ส่วนที่ 5 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
5.1 บัญชีโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ

ที่
1

2

3

4

- ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 ,GMS
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ
ปรับปรุงไหล่ทางทุกซอย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนนทุกสายในเขต
150,000
1 แห่ง ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ สําหรับคมนาคมได้อย่าง ทต.แม่สายมิตรภาพ
สําหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ถนน คสล. ซอย 4 เชื่อม เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4.00
60,000
1 แห่ง
ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
สําหรับคมนาคมได้อย่าง เมตร ยาว 20 เมตร
ซอย 5 หมู่ 1
สําหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
สะดวกและรวดเร็
ว
ยิ
ง
่
ขึ
น
้
บ้านเหมืองแดงใต้
หนา 0.15 เมตร
อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ถนน คสล. ท้ายซอย 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 4.00
150,000
1 แห่ง
ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
สําหรับคมนาคมได้อย่าง เมตร ยาว 50 เมตร
(ต่อเดิม) หมู่ 1
สําหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
สะดวกและรวดเร็
ว
ยิ
ง
่
ขึ
น
้
บ้านเหมืองแดงใต้
หนา 0.15 เมตร
อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ถนนคสล.เชื่อมต่อถนน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ถนน คสล.กว้าง 3.00
500,000
1 แห่ง
ประชาชนได้มีถนน
กองช่าง
สํ
า
หรั
บ
คมนาคมได้
อ
ย่
า
ง
หน้าแม่สายของเก่าถึง
เมตร ยาว 310 เมตร
สําหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สาย
สะดวกและรวดเร็
ว
ยิ
ง
่
ขึ
น
้
ถนนกั้นชลประทาน
หนา 0.15 เมตร
อย่างสะดวกและ
มิตรภาพ
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

63

64

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

5

ถนน คสล. ท้ายซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มี
และตรงข้ามร้านอัญชลี ถนนสําหรับคมนาคม
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 6.00
เมตร ยาว 230 เมตร
และ 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

1,000,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

6

ถนน คสล. จากแม่สาย เพื่อให้ประชาชนได้มี
ของเก่าถึงคันพนัง
ถนนสําหรับคมนาคม
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 3.00
เมตร ยาว 310 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

500,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

7

ถนน คสล. ซอยหลัง
สุสาน (บ้านใหม่กลาง
นา) หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 4.00
เมตร ยาว 187 เมตร
หนา 0.15 เมตร

400,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

8

ขยายถนน คสล. หน้าวัด เพื่อให้ประชาชนได้มี
สัณฐาน (ต่อเดิม)
ถนนสําหรับคมนาคม
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 4.00
เมตร ยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

100,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่
9

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
ขยายถนน คสล. ท้าย
ซอย 4 (ต่อเดิม)
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 3.00
เมตร ยาว 84 เมตร
และ 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร

10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนทุกซอย หมู่ 3
ถนนสําหรับคมนาคมได้ บ้านสันผักฮี้
ทุกซอย หมู่ 3
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
บ้านสันผักฮี้

ตัวชี้วัด
(KPI)

ถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ํา ซอย 4/2
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

12 ถนน คสล. ซอยศาล
เจ้าพ่อ ถึงคันพนัง
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 139 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ราง กว้าง 0.60 เมตร
ยาว 139 เมตร หนา
0.40-0.70 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 5.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 290 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-

300,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

-

500,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-

1,000,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

800,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ยิ่งขึ้น

11

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

65

66

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

13 ถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตร สายเข้านา
นายหนึ้ง อิ่นแก้ว
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน หินคลุกกว้าง 3.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 1,250 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.10 เมตร
ยิ่งขึ้น

230,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

14 ถนนหินคลุกเลียบคลอง
ชลประทานหลังวัด
หมู่ 9 บ้านสันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน หินคลุกกว้าง 3.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 300 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.10 เมตร
ยิ่งขึ้น

