมีอาชีพเสริมและ
(2556 : 20,000)
รายได้เพิ่มมากขึ้น

20,000
งบ ทต.

20,000 - อาชีพทีส่ ร้างรายได้ - ประชาชนในเขตเทศบาล สานักปลัด
งบ ทต. ให้กับประชาชน
ตาบลโรงช้างมีอาชีพและ เทศบาล
รายได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตร - เพื่อส่งเสริมการแปรรูป - เกษตรกรภายในพื้นที่
20,000
ปลอดภัย
ผลผลิตทางการเกษตรให้มี ตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
คุณภาพและสามารถออก - จัดอบรม 1 ครั้ง
จาหน่ายได้ในท้องตลาด
(2558 : 20,000)
(2557 : 20,000)
(2556 : 20,000)

20,000
งบ ทต.

20,000 - การแปรรูปผลผลิต
งบ ทต. ทางการเกษตรที่มปี ระ
สิทธิภาพและได้มาตร
ฐาน
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- ประชาชนสามารถทา สานักปลัด
การแปรรูปสินค้า ผลผลิต เทศบาล
ทางการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
3 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
วิสาหกิจชุมชน

- เพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ตลอดจนถึง
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ
ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาบลโรงช้าง

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
20,000
ในพื้นที่ตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
- จัดอบรมและศึกษา - (2558 : 20,000)
ดูงาน
(2557 : 20,000)
จานวน 1 ครั้ง
(2556 : 20,000)

20,000
งบ ทต.

20,000 - ศักยภาพและความ - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน สานักปลัด
งบ ทต. เข้มแข็งของกลุม่ วิสา- ตาบลมีศักยภาพและความ เทศบาล
หกิจชุมชนเพิ่มขึ้น เข้มแข็ง ตลอดจนถึงมีองค์

47,790
4 อุดหนุนโครงการจัดงานข้าวหอมมะลิ - เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกร - การจัดงานข้าวหอมมะลิ
ของดีอาเภอป่าแดด ครั้งที่ 5 ประจาปี มีตลาดจาหน่ายสินค้า ของที่วา่ การอาเภอป่าแดด
งบ ทต.
งบประมาณ 2559
- เพื่อส่งเสริมและประชา จานวน 1 ครั้ง
(2558 : 47,790)
สัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของดี
(2557 : 30,000)
อาเภอป่าแดดให้เป็นทีร่ ู้จัก
(2556 : 47,910)
ของผู้บริโภค

ความรู้ในด้านต่างๆ สามารถ

นาองค์ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาสินค้าของตนเองได้
- ประชาชนในเขต - เกษตรมีชอ่ งทางทางการ สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง ตลาดเพิ่มมากขึ้น
เทศบาล
มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ได้ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
อาเภอป่าแดด
- ข้าวหอมมะลิของดีอาเภอ

ป่าแดดได้เป็นที่รู้จักต่อผู้
บริโภค

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

อาเภอป่าแดด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
5 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ - เพื่อเป็นการส่งเสริม - อบรมอาชีพให้กับกุล่ม
สตรี
อาชีพให้แก่กลุ่มแม่บา้ น พัฒนาสตรี
ให้มีรายได้เสริมให้กับ จานวน 1 ครั้ง
รอบครัว

600,000
งบ ทต.

6 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุม่ จักสาน หมูท่ ี่ 1 - เพื่อเป็นการส่งเสริม - อบรมกลุ่มจักสาน
อาชีพให้แก่กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1
หมูท่ ี่ 1 ได้มีความรูเ้ พือ่ สร้าง จานวน 1 ครั้ง
รายได้และสามารถพัฒนา

200,000
งบ ทต.

- ประชาชนในเขต - กลุม่ แม่บา้ นมีอาชีพเสริม สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย

ได้เพิ่มขึ้น
- ประชาชนในเขต - กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 1
สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ

ผลิตภันฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

ได้
7 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 1 - เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มเย็บผ้า
หมู่ที่ 1

- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 1

20,000
งบ ทต.
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- ประชาชนในเขต - กลุ่มแม่บา้ น หมู่ที่ 1
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีอาชีพเสริมและมีรายได้
มีอาชีพเสริมและมีราย เพิ่มขึ้น
ได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
8 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพและส่งเสริม - เพื่อเป็นการส่งเสริม
การตลาด หมู่ที่ 2
อาชีพให้แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 2
- เพื่อส่งเสริมการตลาด
ให้กับทุกกลุ่มอาชีพในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 2

- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 2
- ส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 2

20,000
งบ ทต.

- ประชาชนในเขต - ทุกกลุม่ อาชีพใน หมูท่ ี่ 2 สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ และมีตลาดรองรับสินค้า

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3

- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 3
- ส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 3

20,000
งบ ทต.

- ประชาชนในเขต - ทุกกลุม่ อาชีพใน หมูท่ ี่ 3 สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ และมีตลาดรองรับสินค้า

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3
- เพื่อส่งเสริมการตลาด
ให้กับทุกกลุ่มอาชีพในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 3
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
10 โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุข์ ้าวเพื่อ
เกษตรกร หมู่ที่ ๓

- เพือ่ ส่งเสริมให้เกษตรกร - กองทุนเมล็ดพันธุข์ ้าว
มีพนั ธ์ช้าวใช้ในการเพาะ หมู่ที่ ๓
ปลูก
- เพือ่ ให้เกษตรกรมีต้นทุน
การผลิตที่ต่าลง

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5
- เพื่อส่งเสริมการตลาด
ให้กับทุกกลุ่มอาชีพในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 5

- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 5
- ส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 5

200,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- มีกองทุนเมล็ดพันธุ์ - เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวใช้ใน สานักปลัด
ข้าวเพื่อเกษตรกรใน การเพาะปลูก
เทศบาล
พื้นที่
- เกษตรกรมีต้นทุนในการ
ผลิตที่ต่าลง

- ประชาชนในเขต - ทุกกลุม่ อาชีพใน หมูท่ ี่ 5 สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ และมีตลาดรองรับสินค้า

หน้า 53

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
12 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 6

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 6
- เพื่อส่งเสริมการตลาด
ให้กับทุกกลุ่มอาชีพในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 6

- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 6
- ส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 6

13 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7

- เพือ่ เป็นการส่งเสริมอาชีพ - ฝึกอบรมอาชีพให้แก่

ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ประชาชน หมู่ที่ 7
อาชีพ หมู่ที่ 7
- ส่งเสริมการตลาดให้แก่
- เพื่อส่งเสริมการตลาด ประชาชน หมู่ที่ 7
ให้กับทุกกลุ่มอาชีพในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 7

20,000 - ประชาชนในเขต - ทุกกลุม่ อาชีพใน หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด
งบ ทต. เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ และมีตลาดรองรับสินค้า

20,000 - ประชาชนในเขต - ทุกกลุม่ อาชีพใน หมูท่ ี่ 7 สานักปลัด
งบ ทต. เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ และมีตลาดรองรับสินค้า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 54

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
14 โครงการอาชีพเสริมภายในครัวเรือน
หมูที่ ๙

- เพื่อเป็นการส่งเสริม - ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
อาชีพให้แก่กลุ่มสตรี กลุ่ม ประชาชน หมู่ที่ ๙
ผูส้ งู อายุ และกลุม่ เยาวชน
หมู่ที่ ๙
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

20,000
งบ ทต.

- ประชาชนในเขต - ประชาชน หมู่ที่ ๙
เทศบาลตาบลโรงช้าง มีอาชีพเสริมและมีรายได้
มีอาชีพเสริมและมีราย เพิ่มขึ้น
ได้เพิ่มขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

ประชาชนมีอาชีพเสริมและ

มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
15 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 12

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนทุก
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 12
- เพื่อส่งเสริมการตลาด
ให้กับทุกกลุ่มอาชีพในหมู่
บ้าน หมู่ที่ 12

- ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 12
- ส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน หมู่ที่ 12

20,000 - ประชาชนในเขต - ทุกกลุม่ อาชีพใน หมูท่ ี่ 12 สานักปลัด
งบ ทต. เทศบาลตาบลโรงช้าง มีรายได้และสามารถพัฒนา เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ผลิตภันธ์ได้อย่างมีประสิทธิ
ได้เพิ่มขึ้น
ภาพ และมีตลาดรองรับสินค้า

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 55

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ สาหรับ
ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ตกเกณฑ์ - ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ใน

จปฐ. มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น พื้นที่ตาบลโรงช้าง

30,000
งบ ทต.
(2558 : 30,000)
(2557 : 30,000)

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ - ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
พอเพียง หมู่ที่ ๓
เกษตรกรมีความรู้ ความ ประชาชน หมู่ที่ ๓
เข้าใจและสามารถประกอบ จานวน 1 ครั้ง

๓ โครงการหมู่บา้ นเกษตรยั่งยืน
หมูที่ ๑๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 - คุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้ - ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. มีคณุ ภาพ สานักปลัด
งบ ทต. ของผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ชีวติ ที่ดีขึ้น ตามแนวทาง เทศบาล
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000
งบ ทต.

เข้าใจและสามารถประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมตามแนว

ทางปรัชญาเศษรฐกิจพอ
เพียงได้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

20,000 - เกษตรกรในเขต - เกษตรกร หมู่ที่ ๓ มีความ สานักปลัด
งบ ทต. เทศบาลตาบลโรงช้าง รู้ ความเข้าใจ และสามารถ เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้เพิ่มขึ้น
ตามแนวทางทางปรัชญา
เศษรฐกิจพอเพียงได้

อาชีพเกษตรกรรมตามแนว

ทางปรัชญาเศษรฐกิจพอ
เพียงได้
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ - ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
เกษตรกรมีความรู้ ความ ประชาชน หมู่ที่ ๑๐

30,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- เกษตรกรในเขต - เกษตรกร หมู่ที่ ๑๐ มีความ สานักปลัด
เทศบาลตาบลโรงช้าง รู้ ความเข้าใจ และสามารถ เทศบาล
มีอาชีพเสริมและมีราย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้เพิ่มขึ้น
ตามแนวทางทางปรัชญา
เศษรฐกิจพอเพียงได้

หน้า 56

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
4 โครงการกองทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
หมู่ที่ 10

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - กองทุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

มีกองทุนในการบริหารจัด หมู่ที่ 10
การทางด้านอาชีพ

200,000
งบ ทต.

ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)
- กองทุนส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
เพิ่มขึ้น

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เกษตรกรมีกองทุนใช้ใน สานักปลัด
การประกอบอาชีพ
เทศบาล

- เพื่อให้ประชาชนมีต้นทุน

การผลิตที่ต่าลง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบล

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์อ่างเก็บน้า
ห้วยแดดและอ่างเก็บน้าห้วยหลวงอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง - แหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุโบราณสถาน ในพืน้ ที่ตาบลโรงช้าง
ต่างๆในตาบลให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของตาบล

- เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์
อ่างเก็บน้าห้วยแดดและ
อ่างเก็บน้าห้วยหลวงอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ให้สวยงาม รื่นรมน์

- ปรับปรุงภูมทิ ศั น์อา่ งเก็บ
น้าห้วยแดดและอ่างเก็บน้า

30,000
งบ ทต.

30,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

30,000 - แหล่งท่องเที่ยวใน - โบราณวัตถุโบราณสถาน
งบ ทต. ตาบลโรงช้างเพิ่มขึ้น ในพืน้ ที่ตาบลโรงช้างได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

การพัฒนาและปรับปรุงเพือ่

(2558 : 30,000)

200,000
งบ ทต.

ห้วยหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
(2558 : 400,000)
- เก็บจอก แหน และ (2557 : 200,000)
- เพือ่ ให้อา่ งเก็บน้าห้วยแดด วัชพืชในอ่างห้วยแดดอัน
และอ่างเก็บน้าห้วยหลวง เนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ - ปลูกต้นไม้
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ของตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ตาบล

- แหล่งท่องเที่ยวที่มี - อ่างเก็บน้าห้วยแดดและ
ทัศนียภาพที่สวยงาม อ่างเก็บน้าห้วยหลวงอันเนื่อง
เหมาะกับการท่องเทีย่ ว มาจากพระราชดาริมีความ
สวยงาม รื่นรมน์ เหมาะสม
สาหรับเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวของตาบล
- สร้างอาชีพและรายได้ให้

กองช่าง

กับประชาชนในตาบลโรงช้าง

หน้า 58

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๓ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้าห้วยแดดอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

- เพื่อส่งเสริมให้อ่างเก็บ - จัดงานส่งเสริมการท่อง
น้าห้วยแดดอันเนื่องมาจาก เทีย่ วอ่างห้วยแดดอันเนื่อง

30,000
งบ ทต.

