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1 โครงการขยายเขตและบ ารุง เพื่อความปลอดภยั พื้นที่ที่ยงัไม่มีไฟฟ้า 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ  กองชา่ง
รักษาไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ของผู้สัญจรไปมา สาธารณะ ความพึงพอใจ ความปลอดภยัในชวีิต
และซอยต่าง ๆ และทรัพยสิ์น

2 โครงการจดัซ้ือไฟประดับ เพื่อความสวยงาม ถนน  ซอยต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 บ้านเมืองสวยงาม กองชา่ง
ตามเทศกาลต่าง ๆ และส่งเสริม ในเขตเทศบาลฯ ความพึงพอใจ ประชาชนที่พบเห็น

การท่องเที่ยว เกดิความประทับใจ

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปน็ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนพหลโยธิน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 80 เพื่อความปลอดภยั กองชา่ง
เคเบิ้ลใต้ดิน ในเมืองเชยีงแสน และถนนสายริมโขง (30 ล้านบาท) (30 ล้านบาท) (30 ล้านบาท) (30 ล้านบาท) ความพึงพอใจ ของประชาชนและ

จากบนดินให้อยู่ อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก ท าให้เมืองเชยีงแสน
ใต้ดินรวมทั้งระบบ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม
สาธารณูปโภคอืน่ ๆ (งบประมาณ (งบประมาณ (งบประมาณ (งบประมาณ ไม่มีส่ิงบดบัง  รกรุงรัง
เชน่ ระบบโทรศัพท์ฯ ไม่เพียงพอ) ไม่เพียงพอ) ไม่เพียงพอ) ไม่เพียงพอ) เขตโบราณสถาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสีป่ ี(พ.ศ.2561 ถึง 2564)

เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
 งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4 โครงการติดต้ังไฟประติมากรรม เพื่อความสวยงาม ถนนและซอยต่าง ๆ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  80 ประชาชน  กองชา่ง
และไฟฟ้าส่องสว่าง และส่งเสริม ในเขตเทศบาลฯ (5 ล้าน) (5 ล้าน) (5 ล้าน) (5 ล้าน) มีคุณภาพ มีความปลอดภยั

การท่องเที่ยว อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก ในชวีิตและทรัพยสิ์น
หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่

5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อความปลอดภยั ถนนและซอยต่างๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 การสัญจรไปมา กองชา่ง
สาธารณะ ของผู้สัญจรไปมา ในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพ สะดวกและปลอดภยั

6 โครงการติดต้ังเสาไฟฟ้าส่อง ประชาชนและ ถนนรอบเวียง  หมู่ 2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  80 ประชาชนและ กองชา่ง
สว่างถนนรอบเวียง  หมู่  2 นักท่องเที่ยวเกดิ ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) มีคุณภาพ นักท่องเที่ยวเกดิ

ความปลอดภยัในชวีิต อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก ความปลอดภยัในชวีิต
และทรัพยสิ์น หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ และทรัพยสิ์น

7 โครงการติดต้ังระบบไฟจราจร เพื่อพัฒนาระบบ    -  แยกป้อมประตู 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 เพื่อเพิ่มความ กองชา่ง
กระพริบสีเหลือง LED โดยการ คมนาคมให้มีความ       ทัพม่าน จ านวน มีคุณภาพ ปลอดภยัของผู้สัญจร
ท างานของระบบพลังงาน ปลอดภยั       1  ชดุ ไปมาบริเวณทางแยก
แสงอาทิตย์    

     -  แยกถนนรอบ ทางร่วม  โดยเฉพาะ
      เวียงตัดกบัถนน เวลากลางคืน
สาย 1 จ านวน  3  จุด
   -  แยกประตูดินขอ
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      จ านวน  4  จดุ
   -  แยกถนนริมโขง
      ตัดกบัถนน
      ทัพม่าน จ านวน 
      4 จดุ
   -  แยกถนนหนองมูต
      ตัดกบัถนน
      รอบเวียง  ม.2
      จ านวน  4  จดุ