100,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

15 ถนนหินคลุกซอยหลัง
ศาลเจ้าพ่อ หมู่ 9 บ้าน
สันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน หินคลุกกว้าง 3.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 236 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.10 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

100,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

16 ถนนหินคลุกซอยมะเขือ เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน หินคลุกกว้าง 3.00
เทศ หมู่ 9 บ้านสันทราย ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 300 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.10 เมตร

-

100,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

17 ถนนคสล. ซอย 4/3
หมู่ 11 บ้านสันทราย
ใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 4.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 92 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

18 ขยายถนนปิยะพร 3
พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ฝั่งทิศใต้ หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 0.50
เมตร ยาว 426 เมตร
หนา 0.15 เมตร และ
รางกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 426 เมตร ลึก
0.40-0.70 เมตร
19 ถนน คสล. ถนนปิยะพร เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 5.00
2 ซอย 3 หมู่ 13 บ้าน ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 63 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
เหมืองแดงปิยะพร
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนปิยะพรทุกซอย
ถนนสําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-

200,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

900,000

-

-

1 แห่ง
2 จุด

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

200,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ยิ่งขึ้น

20 ถนนลาดยางแอลฟัส
ติกส์ ถนนปิยะพร
ทุกซอย หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

67

68

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ถนน คสล.กว้าง 4.00
เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร และ
รางกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 50 เมตร ลึก
0.40-0.70 เมตร

22 ถนน คสล. ถนนปิยะพร เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคมได้
3 ซอย 1,3 หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ซอย1 กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 28 เมตร หนา 0.15
เมตร
ซอย3 กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 70 เมตร หนา 0.15
เมตร

21 ถนน คสล.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ําพร้อมฝา
ปิด ซอยร่มเย็น หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

ยิ่งขึ้น

23 ถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนหินคลุกเพื่อ
ถนนสําหรับคมนาคมได้ การเกษตรในเขต
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทต.แม่สายมิตรภาพ
ยิ่งขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มี
24 ถนน คสล.ทุกซอยใน
ถนน คสล.ทุกซอยใน
เขตทต.แม่สายมิตรภาพ ถนนสําหรับคมนาคมได้ เขตทต.แม่สายมิตรภาพ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-

900,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

-

500,000

-

2 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

1,000,000

-

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

5,000,000

-

-

ทั้งเขต
เทศบาล

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

25 ถนน ลาดยางทุกซอยใน เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน ลาดยางทุกซอย
เขตทต.แม่สายมิตรภาพ ถนนสําหรับคมนาคมได้ ในเขตทต.แม่สาย
อย่างสะดวกและรวดเร็ว มิตรภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

14,000,000

-

-

ทั้งเขต
เทศบาล

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

26 ถนน คสล. เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1
หลังโรงเรียนบ้านสัน
ทรายถึงหน้าด่าน

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 4.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 690 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

2,000,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

27 ถนน คสล. ซอย 2
เลียบคลองชลประทาน
ถึงสะพานท้ายบ้านทิศใต้
หมู่ 5 บ้านสันมะ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 3.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 83 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

150,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

28 ถนนหินคลุกเพื่อ
การเกษตรนานายรัตน์
ถึงนานายสมศักดิ์
พหรมจักร์
หมู่ 5 บ้านสันมะ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน กว้าง 3.00 เมตร
ถนนสําหรับคมนาคมได้ ยาว 550 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.10 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

100,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

69

70

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

29 ถนน คสล. ต่อจากซอย
9 (ต่อเดิม) เลียบคลอง
ชลประทาน ถึงสะพาน
ท้ายบ้านทิศใต้
หมู่ 5 บ้านสันมะ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 4.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 77 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

200,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

30 ถนน คสล. เลียบคลอง
ชลประทาน 1L-RMC1
ท้ายซอย 5,7,9,10
หมู่ 5 บ้านสันมะ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 4.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 390 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

860,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ข้างคลองชลประทาน
2L-RMC1
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 6.00
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 450 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ยิ่งขึ้น