พระราชดาริเป็นแหล่ง มาจากพระราชดาริ ปีละ
ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและ 1 ครั้ง
(2558 : 30,000)
และเป็นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจของตาบลโรงช้าง
- เพื่อสร้างอาชีพและราย

30,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000 - งานส่งเสริมการท่อง - อ่างเก็บน้าห้วยแดดอัน
กอง
งบ ทต. เที่ยว
เนื่องมาจากพระราชดาริ การศึกษา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่

ได้ให้กับประชาชนในตาบล

20,000
๔ อุดหนุนโครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย - เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนได้ - ที่ทาการปกครองอาเภอ
มหาราช
แสดงออกถึงความจงรัก ป่าแดด
งบ ทต.
ภักดีต่อพ่อขุนเม็งราย
มหาราช
(2558 : 20,000)
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
(2557 : 20,000)
และประชาสัมพันธ์อาเภอ
(2556 : 35,000)
ป่าแดด
- เพือ่ ส่งเสริมการจาหน่าย
สินค้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

รู้จกั และเป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจของตาบลโรงช้าง
- สร้างอาชีพและรายได้
ให้กับประชาชนในตาบล
โรงช้าง
- จัดขบวนแห่เครื่อง - ทุกภาคส่วนได้แสดงออก สานักปลัด
ราชสักการะและ ถึงความจงรักภักดีต่อพ่อขุน เทศบาล
นิทรรศการ
เม็งรายมหาราช
จานวน 1 ครั้ง
- ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์อาเภอ
ป่าแดดให้เป็นที่รู้จัก
- ประชาชนได้จาหน่าย
สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิต
ภัณฑ์

หน้า 59

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 การดารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ เพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ - เพื่อให้ประชาชนสามารถ - จัดฝึกอบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม สื่อสารภาษาต่างประเทศ - จานวน 1 ครั้ง
อาเซียน
เพือ่ การสื่อสารอย่างง่ายได้
- เพื่อเตรีมความพร้อมให้
กับประชาชนในการติดต่อ
สือ่ สารเพื่อการเข้าสูป่ ระ ชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2559

20,000
งบ ทต.
(2558 : 20,000)

20,000
งบ ทต.

20,000 - ประชาชนที่สามารถ - ประชาชนสามารถสื่อสาร
กอง
งบ ทต. สือ่ สารภาษาต่างประ - ภาษาต่างประเทศเพื่อการ การศึกษา
เทศได้เพิ่มขึ้น
สื่อสารอย่างง่ายได้
- ประชาชนมีความพร้อม

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ในการติดต่อสื่อสารเพือ่ การ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558

หน้า 60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 01

หน้า 61

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์เด็กและผู้ยากไร้

2 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

- เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส เด็กกาพร้า
ในสังคม โดยการจัดสรร
เบี้ยยังชีพ เครื่องอุปโภค
บริโภค ตลอดจนสิ่งของที่
จาเป็นต่อการดารงชีพ
- เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ไร้ผู้ดูแล ไม่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้

- ผู้สูงอายุ คนพิการ
50,000
ผู้ติดเชื้อเอดส์ เด็กกาพร้า
งบ ทต.
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน (2558 : 50,000)
ตาบลโรงช้าง
(2557 : 30,000)
(2556 : 50,000)
- ผู้สูงอายุตาบลโรงช้าง
จานวน 710 คน ได้รับ
เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

5,838,000
งบกรม
ส่งเสริมฯ

50,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 - ผู้ได้รับการสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุ คนพิการ
สานักปลัด
งบ ทต. มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อเอดส์ เด็กกาพร้า เทศบาล
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้
รับการสงเคราะห์

5,838,000 5,838,000 - ผู้ได้รับการสงเคราะห์ - ผู้สูงอายุมีความเป็นอยูท่ ี่ สานักปลัด
งบกรม
งบกรม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ดีข้นึ มีขวัญและกาลังใจใน เทศบาล
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
การดาเนินชีวติ

(2558 : 5,838,000)
(2557 : 5,552,400)
(2556 : 3,294,000)

3 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - เพื่อสงเคราะห์ผู้พกิ าร
ผู้พกิ าร
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตน
เองได้
- เพื่อช่วยเหลือผู้พกิ ารให้
มีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ

- ผู้พกิ ารตาบลโรงช้าง
924,000
จานวน 154 คน
งบกรม
ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ
ส่งเสริมฯ
500 บาท/คน
(2558 : 924,000)

924,000
งบกรม
ส่งเสริมฯ

924,000 - ผู้ได้รับการสงเคราะห์ - ผู้พกิ ารสามารถดารงชีวิต สานักปลัด
งบกรม มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ในสังคมได้ดี
เทศบาล
ส่งเสริมฯ

(2557 : 870,000)
(2556 : 285,000)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
4 โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ - ผู้ติดเชื้อเอดส์ในตาบล
210,000
ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
สามารถดารงชีวติ ได้ปกติ จานวน 35 คน ได้รับเงิน
งบ ทต.
สุขและเลี้ยงชีพได้
สงเคราะห์ เดือนละ 500 (2558 : 210,000)
บาท/คน
(2557 : 174,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

210,000
งบ ทต.

210,000 - ผู้ได้รับการสงเคราะห์ - ผู้ติดเชื้อสามารถดารง สานักปลัด
งบ ทต. มีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติ เทศบาล
สุขและสามารถเลี้ยงชีพ
ตนเองได้

100,000
งบ ทต.

100,000 - เด็กอนุบาลและเด็ก
งบ ทต. ปฐมวัย ที่ยากไร้และ
ด้อยโอกาส จานวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ คน
มีรถรับส่งในการเดิน
ทางไปโรงเรียน

- ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย
กอง
และลดความเสี่ยงจากการ การศึกษา
เดินทางรับส่งเด็กระหว่าง
โรงเรียนกับบ้าน

50,000
งบ ทต.

50,000 - บ้านที่ได้รับการ
งบ ทต. ซ่อมแซม
จานวน 12 หลัง

- ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมี สานักปลัด
ที่อยู่อาศัยที่มีความปลอด เทศบาล
ภัยและมีขวัญกาลังใจใน
การดาเนินชีวติ ในสังคม

(2556 : 174,000)

5 โครงการจัดรถรับส่งเด็กยากไร้และด้อย - เพื่อลดความเสีย่ งในการ
โอกาสในตาบลโรงช้าง
เกิดอุบตั ิเหตุ
- เพื่อช่วยเหลือและลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้
ปกครองที่มีฐานะยากจน
โดยการจัดรถบริการรับส่ง
เด็กอนุบาลให้
6 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ - เพื่อซ่อมแซมบ้านของ
ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีสภาพที่ดีขึ้น มี
ความปลอดภัยและอยู่ได้
อย่างปกติสุข

- เด็กอนุบาลและปฐมวัย
100,000
ที่ยากไร้และด้อยโอกาสใน
งบ ทต.
พื้นที่ตาบลโรงช้าง
(2558 : 100,000)
(2557 : 100,000)

(2556 : 80,000)

- บ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาสในตาบลโรงช้าง

50,000
งบ ทต.
(2558 : 50,000)
(2557 : 50,000)
(2556 : 50,000)
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๗ โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุผู้ยาก - เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ยาก
ไร้และผู้ด้อยโอกาสที่บา้ น
ไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่มีคน
ดูแลและไม่สามารถช่วย
เหลือตนเองได้
- เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
งานของ อผส. และหมอ
เมืองในการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรม
- เพื่อจัดกิจกรรมสาธรารณ
กิ่งกาชาดอาเภอปุาแดด
กุศลและบรรเทาทุกข์ ให้

- ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ
20,000
ผู้ด้อยโอกาส ทีไ่ ม่มีคนดูแล
งบ ทต.
และไม่สามารถช่วยเหลือ
พม.
ตนเองได้ในตาบลโรงช้าง (2558 : 20,000)
(2557 : 20,000)
(2556 : 20,000)

10,000
- จัดหาเครื่องอุปโภคและ
บริโภค ให้กบั ราษฎรผูป้ ระ
งบ ทต.
บริการแก่ประชาชนผูป้ ระสบ สบภัย และผู้ด้อยโอกาสใน
ภัย ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ พื้นที่
(2558 : 10,000)
อาเภอปุาแดด
(2557 : 5,000)
(2556 : 10,000)

20,000
งบ ทต.
พม.

10,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000 - ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ - ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้และผู้ สานักปลัด
งบ ทต. ผูผ้ ดู้ ้อยโอกาสที่ได้รับ ด้อยโอกาสมีขวัญและกาลัง เทศบาล
พม.
การดูแลจานวนไม่ ใจในการดารงชีวติ
น้อยกว่า ๒๐ คน
พัฒนาสังคม
จังหวัด
เชียงราย
กลุ่ม อผส.
10,000 - เครื่องอุปโภคและ - ผูป้ ระสบภัย ผูด้ อ้ยโอกาส สานักปลัด
งบ ทต. บริโภค ที่เพียงพอกับ ในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือ เทศบาล
ผู้ประสบภัยและผู้ดอ้ ย บรรเทาทุกข์
โอกาสที่เพียงพอและ
ทั่วถึง
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑ โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความ - เพื่อให้บคุ คลในครอบครัว - บุคคลในครอบครัว ผูน้ า
20,000
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ผู้นาชุมชน ผู้นาสตรี ผู้นา สตรีผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม
งบ พมจ.
กลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร และ ต่างๆ ในตาบลโรงช้าง (2558 : 20,000)
ประชาชนรับรู้ถงึ โทษทัณฑ์ - จัดอบรม 1 ครั้ง
(2557 : 20,000)
และความคุ้มครองทาง
กฏหมาย

20,000
งบ พมจ.

20,000 - ความรุนแรงต่อเด็ก - ผู้นาชุมชน ผู้นาสตรี
สานักปลัด
งบ พมจ. สตรื และบุคคลในครอบ ผู้นากลุ่มต่างๆมีความเข้าใจ เทศบาล
ครัวภายในตาบลโรงช้าง และเห็นความสาคัญและ
ลดลง
ตระหนักถึงปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว

๒ โครงการครอบครัวสัมพันธ์

20,000
งบ พมจ.

20,000 - สถาบันครอบครัว - ครอบครัวมีความสัมพันธ์ สานักปลัด
งบ พมจ. ที่มีความเข้มแข็งเพิ่ม ทีด่ ีได้พูดคุยแลกเปลีย่ นความ เทศบาล
ขึ้น
รู้สึกกัน
- ชุมชนมีความตื่นตัวใน
การทางานด้านการส่งเสริม

- เพื่อให้ครอบครัวมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาใน
ครอบครัวของตนเอง
- เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้
เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
- เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์
กลางในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

20,000
จานวน 30 ครอบครัว
งบ พมจ.
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน (2558 : 20,000)
เรียนรู้
(2557 : 20,000)
- ครอบครัวในชุมชน/ตาบล
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๓ โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อ
ประชาชน

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ - ประชาชนในพื้นที่ตาบล

ในด้านกฎหมายที่เกีย่ วข้อง โรงช้าง
กับการดาเนินชีวติ
- จัดอบรม 1 ครั้ง

20,000
งบ ทต.
(2558 : 20,000)
(2557 : 20,000)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนที่มคี วาม - ประชาชนในพื้นที่ตาบล สานักปลัด
รู้ด้านกฎหมายเพิม่ ขึ้น โรงช้างมีความรูด้ ้านกฎหมาย เทศบาล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินชีวติ

ประจาวัน

๔ อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง - เพื่อให้การดาเนินงาน - อบรมกลุ่มพัฒนาสตรี
30,000
ของกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลโรงช้าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
- เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของ จานวน 1 ครั้ง
(2558 : 30,000)
กลุม่ พัฒนาสตรีตาบลโรงช้าง
(2557 : 30,000)
(2556 : 30,000)

30,000
งบ ทต.

๕ โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 1

300,000
งบ ทต.