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อพัฒนาระบบ ไฟจราจรที่ช ารุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 เพื่อเพิ่มความ กองชา่ง
ระบบไฟสัญญานจราจร คมนาคมให้มีความ ภายในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพ ปลอดภยัของผู้สัญจร
บริเวณทางแยก ปลอดภยั ไปมาบริเวณทางแยก

ทางร่วม  โดยเฉพาะ
เวลากลางคืน

9 โครงการตีเส้นจราจรถนนและ เพื่อความปลอดภยั ถนนและซอย 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 ปลอดภยัและปฏบิัติ  กองชา่ง
ซอยในเขตเทศบาลฯ ของผู้สัญจรไปมาและ ในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพ ถกูกฎจราจร

บ้านเมืองเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลดการเกดิ
ปัญหาด้านการจราจร
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10 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อความปลอดภยัในการ ขยายเต็มพื้นที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  80 ประชาชนสัญจร  กองชา่ง
สัญจรไปมาของประชาชน ถนนริมโขง  หมู่ที่ 2 มีคุณภาพ ไปมาสะดวกและ

และหมู่ที่  3 ปลอดภยั

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนสาย 2  หมู่  3 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ กองชา่ง
แอสฟัทส์ติก ถนนสาย  2  หมู่  3 และเพิ่มความปลอดภยั มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา

ในการสัญจร
12 โครงการซ่อมแซมทางเท้า เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนรอบเวียง  หมู่ 2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ กองชา่ง

ถนนรอบเวียง  หมู่  2 และเพิ่มความปลอดภยั ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา
ในการสัญจร อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก

หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่

13 โครงการปรับปรุงบาทวิถี เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนสาย 2 หมู่ที่ 3 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 เพิ่มความปลอดภยัให้กบั กองชา่ง
ถนนสาย 2  ภายในพื้นที่ และเพิ่มความปลอดภยั มีคุณภาพ ผู้สัญจรไปมาและเพิ่ม
 หมู่ที่ 3 ในการสัญจร ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
14 โครงการปรับปรุงทางเท้า เพื่อพัฒนาระบบ 1  แห่ง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 80 เพิ่มความปลอดภยั กองชา่ง

บาทวิถถีนนสาย  2  หมู่ที่  2  สาธารณูปโภค (1.3 ล้าน) (1.3 ล้าน) (1.3 ล้าน) (1.3 ล้าน) มีคุณภาพ ให้กบัผู้สัญจรไปมาและ
ด้านทิศตะวันออกจากพหลโยธิน อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก เพิ่มความเป็นระเบียบ
ส้ินสุดส่ีแยกประตูนางเซ้ิง หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ เรียบร้อย
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เชือ่มโยงกับกลุม่ประเทศ GMS และ ASEAN

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเปน็ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

15 โครงการกอ่สร้างทางเท้า เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนริมโขง 1,500,000 1,500,001 1,500,002 1,500,003 ร้อยละ  80 เพิ่มความปลอดภยัให้กบั กองชา่ง
บาทวิถถีนนริมโขง (หน้าสถานี และเพิ่มความปลอดภยั (หน้าสถานียาสูบ (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) (งบอดุหนนุ) มีคุณภาพ ผู้สัญจรไปมาและเพิ่ม
ยาสูบ อ.เชยีงอสน) ในการสัญจร เชยีงแสน) ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

16 โครงการกอ่สร้างทางเท้า เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนริมโขง 2,500,000 2,500,001 2,500,002 2,500,003 ร้อยละ  80 เพิ่มความปลอดภยัให้กบั กองชา่ง
บาทวิถถีนนริมโขง (หน้าหน่วย และเพิ่มความปลอดภยั (หน้า นรข.) มีคุณภาพ ผู้สัญจรไปมาและเพิ่ม
เรือรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ) ในการสัญจร ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
17 โครงการถนนตัวอยา่งทุกชมุชน เพื่อส่งเสริมให้ชมุชน 6  ชมุชน 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ  80 ชมุชนมีความสะอาด กองชา่ง