-

1,500,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

32 ขยายถนนคสล.
ท้ายซอย 3 หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนน คสล.กว้าง 1.50
ถนนสําหรับคมนาคมได้ เมตร ยาว 12 เมตร
อย่างสะดวกและรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร

-

50,000

-

1 แห่ง

ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

33 ปรับปรุงซ่อมแซม และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุก
ซอยในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนทุกสายในเขต
ถนนสําหรับคมนาคมได้ ทต.แม่สายมิตรภาพ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

2,000,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ทั้งเขต
เทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้มีถนน
สําหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็วสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

71

72

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ

เพื่อให้การดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ดําเนินการก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร
ประกอบ อ่างล้างมือ
กันสาด หลังคาทางเดิน
ระหว่างอาคาร ทางเชื่อม
ระหว่างอาคาร ห้องน้ํา
ประตูรั้ว กั้นห้องเรียน
ฯลฯ

500,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

2

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
เหมาะสําหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
แม่สาย

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
กองช่าง
ของศูนย์พัฒนาเด็ก ทต.แม่สาย
เล็กเทศบาลตําบลแม่ มิตรภาพ
สายมิตรภาพเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิด
ความปลอดภัย
สําหรับเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองช่าง
เทศบาลตําบลแม่สาย ทต.แม่สาย
มิตรภาพมีแหล่ง
มิตรภาพ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
สําหรับเด็กเล็ก

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
800,000

-

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

100,000

-

-

15 แห่ง

ขุดลอกรางระบายน้ําทุก เพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมขัง ขุดลอกทางระบายน้ํา
ซอย หมู่ 1 บ้านเหมือง ในพืน้ ที่ สามารถ
สาธารณะประโยชน์
แดงใต้
ระบายน้ําได้รวดเร็ว
ทีอ่ ุดตันตื้นเขิน

-

400,000

-

1 แห่ง

มีป้ายซอยที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
เพื่อส่องสว่างตามท้อง
หลังตู้ ชรบ.หมู่ 1 ถึงท้าย ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน
ซอย 2 และซอย 5
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้

-

400,000

-

1 แห่ง

เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

3

วางท่อรางระบายน้ํา
คสล.พร้อมฝาปิด ถนน
สายกลางหน้าอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

เพื่อระบายน้ําออกนอก วางท่อ คสล.
หมู่บ้าน และแก้ไข
กว้าง 0.80 เมตร
ปัญหา น้ําท่วมขัง
ยาว 107 เมตร
พร้อมบ่อพัก

4

ป้ายชื่อซอยทุกซอย
เพื่อให้รู้ชื่อซอยและ
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ สะดวกในการติดต่อ

5

6

จํานวน 12 ชุด

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
หลังตู้ ชรบ.หมู่ 1 ถึง
ท้ายซอย 2 และซอย 5

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

73

74

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

7

รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด (รางวี )
ซอย 2 – 4 หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.40-0.70 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 155 เมตร

-

500,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

8

รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 1
(ต่อเดิม) หมู่ 1
บ้านเหมืองแดงใต้

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40-0.70 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 110 เมตร

-

400,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

9

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
เหมืองแดง หมู่ 1 บ้าน
เหมืองแดงใต้

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลาดเหมืองแดง มีความ
ตลาดเหมืองแดง หมู่ 1 สะอาด เรีบร้อย เป็ยน
บ้านเหมืองแดงใต้
ระเบียบ

-

300,000

-

1 แห่ง

ตลาดเหมืองแดง หมู่ กองช่าง
1 บ้านเหมืองแดงใต้ ทต.แม่สาย
มีความสะอาด เรีบ
มิตรภาพ
ร้อย เป็ยนระเบียบ

-

300,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

ที่

10 รางระบายน้ํา คสล.
เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40-0.70 เมตร
พร้อมฝาปิด ซอย 6
ยาว 50 เมตร
หมู่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ปัญหาน้ําท่วมขัง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