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ - ปรับปรุงอาคารศูนย์
หมู่ที่ 1 ได้มีอาคารศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่น
เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน ดิน จานวน ๑ หลัง
ไว้ใช้ศึกษาหาความรู้ ได้ กว้าง 6.00 เมตร
อย่างปลอดภัยแข็งแรง ยาว 6.00 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000 - กลุม่ พัฒนาสตรีที่มี - การดาเนินงานของกลุ่ม สานักปลัด
งบ ทต. ความเข้มแข็ง
พัฒนาสตรีเป็นไปด้วยความ เทศบาล
เรียบร้อย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- อาคารศูนย์เรียนรู้ - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 กองช่าง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีอาคารศูนย์เรียนรู้กองทุน
ที่มีคุณภาพและได้ แม่ของแผ่นดินไว้ใช้ศึกษา
มาตรฐาน
หาความรู้ ได้อย่างปลอดภัย
แข็งแรง

หน้า 30

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๖ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บา้ น หมูที่ ๖

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ - ก่อสร้างศาลาเอนก
หมูท่ ี่ ๖ มีพนื้ ที่ในการประชุม ประสงค์
การประชาคม และการจัด จานวน ๑ หลัง
กิจกรรมเพือ่ สร้างความเข้ม ขนาด
แข็งและการมีสว่ นร่วมของ กว้าง 7.00 เมตร
ประชาชนในหมู่บา้ น
ยาว 14.00 เมตร
๗ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตปุาสุสาน - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ - ก่อสร้างลานคอนกรีต
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งธนาลัย
หมูท่ ี่ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 บริเวณปุาสุสาน
มีพื้นที่ในการประกอบพิธี - โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
กรรมทางศาสนา
173 ตารางเมตร

๘ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
สุสานบ้านโปุง หมู่ที่ 11

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ - ก่อสร้างศาลาเอนก
หมู่ที่ 1, 3, 10, 11, 12 ประสงค์
มีพื้นที่ในการประกอบพิธี - จานวน ๑ หลัง
กรรมทางศาสนา

300,000
งบ ทต.

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

- ศาสาเอนกประสงค์ - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖

ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

มีพนื้ ทีใ่ ช้ในการประชุม การ

ประชาคม และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บา้ น
- ศาสาเอนกประสงค์ - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่
ที่ได้มาตรฐาน
๒, ๔, ๕, ๖, 7, 8, 9 มีพื้น
ที่ในการประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา

90,000
งบ ทต.

140,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ศาสาเอนกประสงค์ - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่

ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

1, 3, 10, 11, 12 มีพนื้ ที่
ในการประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๙ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

- เพื่อสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และสร้างจิต
สาธารณะให้กับประชาชน
- เพื่อพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
- เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

- ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่ง 150,000
เสริมคุณธรรมจริยธรรม
งบ ทต.
ให้กับประชาชนในพื้นที่ (2558 : 150,000)
ตาบลโรงช้าง จานวน
12 หมู่บา้ น

โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
- เพื่อดาเนินการตามแนว
ทางยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศของ คสช.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- คุณธรรมจริยธรรม - ประชาชนมีคุณธรรมและ สานักปลัด
จิตสานึกสาธารณะ จริยธรรมและมีจิตสานึก เทศบาล
ฐานะทางด้านเศรษฐกิจ สาธารณะต่อสังคม
ของประชาชนเพิ่มขึน้ - ชุมชนมีการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจและมีความ
เข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน
- ประชาชนสามารถดาเนิน

ชีวติ ได้สอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดย
สามารถให้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้
- สามารถดาเนินการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศของ คสช.
ทั้ง 8 ประการได้

หน้า 32

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๑ โครงการจัดตั้ง อปพร.

- เพื่อจัดตัง้ อปพร.เพิ่มขึน้ - อบรม/จัดตั้ง อปพร.
จากเดิมเพื่อรองรับการให้ จานวน 15 คน
บริการประชาชนในพื้นที่

50,000
งบ ทต.
(2558 : 50,000)
(2557 : 50,000)
(2556 : 50,000)
- อบรมทบทวน อปพร.
30,000
จานวน 35 คน
งบ ทต.
(2558 : 30,000)
(2557 : 30,000)

50,000
งบ ทต.

50,000 - อปพร.ที่มีความรู้ - อปพร. ในพื้นที่มีจานวน สานักปลัด
งบ ทต. ความสามารถเพิ่มขึน้ เพียงพอต่อการให้บริการ เทศบาล
ประชาชนผู้ประสบภัย

30,000
งบ ทต.

30,000 - อปพร.ทีม่ ีศักยภาพ - อปพร. ในพื้นที่มีความรู้ สานักปลัด
งบ ทต. และความสามารถ และความชานาญในการให้ เทศบาล
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- เพื่อให้บริการประชาชน - ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล
30,000
ที่เดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
งบ ทต.
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ จานวน 2 ครั้ง
(2558 : 30,000)
ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย
(2557 : 30,000)

30,000
งบ ทต.

30,000 - จุดตรวจจุดให้บริการ - ประชาชนที่สญั จรในช่วง สานักปลัด
งบ ทต. ในช่วงเทศกาล
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล เทศบาล

๒ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร - เพือ่ ทบทวนความรู้ให้กับ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
อปพร. ในพื้นที่ให้มีทกั ษะ
และความพร้อมในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๓ โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามเทศกาล
ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สงกรานต์ได้รบั ความสะดวก
และปลอดภัยในการเดินทาง

หน้า 33

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๔ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟปุา - เพือ่ ปูองกันการเกิดไฟปุา - อบรมอาสาสมัครดับ
10,000
และซักซ้อมการปูองกันไฟปุา
และการลุกลามของไฟปุา ไฟปุาและซักซ้อมการดับ
งบ ทต.
ในพื้นที่ตาบลโรงช้าง
ไฟปุาในพื้นที่ตาบลโรงช้าง (2558 : 10,000)
จานวน 1 ครั้ง
(2557 : 10,000)

10,000
งบ ทต.

10,000 - อาสาสมัครดับไฟปุา - การดับไฟปุาดาเนินไป สานักปลัด
งบ ทต. ที่มีความรู้และความ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ลุก เทศบาล
สามารถ
ลามไปยังพื้นที่อื่นๆ
- มีอาสาสมัครดับไฟปุาใน
หมู่บา้ นเพื่อให้บริการ

๕ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ดาเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ตาบลโรงช้าง

- เพื่อให้การบริการด้าน - การดาเนินงานของศูนย์
150,000
การกู้ชีพกู้ภยั ของ ทต.โรงช้าง การแพทย์ฉุกเฉินตาบล
งบ ทต.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงช้าง
(2558 : 150,000)

150,000
งบ ทต.

150,000 - ระบบบริการการ - การดาเนินงานของระบบ สานักปลัด
งบ ทต. แพทย์ฉุกเฉินทีม่ ีประ- กู้ชพี กู้ภยั ทต.โรงช้าง เป็น เทศบาล
สิทธิภาพและได้มาตร ไปด้วยความเรียบร้อย
ฐาน

๖ โครงการฝึกอบรมซักซ้อมการช่วยเหลือ - เพื่อให้การดาเนินการ - ประชาชนในพท้นทีเ่ สี่ยง
20,000
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็น ภัยในตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
ไปด้วยความเรียบร้อยและ - อบรม 1 ครั้ง
(2558 : 20,000)
มีประสิทธิภาพ
(2557 : 20,000)

20,000
งบ ทต.

20,000 - ประชาชนมีความรู้ - การดาเนินการในการ สานักปลัด
งบ ทต. ความเข้าใจในการช่วย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็น เทศบาล
เหลือผู้ประสบภัย ไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิธภิ าพ
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการให้ความสาคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัยพิบัติท้องถิ่น
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
(KPI)
รับผิดชอบ
๗ โครงการติดตั้งกระจกถนนบริเวณทางโค้ง - เพือ่ ให้ประชาชนทีใ่ ช้เส้น
และจุดเสี่ยงอุบตั ิเหตุ
ทางคมนาคม มีความปลอด
ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
- เพื่อปูองกันการเกิด
อุบตั ิเหตุบริเวณทางโค้ง
8 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
- เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
กฎหมายจราจรเบื้องต้นให้กับนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
นักศึกษาในพื้นที่
จราจรเบื้องต้น
9 โครงการก่อสร้างอาคารปูองกันและ - เพื่อบริการให้ความช่วย
บรรเทาสาธารณะภัย ทต.โรงช้าง พร้อม เหลือประชาชนในพื้นที่
โรงจอดรถดับเพลิง
- เพื่อให้การบริการด้าน
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาล
โรงช้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิ ภาพ

50,000 - กระจกถนนบริเวณ - ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
งบ ทต. ทางโค้งที่ได้มาตรฐาน การคมนาคม มีความปลอด
ภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

- ติดตั้งกระจกถนนบริเวณ

ทางโค้ง ในพื้นที่ตาบล
โรงช้าง

กองช่าง

- อุบตั เิ หตุในบริเวณทางโค้ง

- นักเรียนและนักศึกษา
10,000
ในพื้นที่ตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
- จัดอบรม 1 ครั้ง
(2558 : 10,000)
- ก่อสร้างอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

620,000
งบ ทต.

ทต.โรงช้าง พร้อมโรงจอดรถ (2558 : 700,000)

รถดับเพลิง
จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร
ยาว 13.50 เมตร
สูง 4 เมตร

10,000
งบ ทต.

ลดลง
10,000 - นักเรียนนักศึกษา - นักเรียนนักศึกษาได้มี สานักปลัด
งบ ทต. มีความรู้เกีย่ วกับกฎ - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เทศบาล
หมายจราจรเบื้องต้น จราจรเบื้องต้น
เพิ่มขึ้น
- อาคารปูองกันและ - การให้บริการประชาชน สานักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาล
พร้อมโรงจอดรถดับ - - การดาเนินงานปูองกัน
เพลิงที่มปี ระ-สิทธิภาพ และบรรเทาสาธารณภัย
และได้มาตรฐาน ทต.โรงช้าง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

- เพื่อรณรงค์ปอู งกันและ - รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
20,000
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในพืน้ ที่ตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
- เพื่อการดาเนินงานด้าน จานวน 1 ครั้ง
(2558 : 20,000)
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
(2557 : 20,000)
ยาเสพติดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๒ โครงการตัดตั้งกล้อง CCTV ในพืน้ ทีเ่ สี่ยง - เพื่อปูองกันและแก้ไข - ติดตั้งกล้อง CCTV
200,000
ปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่เสี่ยงภายในตาบล
งบ ทต.
- เพื่อการดาเนินงานด้าน โรงช้าง จานวน 5 จุด (2558 : 200,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
งบ ทต.

20,000 - ปัญหายาเสพติดใน - การดาเนินงานด้านการ สานักปลัด
งบ ทต. พื้นที่ลดลง
ปูองกันและแก้ไขยาเสพติด เทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

200,000
งบ ทต.

200,000 - กล้อง CCTV ที่ได้ - การดาเนินงานด้านการ สานักปลัด
งบ ทต. มาตรฐาน
ปูองกันและแก้ไขยาเสพติด เทศบาล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20,000
งบ ทต.

20,000 - นักเรียนนักศึกษา
งบ ทต. และประชาชนมีความ
รูเ้ กีย่ วกับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดเพิ่มขึ้น

การปูองกันและแก้ไขปัญหา

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่

ยาเสพติดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
- เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา - นักเรียนและนักศึกษา
20,000
และประชาชนมีความรู้ ในพืน้ ที่ตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
เกี่ยวกับการปูองกันและ - จัดอบรม 1 ครั้ง
(2558 : 20,000)
แก้ไขปัญหายาเสพติด
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- นักเรียนนักศึกษา และ สานักปลัด
ประชาชนมีความรู้เกีย่ วกับ เทศบาล
การปูองกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

หน้า 36

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๔ โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย
ห่างไกลยาเสพติด

- เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักรู้ถึงปัญหายา
เสพติด
- เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้ถึงทักษาการปฏิเสธ

20,000
และครอบครัวทัว่ ไปในตาบล
งบ พมจ.
- การเข้าค่ายกิจกรรม (2558 : 20,000)
จานวน 1 ครั้ง
- กลุม่ ครอบครัวกลุม่ เสีย่ ง

20,000
งบ พมจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ของครอบครัวและผลกระทบ

ในเรื่องยาเสพติด
- ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ

การณ์ในการดูแลสมาชิก
ในครอบครัวและชุมชน

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

20,000 - ปัญหายาเสพติดใน - ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจ- สานักปลัด
งบ พมจ. พื้นที่ลดลง
กรรมตระหนักถึงความสาคัญ เทศบาล

- เพื่อให้ครอบครัวในชุมชน

๕ อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน - เพื่อปูองกันนักเรียนและ
ประจาปีงบประมาณ 2559
เยาวชนหลงไปใช้ยาเสพติด
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
(KPI)

- การจัดการแข่งขันกีฬา
15,000
ฟุตบอลนักเรียนในพื้นที่
งบ ทต.
อาเภอปุาแดด ของ ศพส. (2558 : 15,000)
อาเภอปุาแดด
(2557 : 15,000)

15,000
งบ ทต.