รักษาความสะอาดและ ความพึงพอใจ สวยงามและส่งเสริม
ความสวยงามและส่งเสริม การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว

18 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ถนนพหลโยธิน  ซอย 2 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
ถนนพหลโยธิน ซอย  2  หมู่ที่ 2 ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ หมู่ที่  2  ต.เวียง ความพึงพอใจ และลดปัญหาการเกดิ

น้ าขงัและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุย์งุ

18 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสาย 2 ซอย 2 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
 คสล.พร้อมบ่อพัก ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ หมู่ที่  3  ต.เวียง ความพึงพอใจ และลดปัญหาการเกดิ
ถนนสาย 2 ซอย 3  หมู่ที่ 2 น้ าขงัและเป็นแหล่ง

เพาะพันธุย์งุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
 งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย (1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุการเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยัง่ยืน
เชือ่มโยงกับกลุม่ประเทศ GMS และ ASEAN

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเปน็ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

19 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสายหนองมูต 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
ถนนสายหนองมูต  ซอย 10  ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซอย 10 หมู่ที่ 2 ความพึงพอใจ และลดปัญหาการเกดิ
หมู่ที่  2 น้ าขงัและเป็นแหล่ง

เพาะพันธุย์งุ
20 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อม เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสายหนองมูต 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจและ  กองชา่ง

บ่อพัก คสล. ถนนหนองมูต ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ความพึงพอใจ ลดปัญหาการเกดิน้ าขงั
ซอย 1 หมู่ 2 และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ

21 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อม เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสายหนองมูต 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจและ  กองชา่ง
บ่อพัก คสล. ถนนหนองมูต ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซอย 2 หมู่ที่ 2 ความพึงพอใจ ลดปัญหาการเกดิน้ าขงั
ซอย 2 หมู่ 2 และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ

22 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ า เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั จากปลายท่อระบาย 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
ถนนริมโขง หมู่ที่ 2 (ตรงขา้ม ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ น้ าเติมถงึถนนสาย (งบอุดหนุนจาก (งบอุดหนุนจาก (งบอุดหนุนจาก (งบอุดหนุนจาก มีคุณภาพ และลดปัญหาการเกดิ
ลานอเนกประสงค์ขา้ง นรข.) รอบเวียงพร้อมทาง หนว่ยงานอีน่) หนว่ยงานอีน่) หนว่ยงานอีน่) หนว่ยงานอีน่) น้ าขงัและเป็นแหล่ง

เดินเท้า เพาะพันธุย์งุ
23 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั ถนนรอบเวยีง  ซอย 5 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความพึง กองชา่ง

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่  2  เชื่อมต่อถนน มีคุณภาพ พอใจและลดปัญหา
รอบเวียง  ซอย 5  เชือ่มต่อถนน หนองมูต ซอย 2 น้ าท่วมขงัและเป็นแหล่ง
หนองมูต  ซอย 2  หมู่ที่  2 เพาะพันธุย์ุ

 หมู่ที่ 2

โครงการ วตัถุประสงค์
 งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย (1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุการเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยัง่ยืน
เชือ่มโยงกับกลุม่ประเทศ GMS และ ASEAN

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเปน็ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

24 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั ถนนริมโขง ซอย 7 870,000 870,000 870,000 870,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชา่ง
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 3 มีคุณภาพ และลดปัญหาน้ าท่วมขงั
ริมโขง ซอย 7 หมู่ที่ 3 และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ
จ านวน 12 จดุ