11 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
จุดเสี่ยงต่างๆ หมู่ 1 บ้าน การก่ออาชญากรรม
และอุบตั ิเหตุต่างๆ
เหมืองแดงใต้

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
จุดเสี่ยงต่างๆ หมู่ 1 บ้าน
เหมืองแดงใต้

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน สามารถป้องกัน
เฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรม และ
อุบัติเหตุต่างๆ

12 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ท้ายซอย 2 ถึงถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ 1 บ้าน
เหมืองแดงใต้

เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ท้ายซอย 2 ถึงถนนสาย
กลางบ้าน หมู่ 1 บ้าน
เหมืองแดงใต้

-

400,000

-

ทั้งซอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองช่าง
เทศบาลตําบลแม่สาย ทต.แม่สาย
มิตรภาพมีแหล่ง
มิตรภาพ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
สําหรับเด็กเล็ก

13 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยหลัง เพื่อส่องสว่างตามท้อง
สุสานหมู่ 3 บ้านสันผักฮี้ ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน
14 ก่อสร้างสุขาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
บริเวณสุสาน หมู่ 3 บ้าน มีสุขาใช้
สันผักฮี้

ซอยหลังสุสานหมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

-

3,000,000

-

ทั้งซอย

สุขาสาธารณะ
จํานวน 2 ห้อง

-

200,000

-

1 แห่ง

เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน
เพิ่มความสะดวก
สะบายให้กับ
ประชาชน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

75

76

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
6,700,000

-

-

1 แห่ง

หนองกัดสามารถ
ใช้เป็นแหล่งพักผ่อน
และออกกําลังกาย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ทุกซอย ในหมู่ 3 บ้าน
สันผักฮี้

-

500,000

-

ทั้งซอย

เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ขยายเขตประปา

-

1,000,000

-

ทั้งซอย

ลาน คสล.พื้นที่
กว้าง 11.00 เมตร
ยาว 35.00เมตร หนา
0.10 เมตร

-

200,000

-

1 แห่ง

ประชาชนมีประปาใช้ กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
มีลานกีฬาใช้ในการ
กองช่าง
ออกกําลังกาย
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคัน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองกัด หมู่ 3 บ้าน
รอบคันหนองกัด
สันผักฮี้
ให้เป็นแหล่งพักผ่อน
และออกกําลังกาย

-ก่อสร้างทางวิ่ง คสล.
กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม.รอบ
บริเวณคันหนองกัด
-สร้างทางเชื่อมฝั่งเหนือ
กว้าง 6 ม. ยาว 40 ม.
-สร้างถนน คสล.
กว้าง 6 ม.ยาว 800ม.
-ปลูกต้นสนมังกร 200 ต้น
และอื่นๆ

16 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ทุกซอย ในหมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

17 ขยายเขตประปาทุกซอย เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาใช้ครบ
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้
ทุกครัวเรือน
18 ลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้มีลานกีฬาใช้ใน
ริมคลิงชลประทาน ซอย การออกกําลังกาย
4 หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

19 ลาน คสล. ข้างศาลา
เอนกประสงค์ (หน้า
ศพด. บ้านเวียงหอม)

เพื่อให้มีลานกีฬาใช้ใน
การออกกําลังกาย

20 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะทุก เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ซอย ในหมู่ 4 บ้านเวียง ถนนภายในชุมชน/
หอม
หมูบ่ ้าน

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ลาน คสล.พื้นที่รวม 470
ตร.ม. หนา 0.10 ม.