ยาเสพติดและทักษะในการ
ปฏิเสธ
- สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ทไี่ ด้มาปรับใช้
ในครอบครัวได้
15,000 - ปัญหายาเสพติดใน - เยาวชนมีความรู้ มีภมู ิ สานักปลัด
งบ ทต. พื้นที่ลดลง
คุ้มกันที่ดีในเรื่องยาเสพติด เทศบาล
- สร้างกลุ่มเยาวชนเป็น
แกนนาและเพิ่มเครือข่าย
ในการต่อต้านยาเสพติด

เด็กและเยาวชน
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รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๖ อุดหนุนโครงการปูองกันปรามปราม
ผูเ้ สพยาเสพติดโดยการตราจหาสารเสพติด

และรับรองผลทางนิติวทิ ยา
๗ อุดหนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.

- เพื่อปูองกันและปราบ
ปรามการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่
- เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติด และ
ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในสถานศึกษา
- เพื่อให้ความรู้ดา้ นจราจร
และกฏหมายเกี่ยวกับยา

- การจัดซือ้ น้ายาชุดตรวจ
สอบหาสารเสพติดของสถานี

ตารวจภูธรปุาแดด
- การจัดการอบรมให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาใน
พื้นที่ของสถานีตารวจภูธร
ปุาแดด
๘ อุดหนุนโครงอบรมปลูกฝังวินัยจราจร
- การจัดการอบรมให้กับ
และอาสาปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
นักเรียนในสถานศึกษาใน
เสพติดแก่เด็กนักเรียนในพื้น พื้นที่ของสถานีตารวจภูธร
ที่
ปุาแดด
- เพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ
และปูองกันการแพร่ระบาด

30,000
งบ ทต.
20,000
งบ ทต.

20,000
งบ ทต.

ผ. ๐๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

- ปัญหายาเสพติดใน - ปัญหาการแพร่ระบาด
พื้นที่ลดลง
ของยาเสพติดในพื้นที่ลด
น้อยลง
- ปัญหายาเสพติดใน - เยาวชนมีความรู้ มีภมู ิ
พื้นที่ลดลง
คุ้มกันที่ดีในเรื่องยาเสพติด
และปัญหาการแพร่ระบาด
ในสถานศึกษาลดลง
- ปัญหายาเสพติดใน - เยาวชนมีความรู้ดา้ นจราจร
พื้นที่ลดลง
และกกหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
- อุบตั ิเหตุลดลงและการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาลดลง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
เทศบาล
สานักปลัด
เทศบาล

สานักปลัด
เทศบาล

ของยาเสพติดในสถานศึกษา

9 อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา - เพือ่ สกัดกั้นและลดปริมาณ - การดาเนินการสกัดกั้น
ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ยาเสพติดในประเทศ
และลดปัญหายาเสพติด
ของ ศอ.ปส.จ.เชียงราย

100,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ปัญหายาเสพติดใน - สามารถสกัดกั้นและลด สานักปลัด
ประเทศลดลง
ปริมาณยาเสพติดในประเทศ เทศบาล
ได้
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ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมคุณธรรมและวินัยเพือ่ สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรต่อกัน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคนและชุมชน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน - จัดกิจกรรม/อบรม ให้
ให้มีคุณธรรมและวินัยเพื่อสร้างสังคมที่ และชุมชนมีคุณธรรมและ ชุมชนและประชาชนใน
เอื้ออาทรต่อกัน
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง พื้นที่ จานวน 1 ครั้ง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ

50,000
งบ ทต.

50,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 - ประชาชนที่มีคุณ - ประชาชนมีคุณธรรมและ สานักปลัด
งบ ทต. ธรรม มีวินัย และเอือ้ จริยธรรมมีค่านิยมทีพ่ งึ ประ เทศบาล
อาทรต่อกันเพิ่มขึ้น สงค์ มีจิตสาธารณะ เห็น
คุณค่าของตนเอง สังคม ประ

เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั

เทศชาติ และปฏิบตั ิตนตาม

ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

และปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม

หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ประชาชนมีความรักชาติ
มีจิตสานึกในความเป็นพล

ของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาทีต่ นนับถือ ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีความรักชาติ
มีจิตสานึกในความเป็นพล
เมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ในวิถชี วี ิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

เมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น

ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ที่
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑ โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ - เพื่อจัดกิจกรรมปูองกัน - พ่นหมอกควันปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ โรคไข้เลือดออกรอบบริเวณ
- เพือ่ จัดกิจกรรมพ่นหมอก ที่เกิดโรคในพื้นที่ตาบลโรง
ควันในการปูองกันไข้เลือด ช้าง
ออก
- รณรงค์ปูองกันและควบ
- เพือ่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ คุมโรคเอดส์ในพื้นที่ตาบล
ปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ โรงช้าง
๒ โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า - เพื่อปูองกันการระบาด - ฉีดวัคซีนและยาคุมกาเนิด
และยาคุมกาเนิด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข ให้สุนัขและแมว ในพื้นที่
และแมว
ตาบลโรงช้าง
- เพื่อควบคุมจานวนสุนัข ปีละ 1 ครั้ง
และแมวในพื้นที่
๓ โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ - เพื่อปูองกันและควบคุม - นักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
ตามฤดูกาลของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรคที่เกิดขึ้นในศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็ก ทต.โรงช้าง
เด็กเล็ก ทต.โรงช้าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000
งบ ทต.
(2558 : 50,000)
(2557 : 50,000)
(2556 : 50,000)

50,000
งบ ทต.

50,000 - สามารถปูองกันและ - ประชาชนตาบลโรงช้าง สานักปลัด
งบ ทต. ควบคุมโรคติดต่อได้ ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ เทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ

40,000
งบ ทต.
(2558 : 40,000)
(2557 : 40,000)
(2556 : 40,000)
10,000
งบ ทต.
(2558 : 10,000)
(2557 : 10,000)
(2556 : 10,000)

40,000
งบ ทต.

40,000 - สามารถปูองกันและ - ประชาชนปลอดภัยจาก สานักปลัด
งบ ทต. ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า โรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาล
และจานวนสุนัขและ - จานวนสุนัขและแมวใน
แมวได้อย่างมีประสิทธิ พื้นที่มีจานวนที่เหมาะสม
ภาพ
ไม่เป็นภาระต่อชุมชน
10,000 - สามารถปูองกันและ - นักเรียนของศูนย์พฒ
ั นา
กอง
งบ ทต. ควบคุมโรคติดต่อได้ เด็กเล็ก ทต.โรงช้าง ปลอดภัย การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ จากโรคต่างๆ

10,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
1 โครงการพัฒนางานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคตาบลโรงช้าง

- เพื่อพัฒนากากับดูแล
ร้านอาหาร แผงลอยและ
ร้านชาในพื้นที่
- เพื่อตรวจสอบและเฝูา
ระวังด้านการคุ้มครองผู้
บริโภค
- เพื่อแก้ไขปัญหาโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝุาฝืน
กฏหมายและเรื่องร้องเรียน
ด้านอาหารในพื้นที่

- การดาเนินงานของศูนย์
คุ้มครองผู้บริโภคตาบล
โรงช้าง
จานวน 1 แห่ง

๒ โครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
ให้ประชาชนได้มีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานไว้ใช้
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข

- ก่อสร้างอาคารศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 1
จานวน 1 หลัง
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร

30,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

30,000
งบ ทต.

30,000 - ประชาชนในพื้นที่ - ร้านอาหารและแผงลอย สานักปลัด
งบ ทต. ได้รับความปลอดภัย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ เทศบาล
จากการบริโภคมากขึ้น ร้อยละ 90
- ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย
- ประชาชนได้รับการดูแล
ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

200,000
งบ ทต.

- อาคารศูนย์สาธา - ประชาชนได้มีศูนย์
สานักปลัด
รณสุขมูลฐานที่ได้ สาธารณสุขมูลฐานไว้ใช้
เทศบาล
มตรฐานเพิ่มขึ้น
ประโยชน์ด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๓ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

๔ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

7,500

7,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

7,500

7,500

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

หน้า 42

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๕ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

๖ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 4
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

7,500

7,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

7,500

7,500

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

หน้า 43

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๗ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

๘ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

7,500

7,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

7,500

7,500

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

หน้า 44

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๙ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

๑๐ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 8
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

7,500

7,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

7,500

7,500

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

หน้า 45

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑๑ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

๑๒ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 10
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

7,500

7,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

7,500

7,500

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

หน้า 46

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑๓ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 11
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

๑๔ อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
7,500
ดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
การดาเนินงานของศูนย์ ประจาหมู่บา้ น
งบกรมส่งเสริมฯ
ประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 12
สาธารณสุขมูลฐาน
(2558 : 10,000)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
(2557 : 10,000)
ดาเนินการบริหารจัดการ
(2556 : 10,000)
สุขภาพด้วยตนเอง

7,500

7,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

7,500

7,500

- ประชาชนมีสุขภาพ - ประชาชนสามารถดูแล สานักปลัด

งบกรมส่งเสริมฯ งบกรมส่งเสริมฯ อนามัยที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

สุขภาพอนามัยของตนเองได้

เทศบาล

- ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพอนามัยของครอบ
ครัวและชุมชนได้

หน้า 47

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธรณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
เปูาหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 (บาท)
2560 (บาท) 2561 (บาท)
๑๕ โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ - เพื่อสมทบงบประมาณ - กองทุนระบบหลักประกัน
80,000
ตาบลโรงช้าง
ให้กับกองทุนหลักประกัน สุขภาพตาบลโรงช้าง
งบ ทต.
สุขภาพตาบลโรงช้าง
(2558 : 80000)
(2558 : 60,000)
(2557 : 60,000)
(2556 : 60,000)
16 โครงการอนุรักษ์ม่อนยาสุมนไพร
ตาบลโรงช้าง

- เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรพื้น - จัดกิจกรรมรณรงค์การ
บ้าน เพื่อสนับสนุนการใช้ ปลูกและการใช้สมุนไพร การ
ยาสมุนไพรในการรักษาโรค จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์
เพื่อรณรงค์การปลูกพืชสมุน ความรู้การใช้สมุนไพร
ไพร และเพื่อถ่ายทอดองค์ ในการรักษาโรค และจัด
ความรู้การใช้ยาสมุนไพร กิจกรรมการปลูกพืชสมุน
จากหมอยาพื้นบ้านให้กับ ไพรในแปลงสาธิต
เยาวชนและประชาชนได้
สืบทอดต่อไป

80,000
งบ ทต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80,000 - ประชาชนมีสุขภาพ - เพื่อให้การดาเนินงาน สานักปลัด
งบ ทต. อนามัยที่ดีขึ้น
ของคณะกรรมการกองทุน เทศบาล
หลักประกันสุขภาพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

20,000
งบ ทต.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

- ประชาชนมีสุขภาพ - เยาวชนและประชาชนมี กองการศึกษา

อนามัยที่ดีขึ้น

แหล่งเรียนรู้สมุนไพร มีการ
อนุรักษ์สืบทอดองค์ความรู้
และสามารถนาความรู้ไปใช้
เพื่อดูแลสุขภาพได้

หน้า 48

รายละอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. ๐๑

หน้า 49

หน้า 167
ผ.02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสานแผนที่ ...................................................................................................................
ลาดับ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ตกิ
บ้านดอนแก้ว ตาบลโรงช้าง
ถึง บ้านศรีดอนชัย ตาบลป่าแงะ
2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก
บ้านโป่งสลี หมูท่ ี่ 1 ตาบลโรงช้าง ถึง
บ้านป่าเกิ้ม ตาบลป่าแงะ
3 โครงการก่อสร้างถนนคสล./ลาดยาง
บ้านโป่ง ถึงบ้านใหม่ใต้ ตาบลป่าแดด