25 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสาย 2 ซอย 3 220,000 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชา่ง
เหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 มีคุณภาพ และลดปัญหาน้ าท่วมขงั
ถนนสาย 2 ซอย 3 หมู่ที่ 2 และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ

26 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั ถนนรอบเวยีง ซอย 1 980,000 980,000 980,000 980,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชา่ง
เหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 2 มีคุณภาพ และลดปัญหาน้ าท่วมขงั
ถนนรอบเวียง  ซอย 1 หมู่ที่ 2 และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ

27 โครงการขดุลอกท่อระบายน้ า เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสาย 2 ทั้ง 2 ฝ่ังถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความพึง กองชา่ง
ถนนสาย 2 ทั้ง 2 ฝ่ังถนน ชว่ง ภายในเขตเทศบาลฯ ชว่งระหว่างแยกด่าน มีคุณภาพ พอใจและลดปัญหา
ระหว่างแยกด่านตรวจคน ตรวจคนเขา้เมืองถงึ น้ าท่วมขงัและเป็นแหล่ง
เขา้เมืองเชยีงแสนถงึแยกถนน แยกถนนทัพม่าน เพาะพันธุย์ุ
ทัพม่านหมู่ที่  3 หมู่ที่ 3

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
 งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย (1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุการเปน็ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยัง่ยืน
เชือ่มโยงกับกลุม่ประเทศ GMS และ ASEAN

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเปน็ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

28 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั ส านักงานเทศบาลฯ 290,000 290,000 290,000 290,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีความพึงพอใจ กองชา่ง
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดตะแกรง ภายในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพ และลดปัญหาน้ าท่วมขงั
บริเวณหลังอาคารส านักงาน และเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ
เทศบาลต าบลเวียงเชยีงแสน

29 โครงการขดุลอกท่อและ เพื่อให้การระบายน้ า วางท่อและ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
รางระบายน้ า เป็นไปด้วยความสะดวก รางระบายน้ า มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา

และรวดเร็ว ในเขตเทศบาลฯ
30 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขงั ถนนสายริมโขง ซอย 1 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง

เสริมเหล็กท่อระบายน้ าทิ้ง ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ เชือ่มจากถนนเดิมกบั (งบอุดหนุนจาก (งบอุดหนุนจาก (งบอุดหนุนจาก (งบอุดหนุนจาก มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมาและ
2 ขา้งถนนสายริมโขง ซอย 1 ถนนสาย 2 หนว่ยงานอีน่) หนว่ยงานอีน่) หนว่ยงานอีน่) หนว่ยงานอีน่) ลดปัญหาการเกดิน้ าขงั
เชือ่มจากถนนเดิมกบัถนน และเป็นแหล่งเพาะ
สาย 2 (บนที่ดินบริจาค) พันธุย์งุ

31 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนสายริมโขง 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
ถนนริมโขง  ซอย 6  หมู่ที่ 3 และเพิ่มความปลอดภยั ซอย  6  หมูที่  3 มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา
(หลังตลาดสด) ในการสัญจร ต.เวียง

32 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนหนองมูต ซอย 320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
เสริมเหล็กถนนหนองมูต และเพิ่มความปลอดภยั 9/1 หมู่ที่ 2 มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา
ซอย 9/1หมู่ที่ 2 ในการสัญจร
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33 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนหนองมูต ซอย 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
เสริมเหล็กถนนหนองมูต และเพิ่มความปลอดภยั 7/1 หมู่ที่ 2 มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา
ซอย 7/1หมู่ที่ 2 ในการสัญจร

34 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนสาย 1 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
เสริมเหล็กถนนสาย1 และเพิ่มความปลอดภยั ซอย2 มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา
ซอย 2 ในการสัญจร