200,000

-

-

1 แห่ง

มีลานกีฬาใช้ในการ
ออกกําลังกาย

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
14 จุด

300,000

-

-

ทั้งซอย

เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

21 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คสล.ทุกซอย ในหมู่ 4
บ้านเวียงหอม

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40-0.70 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 50 เมตร

-

710,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

22 รางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอย
กลางบ้าน หมู่ 4
บ้านเวียงหอม

เพื่อระบายน้ําออกนอก รางระบายน้ํา คสล.
หมู่บ้าน และแก้ไข
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอย
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 89 เมตร

-

300,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

77

78

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

23 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคัน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแรด หมู่ 4 บ้าน รอบคันหนองแรด
เวียงหอม
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

ปลูกต้นไม้ และขุดลอก
เสริมคันหนองแรด
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

24 รางระบายน้ํา คสล.
เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.30-0.60 เมตร
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดซอย หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ยาว 500 เมตร
จากตู้ยามเวียงหอม-บ้าน ปัญหาน้ําท่วมขัง
นางเฟย หมู่ 4 บ้านเวียง
หอม

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

1,000,000

500,000

-

1 แห่ง

คันหนองแรด
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นระเบียบ

-

1,350,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

25 ติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะ
ท้ายซอย 5,6,7,9, 10,
ซอยข้างโรงเรียน
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
12 จุด

300,000

-

-

5 ซอย

เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

26 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารเอนกประสงค์
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคาร
เอนกประสงค์

เทลานคสล.
พื้นที่ 780 ตารางเมตร
และปลูกต้นไม้

280,000

-

-

1 แห่ง

รอบอาคาร
เอนกประสงค์
มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นระเบียบ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

27 ปรับปรุงระบบเสียงตาม เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
สายประจําหมู่ 5
และทันเหตุการณ์
บ้านสันมะนะ

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ชาวบ้านได้รับ
กองช่าง
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทต.แม่สาย
และทันเหตุการณ์
มิตรภาพ

ย้ายระบบเสียงตามสาย
เดินเดินสายสัญญาณ
ใหม่ จํานวน 1 ระบบ

95,000

-

-

1 ระบบ

ทั้งหมู่บ้าน มีป้ายซอยที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม
1 แห่ง
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

1 แห่ง

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

28 ป้ายชื่อซอยทุกซอย
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

เพื่อให้รู้ชื่อซอยและ
สะดวกในการติดต่อ

จํานวน 10 ชุด

-

160,000

-

29 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 9
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.40 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.30-0.50 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 188 เมตร

-

460,000

-

30 รางระบายน้ํา คสล.
เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.50 เมตร
หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ลึก 0.30-0.50 เมตร
พร้อมฝาปิด ซอย
ยาว 220 เมตร
กลางบ้าน หมู่ 5 บ้านสัน ปัญหาน้ําท่วมขัง
มะนะ

-

700,000

-

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

79

80

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
คันคลองท้ายหมู่บ้าน กองช่าง
สันมะนะได้รับการ ทต.แม่สาย
ปรับปรุง สามารถ
มิตรภาพ
ป้องกันการพังทลาย
และสวยงาม

500,000

-

1 แห่ง

พัดลมเอนกประสงค์
(ติดเต็นท์) 20 ตัว

80,000

-

-

20 ตัว

ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวกขึ้น
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย 1 ชุด

200,000

-

-

1 ชุด

มีเครื่องออกกําลัง
กองช่าง
กายกลางแจ้งสําหรับ ทต.แม่สาย
ใช้ในการออกกําลัง
มิตรภาพ
กาย

โต๊ะเอนกประสงค์
20 ตัว

50,000

-

-

20 ตัว

ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวกขึ้น
รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อปรับปรุงคันคลอง
ท้ายหมู่บ้านสันมะนะ
เพื่อป้องกันการ
พังทลาย

โดยลงหินกาบทั้งสองฝั่ง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 160 เมตร

32 พัดลมเอนกประสงค์
(ติดเต็นท์) 20 ตัว
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

เพื่อจัดซื้อพัดลม
เอนกประสงค์
(ติดเต็นท์) 20 ตัว

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง
สําหรับใช้ในการออก
กําลังกาย
34 โต๊ะเอนกประสงค์ 20
เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
ตัว หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม เอนกประสงค์ 20 ตัว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