ปี 2559

ปีงบประมาณ
ปี 2560 ปี 2561

รวม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

6,320,000 6,320,000 6,320,000 18,960,000 อบจ.เชียงราย

1,896,000 1,896,000 1,896,000 1,896,000

อบจ.เชียงราย

2,400,000 2,300,000 2,300,000 7,000,000

อบจ.เชียงราย

2,275,200 2,275,200 2,275,200 6,825,600

อบจ.เชียงราย

2,771,000

0

0 2,771,000

กรมส่งเสริมฯ

2,771,000

0

0 2,771,000

กรมส่งเสริมฯ

1,250,000

0

0 1,250,000

กรมส่งเสริมฯ

0 2,771,000

0 2,771,000

กรมส่งเสริมฯ

0 1,250,000

0 1,250,000

กรมส่งเสริมฯ

0 1,000,000

0 1,000,000 กรมชลประทาน

11 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยแดด

0 1,000,000

0 1,000,000 กรมชลประทาน

12 โครงการขุดลอกลาห้วยแดด หมูท่ ี่ 7

0

0 500,000

13 โครงการขุดลอกลาห้วยแดด หมูท่ ี่ 7
หมูท่ ี่ 6 หมูท่ ี่ 5 หมูท่ ี่ 9 ถึง หมูท่ ี่ 8

0 1,500,000

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง
บ้านศรีสหมิตร ตาบลโรงช้าง
ถึงตาบลศรีโพธิ์เงิน
5 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี่ 3 บ้านโป่ง
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี่ 4 บ้านโรงช้างใต้
7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ น
แบบหอถังสูง หมูท่ ี่ 5 บ้านโรงช้างเหนือ
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล
ขนาดใหญ่ หมูท่ ี่ 8 บ้านศรีบงั วัน
9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ า้ น
ขนาดกลาง หมูท่ ี่ 10 บ้านศรีสหมิตร
10 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหลวง

500,000

กรมชลประทาน

0 1,500,000 กรมชลประทาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง

หน้า 168
ผ.02

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ตามกรอบการประสานแผนที่ ...................................................................................................................
ลาดับ
ชือ่ โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ
ที่
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
รวม
14 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าดาดคอนกรีต
0 800,000
0 800,000
สายชลประทาน
15 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก 2,800,000
0
0 2,800,000
เล็กเทศบาลตาบลโรงช้าง
16 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด 1,500,000
0
0 1,500,000
รวมทัง้ สิน้ จานวน 16 โครงการ

23,983,200 21,612,200 12,791,200 54,594,600
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 03

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการสังคมและ
8
7,202,000
8
7,202,000
8
7,202,000
24 21,606,000
การสังคมสงเคราะห์
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
7
630,000
5
510,000
3
70,000
15
1,210,000
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรักษาความสงบ
8
920,000
7
300,000
8
350,000
23
1,570,000
เรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการให้
ความสาคัญกับระบบเตือนภัยจากธรรมชาติและภัย
พิบัติท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
9
445,000
5
275,000
5
275,000
19
995,000
ปัญหายาเสพติด
1.5 พัฒนาคนและชุมชนให้มีจริยธรรมคุณธรรมและ
1
50,000
1
50,000
1
50,000
3
150,000
วินัยเพือ่ สร้างสังคมทีเ่ อื้ออาทรต่อกัน
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและควบคุม
3
100,000
3
100,000
3
100,000
9
300,000
โรคติดต่อทีเ่ กิดขึ้นในพืน้ ที่
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขและ
15
220,000
15
400,000
14
200,000
44
820,000
สุขภาพภาคประชาชน
รวม
51
9,567,000
44
8,837,000
42
8,247,000
137 26,651,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
เทศบาลตาบลโรงช้าง

ผ. 03

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
7
927,790
6
340,000
6
120,000
19
1,387,790
2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
2
50,000
2
230,000
2
50,000
6
330,000
เศรษฐกิจพอเพียง
4
280,000
2
60,000
2
60,000
8
400,000
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้า
1
20,000
1
20,000
1
20,000
3
60,000
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวม
14
1,277,790
11
650,000
11
250,000
36
2,177,790
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ราง
38 11,696,095
15
4,104,470
10
3,183,180
63 18,983,745
ระบายน้าและท่อระบายน้า
3.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน
13
3,251,620
15
6,164,080
12
9,537,000
40 18,952,700
ภายในหมู่บ้านและถนนเพือ่ การเกษตร
3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ถนน
4 12,891,200
4 12,791,200
4 12,791,200
12 38,473,600
เชื่อมระหว่างตาบล
3.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ไฟฟ้า
2
243,000
8
1,439,000
7
1,322,000
17
3,004,000
สาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้า
3.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา ระบบ
10
7,812,000
5
4,521,000
2
300,000
17 12,633,000
ประปา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕9 – พ.ศ.๒๕๖1 เทศบาลตาบลโรงช้าง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
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ยุทธศาสตร์

ผ. 03

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
13
2,015,000
19
7,750,000
16
3,846,000
48 13,611,000

3.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา และ
พัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน และการบริหาร
จัดการน้า
รวม
80 37,908,915
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
10
5,348,500
มาตรฐานการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์
มาตรฐาน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศาสนาและ
1
30,000
การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในตาบล
4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมอัน
25
413,550
ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.4 เพิม่ ช่องทางในการได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสาร
4
353,000
ให้กับประชาชน
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2
50,000
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
6
720,000
รวม
48
6,915,050

66

36,769,750

51

30,979,380

2

998,500

2

998,500

14

7,345,500

1

30,000

1

30,000

3

90,000

15

190,000

15

190,000

55

793,550

3

305,000

3

305,000

10

963,000

1
3
25

30,000
4,828,000
6,381,500

2
3
26

60,000
556,000
2,139,500

5
12
99

140,000
6,104,000
15,436,050
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ผ. 03

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ง
6
373,000
1
100,000
2
105,000
9
578,000
ปฏิกูล และมลพิษทางอากาศ
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสานึกในการ
3
35,000
3
35,000
3
35,000
9
105,000
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาฝายต้นน้าเพือ่
1
20,000
1
20,000
1
20,000
3
60,000
เพิม่ ความสมบูรณ์ของป่าไม้
5.4 จัดหาและพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ ลดมลภาวะ
1
20,000
1
20,000
1
20,000
3
60,000
เพือ่ สร้างสิ่งแวดล้อมทีย่ ั่งยืน
รวม
11
448,000
6
175,000
7
180,000
24
803,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครอง
4
570,000
0
0
0
0
4
570,000
ส่วนท้องถิ่น
6.2 จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานทีป่ ฏิบัติ
4
1,080,000
0
0
0
0
4
1,080,000
งาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมีความพร้อมต่อการบริการประชาชน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
เทศบาลตาบลโรงช้าง
ยุทธศาสตร์
6.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
6.4 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
6.5 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าทีแ่ ละภารกิจถ่าย
โอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล
6.6 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
และท้องถิ่น
รวม

รวมทัง้ สิ้น

ผ. 03

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3
92,000
2
80,000
2
80,000
7
252,000

6
2

44,350
210,000

0
1

0
10,000

0
1

0
10,000

6
4

44,350
230,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

3

60,000

20

2,016,350

4

110,000

4

110,000

28

2,236,350

224 58,133,105

156 52,923,250

141 41,905,880
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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
--------------------------

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการ
กาหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมิ นความสอดคล้องและ
ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนาไปสู่ก ารบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกาหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
4. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ระดับ จั ง หวัด พร้ อมประกาศผลการติดผลการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อาจให้ ค วามเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง
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4.2 ระเบียบ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
เทศบาลตาบลโรงช้าง ได้กาหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตาบลโรงช้าง ตามคาสั่ง ที่ 082/2557 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2557 ดังนี้
1. นายสม สุยะ
2. นายสุทัศน์ กันทะไชย
3. นายเป็ง มาฟู
4. นายแอ๊ด หมั่นไร่
5. นายดวงเด็ช แสนสล่า
6. นายเพียร ดีพาส
7. นายมรุต ยารังสี
8. นางขันแก้ว สายอินต๊ะ
9. นางพัชรินทร์ ไชยดวงคา
10. นายหมื่น พญาราช
11. นายมนัส แพทย์รักษา

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโรงช้าง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโรงช้าง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลโรงช้าง
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ผู้แทนหน่วยงาน
ผู้แทนหน่วยงาน
หัวหน้ากองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน อย่ า งน้ อยปี ล ะหนึ่ งครั้ง ภายในเดือ นธันวาคมของทุกปี ทั้ง นี้ให้ ปิด ประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง
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การติดตาม (Monitoring)
การติ ด ตาม หมายถึ ง กิ จ กรรมภายในโครงการที่ อ อกแบบมา เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน
หากไม่ มี ร ะบบการติ ด ตาม จะท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจสู ง กว่ า ที่ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของงาน และอาจเกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานได้ การติดตามจึงถือว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดาเนินการอยู่
การติดตาม จะทาให้ทราบว่าการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ได้ดาเนินการไปถึงระยะใดแล้ว
ซึ่งใช้เทคนิคและเครื่องมือในการติด ตาม ได้แก่ Gant Chart ทาให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการ
ดาเนินงานตามแผนเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนหรือไม่เพียงใด
เพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นสิ่งหนึ่งในการดาเนินงาน เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดาเนินงานซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ได้กาหนดไว้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนที่
กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลที่ได้ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(feedbac) ซึ่งจะนาไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมิน ผลยั งถือเป็ น กระบวนการตัดสิ นคุณค่าและการตัดสิ นใจอย่างมีห ลั กเกณฑ์โ ดยใช้ข้อมูล ที่เก็บ
รวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้
เกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผล มี 2 ระดับ คือ
1. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน
2. เกณฑ์การประเมินโครงการ
เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 หลักเกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน(Standard
Criteria)
1. สัมฤทธิ์ผลการบรรลุผลของ
นโยบาย
2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม

ตัวชี้วัด
(Indicator)

- ผลผลิต
- ผลลัพธ์
- การเข้าถึง
- การจัดการทรัพยากร
- การกระจายผลประโยชน์
- ความเสมอภาค
3. ความสามารถและคุณภาพในการ - สมรรถนะของหน่วยงาน
ให้บริการ
- ความทั่วถึงและเพียงพอ
- ความถี่ในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ

กรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุ
ประสงค์ที่วางไว้
- ปริมาณและทรัพยากรที่ได้รับการ
จัดสรร
- พื้ น ที่ เ ป้ า หมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
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Criteria)
4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด
(Indicator)
- พันธกิจต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
- การให้หลักประกันความเสี่ยง
- การยอมรับข้อผิดพลาด

5. การตอบสนองความต้องการของ - การกาหนดประเด็นปัญหา
ประชาชน
- การรับฟังความคิดเห็น
- มาตรการ/กลยุทธ์แก้ไขปัญหา
- ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา
6. ความพึงพอใจของประชาชน
- ผลกระทบความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมาย
- การยอมรับ/คัดค้าน
7. ผลเสียหายต่อสังคม

- ผลกระทบภายนอก ทั้งทาง
บวกและทางลบ
- ต้นทุนทางสังคม

กรอบตัวแปร
(Attributes)
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความต้องการ
- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้า
หมายที่พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขัดแย้งทางสังคม

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน(Standard
ตัวชี้วัด
Criteria)
(Indicator)
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) - ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมใน
ช่วงเวลา
- จานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ
- ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา
- ระยะเวลาที่ใช้ไป

กรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์
- ผลผลิตเป็นสัดส่วนกับที่บรรจุไว้
ในโครงการ

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) - สัดส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย - ความคุ้มค่าต่อการลงทุน
- ผลิตภาพต่อกาลังคน
- จานวนบุคลากรต่อปริมาณงาน
- ผลิตภาพต่อหน่วยงาน
- ผูร้ ับผลประโยชน์ในช่วงเวลา
- การประหยัดทรัพยากร
3. เกณฑ์ประสิทธิผล
(Effectiveness)

- ระดับการบรรลุเป้าหมาย
- ระดับการมีส่วนร่วม
- ระดับความพึงพอใจ
- ความเสี่ยงของโครงการ

- ความพึงพอใจ/การแก้ปัญหาได้
อย่างยั่งยืน
- ระยะเวลาการใช้งาน
- ต้นทุนต่อผู้เดือดร้อน

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง
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Criteria)
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ตัวชี้วัด
(Indicator)
- คุณภาพชีวิต
- ทัศนคติและความเข้าใจ
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

กรอบตัวแปร
(Attributes)
- รายได้ คุณภาพชีวิต ฐานะ
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน
- ผู้รับบริการเข้าใจโครงการ
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง
(Relevance)

- ประเด็นปัญหาหลัก
- มาตรการหรือกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหา
- ความต้องการหรือข้อเรียกร้อง
ของประชาชน
- ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
- สมรรถนะของสถาบัน
- ความเป็นไปได้ในการขยายผล