35 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อลดปัญหาในการสัญจร ถนนสายรอบเวียง 285,000 285,000 285,000 285,000 ร้อยละ  80 ประชาชนพึงพอใจ  กองชา่ง
เสริมเหล็กถนนสายรอบเวียง และเพิ่มความปลอดภยั ซอย 3 เชือ่มกบั มีคุณภาพ ในการสัญจรไปมา
ซอย 3 เชือ่มกบัถนนรอบเวียง ในการสัญจร ถนนรอบเวียง 
ซอย 2  หมู่ที่  2 ซอย 2 หมู่ที่  2

36 โครงการจา้งเหมาซ่อมบ ารุง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ส านักงานเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80 อาคาร  ถนน  ชมุชน  กองชา่ง
อาคารสถานที่  ถนน และเป็นระเบียบเรียบร้อย ชมุชน ถนน ในเขต มีคุณภาพ สะอาดปลอดภยั
ทางระบายน้ า ของบ้านเมือง ถนนรอบเวียง ม. 2

37 โครงการจดัท าป้ายชือ่ถนนและ เพื่อความสะดวกในการค้นหา ถนนและซอยต่าง ๆ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80 ประชาชนและนักท่องเที่ยว  กองชา่ง
ซอยในเขตเทศบาลฯ ต าแหน่งเป้าหมายและ ในเขตเทศบาลฯ มีคุณภาพ สะดวกในการค้นหา

การสัญจรไปมา บ้านเรือนที่ต้องการได้
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38 โครงการกอ่สร้างทางลง เพื่อความสะดวกในการขึน้ หมู่ที่ 2 ระหว่าง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  80 มีทางขึน้ลงสู่แม่น้ าโขง  กองชา่ง
แม่น้ าโขง ขึน้ ลง สู่แม่น้ าโขง  ตามวิถี สถาน(ีแพ) นรข.กบั มีคุณภาพ ที่สะดวก  ปลอดภยั

ชวีิตแบบด้ังเดิมของประชาชน ศาลาชมวิว
39 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์เมือง เพื่อพัฒนาบ้านเมือง ภายในเขตเทศบาลฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80 เพื่อพัฒนาบ้านเมือง  กองชา่ง

ริมถนนสายหลัก  จ านวน  6  สาย ให้สวยงาม หมูท่ี่ 2 และ  หมูท่ี่ 3 มีคุณภาพ ให้สวยงาม
40 โครงการบ ารุง  รักษาและ เพื่อป้องกนั อาคารส านักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  80 เพื่อป้องกนั กองชา่ง

ปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง การเกดิอบุัติเหตุ เทศบาล ฯลฯ มีคุณภาพ การเกดิอบุัติเหตุ

41 โครงการบริหารจดัการส านักงาน เพื่อรองรับการขนถา่ย อาคารส านักงานขนส่ง 5,000,000 5,000,001 5,000,002 5,000,003 ร้อยละ  80 การคมนาคมและ กองชา่ง
ขนส่งอ าเภอเชยีงแสนและศูนย์ สินค้าและการขยายตัว ศูนยจ์ าหน่ายการค้า ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) ( 5 ล้าน) มีคุณภาพ การขนถา่ยสินค้าสะดวก
จ าหน่ายสินค้าชายแดน ของเมืองเชยีงแสน ชายแดน อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก อดุหนุนจาก ปลอดภยัเป็นการรองรับ
(ศาลาแดง) หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ หน่วยงานอืน่ ความเจริญในอนาคต

42 โครงการกอ่สร้างอาคาร ส าหรับล้างท าความสะอาด ภายในบริเวณ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80 เพื่อความสะอาดของ กองชา่ง
ตรวจเชค็และซ่อมแซมครุภณัฑ์ พาหนะของเทศบาลฯ ส านักงานเทศบาลฯ มีคุณภาพ พาหนะทางราชการและ
ยานพาหนะของทางราชการ ยดือายกุารใชง้าน