31 ปรับปรุงคันคลองท้าย
หมู่บ้านสันมะนะโดยลง
หินกาบทั้งสองฝั่ง
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

33 ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ชาวบ้านได้รับ
กองช่าง
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
และทันเหตุการณ์

35 ปรับปรุงระบบเสียงตาม เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
สายประจําหมู่บ้าน
และทันเหตุการณ์
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

ย้ายระบบเสียงตามสาย
เดินเดินสายสัญญาณ
ใหม่ จํานวน 1 ระบบ

100,000

-

-

1 ระบบ

36 ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรม
จุดเสี่ยงต่างๆ
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม
และอุบตั ิเหตุต่างๆ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
จุดเสี่ยงต่างๆ

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน สามารถป้องกัน
เฝ้าระวังการก่อ
อาชญากรรม และ
อุบัติเหตุต่างๆ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

37 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะทุก เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ซอย ในหมู่ 6
ถนนภายในชุมชน/
บ้านป่ายางชุม
หมูบ่ ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
12 จุด

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

38 ปรับปรุงคันคลอง
ชลประทาน ฝั่งขวามือ
ท้ายซอย 6 ถึงท้ายบ้าน
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

ปรับพื้นที่ขนาดกว้าง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร

-

50,000

-

1 แห่ง

เพื่อปรับปรุงคันคลอง
ชลประทานเพื่อ
ป้องกันการพังทลาย

คันคลองชลประทาน กองช่าง
ได้รับการปรับปรุง
ทต.แม่สาย
สามารถป้องกันการ มิตรภาพ
พังทลายและสวยงาม

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

81

82

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
เพิ่มเติม

-

150,000

-

1 แห่ง

เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

40 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.40-0.70 เมตร
คสล. ปากทางเข้าชุมชน หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 100 เมตร
ธนธานี (ต่อเดิม)
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

-

200,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

41 ขุดลอกรางระบายน้ํา
ระหว่างชุมชนไฟฟ้า ถนนปิยะพร 8 หมู่ 6
บ้านป่ายางชุม

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 2 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.50 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 400 เมตร

-

200,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

42 ขุดลอกลําคลอง
สาธารณะ ธนธานี และ
ไทลื้อ หมู่ 6 บ้านป่า
ยางชุม

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 2 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.50 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 400 เมตร

-

200,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

39 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟกิ่ง
สาธารณะเลียบคลอง
ชลประทาน 2LRMC1
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

43 ขุดลอกรางระบายน้ํา
หมู่บ้านภาวิณี หมู่ 6
บ้านป่ายางชุม

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 2 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 400 เมตร

-

250,000

-

1 แห่ง

44 ติดตั้งป้ายชื่อซอยทุก
ซอย หมู่ 6 บ้านป่ายาง
ชุม

เพื่อให้รู้ชื่อซอยและ
สะดวกในการติดต่อ

-

200,000

-

ทั้งหมู่บ้าน มีป้ายซอยที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

45 ก่อสร้างสะพานบล็อก
คอนเวิดส์ ข้ามคลอง DC
4 เข้าชุมชนไทลื้อ
หมู่ 6 บ้านป่ายางชุม

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมี
ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

-

750,000

-

1 แห่ง

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-

400,000

-

ทั้งหมู่บ้าน ประชาชนมีประปาใช้ กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

46 ขยายเขตประปาเข้า
ชุมชนไทลื้อ หมู่ 6 บ้าน
ป่ายางชุม

จํานวน 15 ชุด

กว้าง 8.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร
ยาว 10 เมตร

ขยายเขตประปา

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

83

84

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
มีสถานที่ไว้ให้บริการ กองช่าง
ประชาชนได้มี
ทต.แม่สาย
ประสิทธิภาพมากขึ้น มิตรภาพ

47 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อใช้ในกิจการ และ
เอนกประสงค์ หมู่ 9
กิจกรรมต่างๆของ
บ้านสันทราย
หมู่บ้าน