- การจัดลาดับปัญหาก่อนหลัง
- โครงการตรงกับปัญหาและความ
ต้องการ
-ความสามารถแก้ไขปัญหาตรงตาม
ความต้องการ
- งบประมาณดาเนินการ/ขนาด
โครงการ
- จานวนผู้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ
- โอกาส ช่องทางการผลิตที่ประสบ
ความสาเร็จ
- ความเป็นกลางในการจัดสรร
ผลประโยชน์/งบประมาณ
- พิจารณาทางเลือกการปฏิบัติ
เจาะจงเพศหรือไม่
- การพิจารณาถึงผลกระทบ
ภายหลังต่อชนรุ่นหลัง
- พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา
- พิจารณาความเสียหายด้าน
เศรษฐกิจจากการดาเนินโครงการ
- พิจารณาว่าโครงการส่งผล
กระทบต่อความเสื่อมหรือ
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามหรือไม่

6. เกณฑ์ความยั่งยืน
(Sustainability)

7. เกณฑ์ความจาเป็น (Equity)

- ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่ม
อาชีพ
- ความเป็นธรรมระหว่างเพศ
- ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น
ปัจจุบันและชนรุ่นหลัง

8. เกณฑ์ความเสียหายของ
โครงการ (Externallities)

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
- ผบกระทบด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 179 4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นคณะกรรมการได้กาหนดแบบติดตามผลการและ
ประเมินผลของเทศบาลตาบลโรงช้างไว้ จานวน 3 แบบ ได้แก่
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เป็นการประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทาการ
ประเมินและรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
*****************************
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทาแผน
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
4. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
5. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
6. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
9. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
10. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
11. มีการจัดทาบัญชีกลุม่ โครงการในแผนยุทธศาสตร์
12. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕
∕

สรุปผล เทศบาลตาบลโรงช้าง มีการดาเนินงานตามขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนทุกขั้นตอน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง
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แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
******************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโรงช้าง
2. รายงานการดาเนินงานรายไตรมาส
- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
2.1 จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ยุทธศาสตร์

ปีที่ 1
ปีที่ 2
จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

ปีที่ 3
จานวน งบประมาณ
โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคม สาธารณสุข
และคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และแหล่งน้า
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การ
กีฬา และนันทนา
การ
5. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง และการ
บริหาร
รวม

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

รวม
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ห น้ า - 181 2.2 จานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 25 ......
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ

1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
1. ..............................................................
2. .............................................................
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. ..............................................................
2. .............................................................
3.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
1. ..............................................................
2. .............................................................
4.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
1. ..............................................................
2. .............................................................
5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ..............................................................
2. .............................................................
6.ยุทธศาสตร์ด้าน การเมือง และการบริหาร
1. ..............................................................
2. .............................................................

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................
....................... .........................

2.3. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 25 .....
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่ใน
ยังไม่ได้
การเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ

1. โครงการ.........................................................
2. โครงการ.........................................................
3. โครงการ.........................................................

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณที่
ที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป

.......................... .......................
.......................... .......................
.......................... .......................

2.4. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 .....
โครงการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนิน
อยู่ใน
ยังไม่ได้
การเสร็จ ระหว่าง ดาเนินการ
แล้ว
ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณที่
ที่ได้รับ
เบิกจ่ายไป

1. โครงการ.........................................................
.......................... .......................
2. โครงการ.........................................................
.......................... .......................
3. โครงการ.........................................................
.......................... .......................
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 182 สรุปผล (1) จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25......- 25 ........)
- จานวนโครงการ................โครงการ
- จานวนงบประมาณ...........บาท
(2) ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 25...........
2.1 ข้อบัญญัติ
- โครงการทั้งหมด
................โครงการ
- โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
................โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ................โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ
................โครงการ
2.2 จ่ายขาดเงินสะสม
- โครงการทั้งหมด
.................โครงการ
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
.................โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ .................โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
.................โครงการ
2.3 อุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
.................โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ..................โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
..................โครงการ
2.4 รวมจานวนโครงการที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ 25...........
- โครงการทั้งหมด
..................โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ ...................โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
...................โครงการ
- โครงการที่ได้ดาเนินการ
..................โครงการ
(3) การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 25........................
1. งบกลาง
เบิกจ่ายเป็นเงิน
..................บาท
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง
”
..................บาท
3. เงินเดือนฝ่ายประจา
”
..................บาท
4. ค่าตอบแทน
”
..................บาท
5. ค่าใช้สอย
”
..................บาท
6. ค่าวัสดุ
”
..................บาท
7. ค่าสาธารณูปโภค
”
..................บาท
8. ค่าครุภัณฑ์
”
..................บาท
9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
”
..................บาท
10. รายจ่ายอื่น
”
..................บาท
11. เงินอุดหนุน
”
..................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............................บาท

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 183 (4) การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงาน ประจาปีงบประมาณ 25..............
1. แผนงานงบกลาง
เบิกจ่ายเป็นเงิน
.....................บาท
2. แผนงานบริหารทั่วไป
”
.....................บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
”
.....................บาท
4. แผนงานการศึกษา
”
.....................บาท
5. แผนงานสาธารณสุข
”
.....................บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
”
.....................บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน
”
.....................บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
”
.....................บาท
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ
”
.....................บาท
10. แผนงานการเกษตร
”
.....................บาท
11. แผนงานการพาณิชย์
”
.....................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..............................................บาท

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 184 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโรงช้าง ประจาปีงบประมาณ 25.....
ค าชี้ แ จง แบบที่ 3 เป็ น แบบประเมิ น ตนเอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุ ทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการ
รายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
***************************************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลโรงช้าง
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.25......................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 25......................................
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
จานวน
จานวน
จานวนโครงการ
โครงการ
โครงการ
ทีไ่ ด้ดาเนินการ
ที่ปรากฏอยู่ ที่ปรากฏอยู่ใน
ในแผนพัฒนา ข้อบัญญัติฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การกีฬา และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง และการบริหาร
รวม
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโรงช้างแยกเป็นยุทธศาสตร์
(แบบสอบถามจานวน 30 ชุด)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
ประเด็น
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 185 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็น
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
ประเด็น
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
ประเด็น
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 186 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
ประเด็น
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลโรงช้าง
ประเด็น
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้า
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง และการบริหาร
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ห น้ า - 187 ปัญหาและอุปสรรคในการนาไปสู่การปฏิบัติงาน
1. .......................................................................................................................... ...................................
.................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
1. .......................................................................................................................... ...................................
....................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

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

แแผนพั
ผนพัฒฒนาสามปี
นาสามปี พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๕๙
๒๕๕๙ –– พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๑
๒๕๖๑ เทศบาลต
เทศบาลตาบลโรงช้
าบลโรงช้าางง

ภาคผนวก ก
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ยท.01

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลโรงช้าง พ.ศ. (๒๕๕9 – ๒๕๖3)
1. การพั ฒ นาขี ด

2. การส่ งเสริ มการ

3. การด ารงฐาน

4. ก า ร พั ฒ น า

5. การจัดการทรั พ

6. การรักษาความ

ยุทธศาสตร์ ความสามารถในการ ผลิ ตสิ นค้ าเกษตร วั ฒ นธรรมล้ า นนา ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ยากรธรรมชาติและ มั่ น คงความปลอด
จังหวัด
แข่งขันด้านการค้าการ คุ ณ ภาพมาตรฐาน เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า การ และคุ ณ ภา พชี วิ ต สิ่ง แวดล้ อมให้ ดารง ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
เชียงราย ลงทุน และบริการ โลจิ สากล และเป็ นมิ ตร ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ น เพื่อให้ประชาชนอยู่ ความสมบู ร ณ์ แ ละ ทรัพย์สิน
สติ กส์ เชื่ อมโยงกลุ่ ม กับสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+
6 และ GMS

เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ห ลั ก เ พื่ อ
อ านวยความสะดวก
ทางระบบโลจิ สติ กส์
รวมทั้ งสนับสนุ นการ
ลงทุนเพื่อรองรับการ
เติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ในกลุ่ ม ประเทศอา
เซียน+6 และ GMS
2. ส่ ง เสริ ม ความ
ร่ ว มมื อ การค้ า ชาย
แดนในภาพรวม
เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
เสรีทางเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศอาเซี ย น+6
และ GMS
3. พั ฒ นาภู มิ ปั ญ
ญา ท้ อ ง ถิ่ นสู่ ผลิ ต
ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า OTOP
และ SMEs เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

เป้าประสงค์
พัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพ
เกษตรกร
2. พัฒนาขีดความ
สามารถในการผลิ ต
กา รจั ดกา รสิ น ค้ า
เก ษ ตรและ คว า ม
มั่นคงของอาหาร
3. พัฒนาทรัพ ยา
กรการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิ ภ าพสมดุ ล
และยั่งยืน
4. เพิ่ ม ผลผลิ ต
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ ลด
ต้ น ทุ น การแปรรู ป
และสร้ า งมูล ค่า เพิ่ ม
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
ระบบตลาด

ธรรม เชิงนิเวศ และ เย็นเป็นสุข
เชิงสุขภาพ

ยั่งยืน

เป้าประสงค์
พัฒนา
1. พัฒนาให้จังหวัด
เชี ย งรายเป็ น ศู น ย์
กลางการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรม เกิ ด
การเชื่ อ มโยงวั ฒ น
ธรรมกั บ ป ระเทศ
เพื่อนบ้าน GMS
2. ส่งเสริมและกระ
ตุ้นการท่องเที่ยวช่วง
Low Season พัฒนา
แหล่ งท่องเที่ ยว และ
เพิ่มศักยภาพบุคลากร
สู่สากล
3. ส่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้ อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ วั ฒ นธรรม
ประเพณี สังคม และ
ค่านิยมล้านนา เชื่อม
โยงสู่ ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า
การท่องเที่ยว

เป้าประสงค์
พัฒนา
1. การอนุรักษ์ทรัพ
ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม ให้ ด ารง
ความอุ ด มสมบู ร ณ์
และยั่งยืo
2. ส่ งเสริ มการ
พั ฒนาเมื องเพื่ อการ
จั ดการ สิ่ งแวดล้ อม
อย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน
3. ส่ งเสริ มการ
เตรี ย มความพร้ อ ม
รั บมื อการเปลี่ ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
และภั ยธรรมชาติ
ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้ องและชุมชน/
หมู่บ้าน

1. การพัฒนาระบบ 2. การพั ฒนาด้ า น 3. การพั ฒ นาด้ า น
คมนาคมและขนส่ ง เศรษฐกิจและการท่อง การศึ ก ษาและการ
สาธารณูปโภค สาธาร เที่ยว
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
ณู ป การ และระบบ
มนุษย์
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
อื่นๆ ที่ จาเป็นในเขต
องค์ กรปกครองท้ อง
ถิ่นเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
พัฒนา
1. พั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของประชา
ชนทุ ก ระดั บ สนั บ
สนุ นการลงทุ นด้ า น
การพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์
2. พัฒนาขี ดความ
สามารถของกาลังแรง
งานและการคุ้ มครอง
สวัสดิภาพ
3. พั ฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตประชาชน สนับ
สนุ นให้ ประชาชน
น้ อมน าหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
วิ ถี ชี วิ ตเพื่ อสร้ างภู มิ
คุ้มกั นของครอบครั ว
ชุมชน และสังคม

เป้าประสงค์
พัฒนา
1. ดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ พลังแผ่ น
ดิ น โดยใช้ ก ลไกขั บ
เคลื่ อน 7 แผนหลั ก
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
รองรั บ ประชาคม
อาเซียนปี 2558
2. สนั บ สนุ น การ
ปกครองระบอบประ
ชาธิ ป ไตยและความ
มั่นคงของพื้นที่ภายใน
และตามแนวชายแดน
3. พั ฒ นาระบบ
บริ ห ารจั ด การด้ า น
ความปลอดภัยและลด
อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

4. การพั ฒ นาคุ ณ 5. การพัฒนาทรัพยา 6. การพั ฒนาด้ าน
ภาพชี วิ ตและสั ง คม กรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง การเมืองการบริหาร
เพื่ อให้ ประชาชนอยู่ แวดล้อมให้ดารงความ
เย็นเป็นสุข
สมบูรณ์ และยัง่ ยืน

แบบ ยท.01
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.
ในเขต
จังหวัด
เชียงราย