43 ขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า ถนนสาย 2  ซอย 1/3 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80 ประชาชนมีน้ า กองชา่ง
อปุโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภยั ถนนสาย  1  ซอย 1/2 มีคุณภาพ สะอาด
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44 โครงการติดต้ังกันสาดอาคารเรียน เพื่อให้เด็กเล็กมี อาคารมีพื้นที่เพิ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีพื้นที่ในการ กองชา่ง
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ พื้นที่ร่มในการจดั ในการใชป้ระโยชน์ มีคุณภาพ จดักจิกรรม

กจิกรรมและกนัแดดกนัฝน ในการจดักจิกรรม
45 โครงการติดต้ังเหล็กดัด เพื่อให้เด็กเล็กมี อาคารมีพื้นที่เพิ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีพื้นที่ในการ กองชา่ง

อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ พื้นที่ร่มในการจดั ในการใชป้ระโยชน์ มีคุณภาพ จดักจิกรรม
กจิกรรมและกนัแดดกนัฝน ในการจดักจิกรรม

46 โครงการพัฒนาตามผังเมือง เพื่อพัฒนาตาม  - กอ่สร้างอฒัจนัทร์ 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท ร้อยละ 80 บ้านเมืองสวยงาม กองชา่ง
รวมเชยีงแสน ผังเมืองรวม เอนกประสงค์ริมแม่ (อดุหนุน (อดุหนุน (อดุหนุน (อดุหนุน ความพึงพอใจ ประชาชนที่พบเห็น

เชยีงแสน น้ าโขง หมู่ที่ 2 จากหน่วย จากหน่วย จากหน่วย จากหน่วย เกดิความประทับใจ
 - ปรับปรุงแนวเขือ่น งานอืน่) งานอืน่) งานอืน่) งานอืน่) ท าให้บ้านเมืองเชยีงแสน
ตล่ิงแบบขัน้บันได มีทัศนียภาพที่สวยงาม
ริมแม่น้ าโขง หมู่ 2
 - ปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองบัว (พื้นที่นอกเขต)

47. โครงการเชา่อาคารราชพัสดุ เพื่อรองรับการขนถา่ยสินค้า ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ การขนถา่ยสินค้าสะดวก ส านักปลัด
(ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าชายแดน) กระจายสินค้าจากกลุ่ม ชายแดน ร้อยละ 80 รวดเร็ว
และส านักงานขนส่งอ าเภอ ภมูิภาคลุ่มน้ าโขง
เชยีงแสน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน +6 และ GMS 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่จ าเปน็ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเศรษฐกิจอาเซียน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

48. โครงการบริหารจดัการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ท่าเรือเชยีงแสน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความพึงพอใจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ส านักปลัด
ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว ของเมืองเชยีงแสน แห่งที่ 1 ร้อยละ 80 ของเมืองเชยีงแสน
และสินค้า

49. โครงการบริหารจดัการศูนย์ เพื่อรองรับการขนถา่ย ศูนยจ์ าหน่ายสินค้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ การขนถา่ยสินค้าสะดวก ส านักปลัด
จ าหน่ายสินค้าชายแดน สินค้าและการขยายตัว ร้อยละ 80 ปลอดภยั เป็นการรองรับ
(ศาลาแดง) ของเมืองเชยีงแสน ความเจริญในอนาคต

50. โครงการพัฒนาผังแม่บท เพื่อจดัท าแผนแม่บทการ เพื่อให้มีขอ้มูลภมูิ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คุณภาพ มีขอ้มูลภมูิสารสนเทศ ส านักปลัด
ระบบเมืองจ าลองสามมิติ พัฒนาพื้นที่ ระบบสามมิติ สารสนเทศระบบ ร้อยละ 80 ระบบเมืองจ าลองสามมิติ 
เพื่อการบริหารจดัการเมือง ให้มีความชดัเจน และมี เมืองจ าลองสามมิติ ท.ต.เวียงเชยีงแสน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้น ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ฐานเมือง ทต.ชส. พื้นที่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
 งบประมาณและที่มา

ผลลพัธ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ


