เปลี่ยนฝ้าเพดาน
และหลังคา

300,000

-

-

1 แห่ง

48 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะทุก เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ซอย หมู่ 9 บ้านสันทราย ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ

400,000

-

-

ทั้งหมู่บ้าน เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

49 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายประจํา
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านสัน
ทราย

เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์

เพิ่มลําโพงกระจายเสียง
พร้อมเดินสายสัญญาณ
เพิ่มอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
จํานวน 1 ชุด

150,000

-

-

1 ระบบ

ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

50 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด หน้าวัดสัน
ทราย ข้างอาคาร
อเนกประสงค์
หมู่ 9 บ้านสันทราย

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 64 เมตร

-

130,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

51 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย 7
หมู่ 9 บ้านสันทราย

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 94 เมตร

-

200,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

52 ต่อเติมอาคารเย็บผ้า
หมู่ 9 บ้านสันทราย

เพื่อใช้ในกิจการ และ
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

เปลี่ยนฝ้าเพดาน
และหลังคา

-

200,000

-

1 แห่ง

มีสถานที่ไว้ให้บริการ กองช่าง
ประชาชนได้มี
ทต.แม่สาย
ประสิทธิภาพมากขึ้น มิตรภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
54 ปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์ออกกําลังกาย สําหรับใช้ในการออก
หน้าเทศบาล หมู่ 9 บ้าน กําลังกาย
สันทราย

กว้าง 8.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร
ยาว 10 เมตร

-

200,000

-

1 แห่ง

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

100,000

100,000

-

1 แห่ง

เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา กองช่าง
สําหรับใช้ในการออก ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กําลังกาย

53 ก่อสร้างสะพานเหล็ก
ท้ายซอย 5
หมู่ 9 บ้านสันทราย

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

85

86

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

55 รางระบายน้ํา คสล.รางยู เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร
พร้อมฝาปิดฝั่งทิศ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 42 เมตร
ตะวันออก ซอย 6
(ต่อเดิม) หมู่ 9 บ้านสัน
ทราย

-

100,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

56 รางระบายน้ํา คสล.รางยู เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร
พร้อมฝาปิดฝั่งทิศ
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 224 เมตร
ตะวันตก ซอย 6
หมู่ 9 บ้านสันทราย

-

450,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

57 ลาน คสล. สุสานหมู่ 9
บ้านสันทราย

-

150,000

-

1 แห่ง

-

350,000

-

1 แห่ง

มีสถานที่กลางแจ้ง
กองช่าง
สําหรับใช้ในกิจกรรม ทต.แม่สาย
ต่างๆของหมู่บ้าน
มิตรภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้ําท่วมขังภายใน
ทต.แม่สาย
หมู่บ้านได้
มิตรภาพ

ที่

เพื่อให้มีสถานที่
กลางแจ้งสําหรับใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
58 รางระบายน้ํา คสล.รางยู เพื่อระบายน้ําออกนอก
พร้อมฝาปิดฝั่งทิศ
หมู่บ้าน และแก้ไข
ตะวันตก ซอย 5
ปัญหาน้ําท่วมขัง
(ฝั่งอนามัย) หมู่ 9
บ้านสันทราย

กว้าง 24 เมตร
ยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.40 - 0.70 เมตร
ยาว 175 เมตร

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

59 รางระบายน้ํา คสล.
เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
ลึก 0.40 - 0.70 เมตร
พร้อมฝาปิด ซอย 5/4 – หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ยาว 118 เมตร
ซอย 5/5 หมู่ 11 บ้าน ปัญหาน้ําท่วมขัง
สันทรายใหม่

250,000

-

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

60 ลาน คสล. สุสานหมู่ 11 เพื่อให้มีสถานที่
กลางแจ้งสําหรับใช้ใน
บ้านสันทรายใหม่
กิจกรรมต่างๆ
61 ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา
สําหรับใช้ในการออก
กายบริเวณศูนย์
กําลังกาย
เอนกประสงค์ประจํา
หมู่บ้าน หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