1. การพัฒนาระบบ 2. การพั ฒนาด้ า น 3. การพั ฒ นาด้ า น
คมนาคมและขนส่ ง เศรษฐกิจและการท่อง การศึ ก ษาและการ
สาธารณูปโภค สาธาร เที่ยว
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร
ณู ป การ และระบบ
มนุษย์
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
อื่นๆ ที่ จาเป็นในเขต
องค์ กรปกครองท้ อง
ถิ่นเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

4. การพั ฒ นาคุ ณ 5. การพัฒนาทรัพยา 6. การพั ฒนาด้ าน
ภาพชี วิ ตและสั ง คม กรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง การเมืองการบริหาร
เพื่ อให้ ประชาชนอยู่ แวดล้อมให้ดารงความ
เย็นเป็นสุข
สมบูรณ์ และยัง่ ยืน

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

แนวทางการ
พัฒนา

๑ . ก า ร พั ฒ น า
ระบบคมนาคมและ
ขนส่ง ทางระบายน้า
สะพาน ท่าเทียบเรือ
ที่ จ อดรถ ตลอดจน
ก า ร จั ด ท า ป้ า ย
เส้นทางสามภาษาให้
มี ค วามชั ด เจนเพื่ อ
อานวยความสะดวก
ในการสั ญ จร และ
การรองรับ การเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
๑.๒ การพั ฒ นา
ระบบสาธารณูปโภค
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่
จ าเป็ น ในเขตของ
องค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
๑.๓ พั ฒ นางาน
ด้านการผังเมือง งาน
วิ ษ ว ก ร ร ม จ ร า จ ร
แ ล ะ ง า น ค ว บ คุ ม
อาคาร

๑. ส่งเสริมแนวทาง
การพั ฒนาตามแนว
พระราชด าริของพระ
บาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัวฯ ในการดาเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอ
เพี ยง เพื่ อให้ ประชา
ชนได้ พึ่ ง ตนเองได้
อย่างยั่งยืน
๒. การพัฒนาระบบ
ชลประทาน หรือการ
พัฒนาแหล่งน้า และ
ระบบบริ หารจั ดการ
น้ าเพื่ อสนั บสนุ นผล
ผลิ ตทางด้ านกา ร
เกษตร การปลู ก พื ช
เศรษฐกิ จ การขยาย
พั น ธุ์ พื ช และพั น ธุ์
สัตว์ที่ขาดแคลน
3. ส่ งเสริ มการ
สร้ า งงานและสร้ า ง
อาชีพให้แก่ประชาชน
กลุ่ มแรงงานนอ ก
ระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงาน
ทา กลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ พิ การทั้ งในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุ ต
สาหกรรม และหั ตถ
กรรม กลุ่ มวิ สาหกิ จ
ชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสิน
ค้ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (OTOP)
ตั้ งแต่ การผลิ ตจนถึ ง
การตลาด

๑. ส่งเสริมและสนับ
สนุ น การพั ฒนาคุ ณ
ภาพมาตรฐานการศึก
ษาทั้ งในระบบ นอก
ระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยให้ มีคุณ
ภาพและตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๒. ส่ ง เสริ ม และ
สนั บสนุ นการพั ฒนา
หลั กสู ตรในโรงเรี ยน
หรือสถาบันการศึกษา
เพื่ อรองรั บการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
๓. พัฒนาองค์ความ
รู้บุ คลากรทางการศึก
ษาผู้ ส อนภาษาต่ า ง
ประเทศและความรู้
เกี่ยวกับประเทศเพื่อน
บ้าน พร้อมได้รับการ
พั ฒ นาคุ ณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๔. สนั บ สนุ น การ
เรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วม
กับสถาบันทางศาสนา
รวมทั้งส่งเสริมการศึก
ษาที่ ค านึ งถึ งภู มิ ปั ญ
ญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ทางด้านภาษา และการ
แต่งกายล้านนา
5. พั ฒ นาสื่ อ การ
เรียนการสอนและเทค
โนโลยีสารสนเทศสมัย
ใหม่ เพื่ อ เปิ ด โอกาส
การเรียนรู้อย่างกว้าง
ขวางและทั่วถึง

๑. ส่งเสริมและสนับ
สนุนการพัฒนาระบบ
การบริการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การ
แพทย์ ทางเลื อก การ
ป้ องกั นและควบ คุ ม
โรคติดต่อให้มีคุณภาพ
ครอบคลุ มโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคีเครือ
ข่ ายและเชื่ อมโยงใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
2 ส่งเสริมและสนับ
สนุน การอนุ รักษ์ สื บ
สานวัฒนธรรมล้านนา
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับ
สนุ นงานด้ า นสวั ส ดิ
การสั งคม การสั งคม
สงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้ สู งอายุ ผู้
พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอ
กาส
๔. สนั บสนุ นที่ พั ก
อาศั ย แก่ ผู้ ย ากไร้ ผู้
ด้อยโอกาส ผู้ยากจน
ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คง
ทนถาวร และมีสภาพ
แวดล้อมที่ดี
5 ส่งเสริมและพัฒ
นาเด็กและเยาวชนใน
ท้ องถิ่ น ตลอดจนให้
ความส าคั ญกั บศู นย์
พั ฒนาเด็ กเล็ ก ให้ มี
คุณภาพทุกๆ ด้าน

๑. ส่ งเสริ มการจั ด
การสิ่ งแวดล้อม ขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้า
เสี ยในชุ มชน มลพิ ษ
ทางอากาศ ตลอดจน
การรักษาความสะอาด
ความเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อยของชุ มชน
และท้องถิ่น
๒. เสริมสร้างความ
ร่ วมมื อและสร้ างจิ ต
สานึกให้กับประชาชน
ในการด าเนิ นการอนุ
รักษ์ การคุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษาป่ าไม้
น้า ตลอดจนทรัพยากร
ธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ และเกิ ดผล
สาเร็จอย่างยั่งยืนและ
ตามแนวทางพระราช
ดาริ
3. พัฒนาองค์ความ
รู้ แ ละเสริ ม สร้ า งให้
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น เป็ น องค์ ก ร
แห่ งการเรี ย นรู้ ด้ า น
ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอด
จนใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน
4. ส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทาฝายต้น
น้า (Check Dam)
เพื่อชะลอการไหลของ
น้าและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ์ของป่า

๑. ส่ งเสริ มประชา
ธิ ป ไตย ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒. เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉั นท์
ในชุ มชนและท้องถิ่ น
บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง ยุติธรรมและ
การยอมรั บ ของทุ ก
ภาคส่วน
๓. พัฒนาขีดความ
สามารถของบุ คลากร
ขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในด้ า น
การคลัง วิธีการงบประ
มาณ การบริหารงาน
บุ คคลให้ มี ป ระสิ ทธิ
ภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชน มีส่วน
ร่ ว ม ตลอดจนการ
ป้ องกั นและปราบ
ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต
คอร์ รั ปชั่ น ทั้ งนี้ เพื่ อ
การแก้ ไขปั ญหาของ
ประชาชนและการให้
การบริ ก ารที่ มี ป ระ
สิทธิภาพ
๔. พัฒนาปรับปรุง
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
และเทคโนโลยี ตลอด
จนการพั ฒนาระบบ
จั ดหารายได้ ขององค์
กรปกครองส่ วนท้ อง
ถิ่น

แบบ ยท.01

แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ)

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทต.โรงช้าง

แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ)

แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ)

แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ)

แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ)

แนวทางการ
พัฒนา (ต่อ)

๔ การส่งเสริมเครือ
ข่ายการเรียนรู้เกษตร
กรในพื้ น ที่ ด้ า นการ
ผลิต การแปรรูป การ
จาหน่ายและการตลาด
๕. พัฒนาแหล่งท่อง
เที่ยวให้เป็นระบบและ
มี คุ ณภาพและจั ดหา
แหล่ งท่ องเที่ ยวใหม่
ตามศักยภาพของพื้ น
ที่ ใ ห้ เป็ นโครงข่ าย
ความร่ ว มมื อ กั บ จั ง
หวั ดและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริ ม
และสนั บ สนุ น การ
ท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ เชิ งเกษตร
สิ่ งแวดล้ อม วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมและประเพ
ณีท้องถิ่น
๖. พั ฒนาบุ คลากร
ด้านการท่องเที่ยวทุก
ภาคส่ วนให้ มี ความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ให้ บริ การด้ านภาษา
เพื่อเป็นการสร้างมาตร
ฐานและความประทับ
ใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชา
คมอาเซียน

6. ส่งเสริมและพัฒ
นาการจัดระเบี ยบชุม
ชน งานด้านการรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อ ย
งานด้ านการป้ องกั น
และบรรเทาสาธารณ
ภั ย การรั กษาความ
ปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรั พย์ สิ นของประชา
ชน ตลอดจนการให้
ความสาคัญกับระบบ
เตือนภัยที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ และภั ย
พิบัติในท้องถิ่น
7. ส่งเสริมและสนับ
สนุ นงานป้ องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่ างเป็นระบบ ปั ญ
หาอาชญากรรม และ
การค้ ามนุ ษย์ ภายใต้
การบริ ห ารจั ดการ
อย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ
8. ส่ ง เสริ ม สนั บ
สนุ นการกี ฬ าและ
นันทนาการ การสร้าง
สวนสาธารณะ สวน
สุ ขภาพ และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

๕. ส่ ง เสริ ม สนั บ
สนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
รักษาความปลอดภั ย
แก้ ไ ขปั ญ หาจราจร
การลดอุ บัติเหตุ และ
การบริหารจัดการ
๖. พั ฒ นา สนั บ
สนุ น ตลอดจนการ
บริ ห ารภารกิ จ ถ่ า ย
โอนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
7. เสริมสร้างระบบ
ด้านการประสานเครือ
ข่ายในการพัฒนาท้อง
ถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน

1 ยุ ท ธศาสตร์ การ 2 ยุ ท ธศาสตร์ การ 3 ยุ ท ธศาสตร์ การ
พั ฒ นา ด้ า น สั ง ค ม พัฒนาด้านเศรษฐกิ จ พัฒนาด้านโครงสร้าง
สา ธ า รณสุ ข แ ละ และการท่องเที่ยว
พื้นฐานและแหล่งน้า
คุณภาพชีวิต

๔ ยุ ท ธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านการศึ กษา
ศาสนา วัฒนธรรม การ
กีฬาและนันทนาการ

๕ ยุ ท ธศาสตร์ การ 6 ยุ ท ธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านทรั พยากร พั ฒนาด้ านการเมื อง
ธรรมชาติ และสิ่งแวด และการบริหาร
ล้อม

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

แบบ ยท.01

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทต.โรงช้าง

1 ยุ ท ธศาสตร์ การ 2 ยุ ท ธศาสตร์ การ 3 ยุ ท ธศาสตร์ การ
พั ฒ นา ด้ า น สั ง ค ม พัฒนาด้านเศรษฐกิ จ พัฒนาด้านโครงสร้าง
สา ธ า รณสุ ข แ ละ และการท่องเที่ยว
พื้นฐานและแหล่งน้า
คุณภาพชีวิต

๔ ยุ ท ธศาสตร์ การ
พัฒนาด้ านการศึ กษา
ศาสนา วัฒนธรรม การ
กีฬาและนันทนาการ

๕ ยุ ท ธศาสตร์ การ 6 ยุ ท ธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านทรั พยากร พั ฒนาด้ านการเมื อง
ธรรมชาติ และสิ่งแวด และการบริหาร
ล้อม

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับบริการ
ทางด้ านสาธารณสุ ข
และการดู แลด้ านสุ ข
ภาพอย่ างทั่ วถึ งและ
เป็นธรรม ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ภายใน
ชุมชนมีความสงบเรียบ
ร้ อย มี ความเข้ มแข็ ง
และความรั กสามั คคี
สามารถป้ องกั นและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในพื้ นที่ และ
สามารถ มีความพร้อม
ในการให้บริการระบบ
เตือนภัยจากธรรมชาติ
และภั ยพิ บั ติ ในท้ อง
ถิ่นได้

ประชาชนในพื้ นที่ มี
รายได้ เพิ่ มขึ้ น สามารถ
ประกอบอาชี พเลี้ ยงตน
เองและครอบครั วได้ มี
เทคนิคและองค์ความรู้ใน
การประกอบอาชี พ
สามารถสร้างมูลค่ าเพิ่ ม
จากผลิตผลทางการเกษตร
การค้า การท่องเที่ยว การ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพี ยง และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจต่อการ
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน มี
เทคนิคและองค์ความรู้ใน
ทางการ ค้าการลงทุน และ
สามา รถพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนเพื่อการ
ติ ดต่ อสื่ อสารได้ พอสม
ควร

ภายในต าบลมี ร ะ
บบสาธารณูปโภค การ
ผังเมือง ครอบคลุมทั่ว
ทั้ งต าบลเพื่ อรองรั บ
การคมนาคมขนส่ ง
การเกษตร การค้า การ
ท่องเที่ยว มีแหล่งน้า
และระบบชลประทาน
เพื่ อ การเกษตรอุ ดม
สมบู รณ์ เพี ย งพอต่ อ
การเกษตรและมี การ
บริหารจัดการที่ดี

สามารถพั ฒนาคุ ณ
ภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้มีคุณ
ภาพและตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถ
พั ฒนา ท รั พ ย า ก ร
มนุษย์ อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพ
ณี ภูมปั ญญาท้องถิ่ น
ศาสนา ศิ ลปะ ตลอด
จนถึงการฟื้นฟูโบราณ
สถาน โบราณวัตถุได้

ภายในต าบลสามา
รถบริหารจัดการทรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมได้อย่างปลอด
ภัยเหมาะสม ทรัพยา
กรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อมได้รับการอนุ
รั กษ์ ฟื้ นฟู ภายใต้ จิ ต
ส านึ กและการมี ส่ วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

เทศบาลต าบลโรง
ช้ างมี การบริ หารจั ด
การองค์ กรตามหลั ก
ธรรมาภิ บาล อ านาจ
หน้าที่ และภารกิจที่ได้
รับการถ่ายโอน ภายใต้
การมีส่วนร่วมของประ
ชาชน เพื่ อให้ ประชา
ชนได้ มี ความรู้ ความ
เข้ าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความจงรักภักดีต่อสถา
บันพระมหากษัตริย์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. ส่ งเสริ มและสนั บ
สนุนการสวัสดิการสังคม
และการสังคมสง เคราะห์
2. ส่ งเสริ มและสนั บ
สนุนความเข้ ม แข็ งของ
ชุมชน
3. ส่ งเสริ มและสนั บ
สนุนงานรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อย งานป้ อง กั น
และบรรเทาสาธารณภั ย
งานรักษาความปลอด ภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมและการ
ให้ ความสาคัญกับระบบ
เตื อนภั ยจากธรรมชาติ
และภัยพิบัติท้องถิ่น

1. พัฒนาและส่ง
เสริมอาชีพให้แก่ประ
ชาชน
2. ส่ ง เสริ ม การด า
เนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
3. พั ฒ นาและส่ ง
เสริมการท่องเที่ยว
๔. ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการเตรีย ม
ความพร้อมเข้าสู่ประ
ชาคมเศรษฐกิ จ อา
เซียน

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
รางระบายน้ าและท่ อ
ระบายน้า
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
ถนนภายในหมู่ บ้ า น
และถนนเพื่อการเกษตร
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
ถนนเชื่ อมระหว่ าง
ตาบล
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
ไฟฟ้าสาธารณะและการ
ขยายเขตไฟฟ้า

1. ส่งเสริมและสนับ
สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ
ภาพและมาตรฐานการ
ศึ กษา ทั้ งในระบ บ
นอกระบบ และการศึก
ษาตามอั ธ ยาศั ยให้ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ต า ม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับ
สนุ นงา นด้ านก า ร
ศาสนาและการอนุ
รักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุในตาบล
3. ส่งเสริมและอนุ
รั ก ษ์ จ ารี ต ประเพณี
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการจั ด
การสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย สิ่ งปฏิ กู ล และ
มลพิษทางอากาศ
2. เสริมสร้างความ
ร่ ว มมื อ และสร้ า งจิ ต
ส านึ กในการอนุ รั กษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและสนับ
สนุนการจั ดทาฝายต้น
น้ าเพื่ อ เพิ่ มความสม
บูรณ์ของป่าไม้
4. จั ดหาและพั ฒนา
พลังงานทดแทนเพื่อลด
มลภาวะเพื่ อสร้ างสิ่ ง
แวดล้อมที่ยั่งยืน

1. พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จัดหา ปรับปรุง
ซ่ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ แ ละเทคโน
โลยี ตลอดจนการ
พั ฒ นาระบบจั ดเก็ บ
รายได้ ข องเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ นและมี
ความพร้ อ มต่ อ การ
บริการประชาชน

แบบ ยท.01
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
(ต่อ(ต

4. ส่ งเสริ มและ
สนั บสนุ นงานป้ องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
5. พัฒนาคนและชุม
ชนให้ มี จริ ยธรรมคุ ณ
ธรรมและวินัยเพื่อสร้าง
สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน
6. ส่งเสริมและสนับ
สนุ นงานป้ องกั นและ
ควบคุมโรคติดต่อที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่
7. ส่งเสริมและสนับ
สนุ นงานสาธารณสุ ข
และสุ ขภาพภาคประ
ชาชน

ผลผลิต/
โครงการ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
ระบบประปา
6. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซม บ ารุ งรั กษา
และพั ฒนาแหล่ งน้ า
ระบบชลประทาน และ
การบริหารจัดการน้า

4. เพิ่มช่องทางใน
การได้ รั บความรู้ และ
ข้ อมู ลข่ าวสารให้ กั บ
ประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับ
สนุ น การพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชน
6. ส่งเสริมและสนับ
สนุ นการกี ฬาและ
นันทนาการ

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

3. ส่งเสริมประชา
ธิ ป ไตย ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้ องถิ่ นตามหลั กธรร
มาภิบาล
4. ปกป้องและเทิด
ทู น สถาบั นพระมหา
กษัตริย์
5. พัฒนาและบริ
หารจัดการภารกิจของ
องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผล
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. เสริ มสร้ างความ
ปรองดองสมานฉั นท์
ในชุมชนและท้องถิ่น

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับ
สนุนการสวัสดิการสังคม
และการสังคมสงเคราะห์
จานวน 10 โครงการ

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมอาชีพให้แก่ประ
ชาชน
จานวน 15 โครงการ

โครงการก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บารุงรักษา รางระบาย
น้าและท่อระบายน้า
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนั บสนุ นการพั ฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และการศึก
ษาตามอั ธ ยาศั ยให้ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ต า ม
เกณฑ์มาตรฐาน
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่งเสริมการจั ด
การสิ่งแวดล้อม ขยะมูล
ฝอย สิ่ งปฏิ กู ล และ
มลพิษทางอากาศ
จานวน 15 โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 10 โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับ
สนุ นความเข้ มแข็ งของ
ชุมชน
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่งเสริมการดา
เนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
จานวน 5 โครงการ

โครงการก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บารุงรักษา ถนนภายใน
หมู่ บ้ านและถนนเพื่ อ
การเกษตร
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนงานด้านการ
ศาสนาและการอนุ
รักษ์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุในตาบล
จานวน 15 โครงการ

โครงการเสริมสร้างความ
ร่ ว มมื อ และสร้ า งจิ ต
ส านึ กในการอนุ รั กษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จานวน 15 โครงการ

โครงการจัดหา ปรับปรุง
ซ่ อ ม แ ซ ม อ า ค า ร
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ แ ละเทคโน
โลยี ตลอดจนการ
พั ฒ นาระบบจั ดเก็ บ
รายได้ ข องเทศบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ นและมี
ความพร้ อ มต่ อ การ
บ ริ ก า รป ระ ชา ช น
จานวน 10 โครงการ

แบบ ยท.01
ผลผลิต/
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับ โครงการพัฒนาและส่ง
สนุนงานรักษาความสงบ เสริมการท่องเที่ยว
เรียบร้อย งานป้องกันและ จานวน 5 โครงการ
บรรเทาสาธารณภัย งาน
รั กษาความปลอดภั ยใน
ชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของ
ประชาชน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมและการ
ให้ ความสาคัญกับระบบ
เตื อนภั ยจากธรรมชาติ
และภัยพิบัติท้องถิ่น
จานวน 10 โครงการ

โครงการก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บารุงรักษา ถนนเชื่อม
ระหว่างตาบล
จานวน 5 โครงการ

โครงการส่งเสริมและอนุ
รั ก ษ์ จ ารี ต ประเพณี
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนั บ สนุ น การจั ดท า
ฝายต้ น น้ าเพื่ อ เพิ่ ม
ความสมบูรณ์ของป่าไม้
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่งเสริมประชา
ธิ ป ไตย ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้ องถิ่ นตามหลั กธรร
มาภิบาล
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนั บสนุ นงานป้ องกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
จานวน 10 โครงการ

โครงการก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บ ารุ งรั กษา ไฟฟ้ า
สาธารณะและการขยาย
เขตไฟฟ้า
จานวน 15 โครงการ

โครงการเพิ่มช่องทางใน
การได้ รั บความรู้ และ
ข้ อมู ลข่ าวสารให้ กั บ
ประชาชน
จานวน 10 โครงการ

โครงการจั ดหาและ
พัฒนาพลังงานทดแทน
เพื่ อ ลดมลภาวะเพื่ อ
สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่
ยั่งยืน
จานวน 5 โครงการ

โครงการปกป้ อ งและ
เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์
จานวน 15 โครงการ

โครงการพั ฒนาคนและ
ชุ มชนให้ มี จริ ยธรรม
คุณธรรมและวินัยเพื่อ
สร้างสังคมที่เอื้ออาทร
ต่อกัน
จานวน 5 โครงการ

โครงการก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บ ารุ งรั กษา ระบบ
ประปา
จานวน 12 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนั บสนุ นการพั ฒนา
เด็กและเยาวชน
จานวน 15 โครงการ

โครงการพัฒนาและบริ
หารจัดการภารกิจของ
องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิ ดประสิ ทธิ ผล
ตามหลักธรรมาภิบาล
จานวน 5 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนั บสนุ นงานป้ องกั น
และควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
จานวน 15 โครงการ

โครงการก่ อ ส ร้ า ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บารุงรักษา และพัฒนา
แ ห ล่ ง น้ า ร ะ บ บ
ชลประทาน และการ
บริหารจัดการน้า
จานวน 15 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ
จานวน 15 โครงการ

โครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉั นท์
ในชุมชนและท้องถิ่น
จานวน 5 โครงการ

โครงการส่ งเสริ มและ
ส นั บ ส นุ น ง า น
สาธารณสุขและสุขภาพ
ภาคประชาชน
จานวน 15 โครงการ

โครงการ

โครงการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการเตรีย ม
ความพร้อมเข้าสู่ประ
ชาคมเศรษฐกิ จ อา
เซียน
จานวน 5 โครงการ

ภาคผนวก ข
การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

คะแนน

10
25
65

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(5)

3.1 วิสัยทัศน์

(5)

3.2 พันธกิจ

(10)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

(5)
(15)
(15)
(10)
100

ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

10

- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการดาเนินงานใน
แต่ละปีที่ผ่านมามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)

(3)

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องกา

25

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ
จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา

4

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุ ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ด้ า นสั ง คมเช่ น
แรงงาน การศึก ษา สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้ อมูลที่สาคัญของ อปท.
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา

(3)
(2)
(2)

(2)
(2)

5
(3)
(2)

 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุ ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที ส าคั ญ ด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท.

5
(2)

 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง

5
(3)
(2)

(3)

ประเด็นพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ
(ต่อ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
พื้นที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้องการ
- มี ก ารระบุ ปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการในเชิ ง พื้ น ที่ ห รื อ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
6
(2)
(2)
(2)

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็น หรื อ
บรรลุถึ งในอนาคตอย่า งชั ดเจน สอดคล้องกั บโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอ
- มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

(3)
(2)

3.2 พันธกิจ

- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

5
(3)
(2)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์

 มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
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- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุ ทธศาสตร์เ ชื่อ มโยงสอดคล้ องกัน และตอบสนองปั ญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

(4)
(4)

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่
จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี

5
(3)
(2)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

3.4 เป้าประสงค์

5

(2)

ประเด็นพิจารณา
3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 ตัวชี้วัด
- มี ค วามชั ด เจนสอดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ แ ละสะท้ อ น
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทาได้ทั้งในด้าน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

 มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
แต่ละพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบู ร ณาการกั น ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ แ ละน าไปสู่ ก ารบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
- มี ก ารแสดงแนวทางการด าเนิ น งาน/วิ ธี ก ารที่ ชั ด เจนเพื่ อ
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ

12

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย

13

 โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนาไปสู้ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน)

8
(3)

รวมคะแนนที่ได้

100

(4)
6
(3)
(3)

(6)
(6)

(3)
(2)
5
(3)
(2)

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมิ นผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีได้