150,000

-

-

1 แห่ง

250,000

-

-

1 แห่ง

มีสถานที่กลางแจ้ง
กองช่าง
สําหรับใช้ในกิจกรรม ทต.แม่สาย
ต่างๆของหมู่บ้าน
มิตรภาพ
เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา กองช่าง
สําหรับใช้ในการออก ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กําลังกาย

500,000

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

62 รางระบายน้ํา คสล.
ทุกซอย หมู่ 11
บ้านสันทรายใหม่

กว้าง 24 เมตร
ยาว 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

เพื่อระบายน้ําออกนอก ทุกซอย หมู่ 11
หมู่บ้าน และแก้ไข
บ้านสันทรายใหม่
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

87

88

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

63 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ทุกซอย หมู่ 11 บ้านสัน ถนนภายในชุมชน/
ทรายใหม่
หมูบ่ ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

64 ปรับปรุงระบบเสียงตาม เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
สายประจําหมู่ 11
และทันเหตุการณ์
บ้านสันทรายใหม่

เพิ่มลําโพงกระจายเสียง
พร้อมเดินสายสัญญาณ
เพิ่มอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
จํานวน 1 ชุด

-

150,000

-

1 ระบบ

ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

65 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ซอย ½
หมู่ 11 บ้านสันทราย
ใหม่

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40 - 0.60 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 108 เมตร

-

250,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

66 ขยายสะพานเหล็กข้าม
คลองชลประทานเชื่อม
ซอย 2 หมู่ 11 บ้านสัน
ทรายใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มี
สะพานสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

-

250,000

-

1 แห่ง

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

กว้าง 2.00 เมตร
ยาว 10 เมตร

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

67 ปรับปรุงขยายระบบ
กระจายเสียงตามสาย
หมู่บ้าน (เพิ่ม) หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และทันเหตุการณ์

เพิ่มลําโพงกระจายเสียง
พร้อมเดินสายสัญญาณ
เพิ่มอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
จํานวน 1 ชุด

100,000

-

-

1 ระบบ

68 ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้ง
ชุมชน หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในหมู่ 13 บ้าน
เหมืองแดงปิยะพร

500,000

-

-

ทั้งหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน
กองช่าง
ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ

69 ขุดลอกทางระบายน้ํา
ทั้งหมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

เพื่อระบายน้ําออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ขุดลอกทางระบายน้ํา
ทั้งหมู่บ้าน

400,000

-

-

ทั้งหมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

70 ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
หมู่ 13 บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในพื้นที่

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในหมู่ 13 บ้าน
เหมืองแดงปิยะพร

200,000

-

-

ทั้งหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน
กองช่าง
ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

89

90

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
เพิ่มความสะดวกใน กองช่าง
การเดินทางเวลา ทต.แม่สาย
กลางคืน
มิตรภาพ

71 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ทั้งหมู่ 13 บ้านเหมือง
แดงปิยะพร

เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ทั้งหมู่บ้าน

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน

72 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ทั้งสองฝั่ง
ถนนปิยะพร 4 ซอย 18
เดิม หมู่ 13 บ้านเหมือง
แดงปิยะพร

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40 - 0.70 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 153 เมตร

-

600,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

73 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด ถนนปิยะ
พร 3 ซอย 6 หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

เพื่อระบายน้ําออกนอก กว้าง 0.60 เมตร
หมู่บ้าน และแก้ไข
ลึก 0.40 - 0.70 เมตร
ปัญหาน้ําท่วมขัง
ยาว 243 เมตร

-

900,000

-

1 แห่ง

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

74 ป้ายชื่อซอย (เพิ่มเติม)
หมู่ 13 บ้านเหมืองแดง
ปิยะพร

เพื่อให้รู้ชื่อซอยและ
สะดวกในการติดต่อ

-

150,000

-

ทั้งหมู่บ้าน มีป้ายซอยทีไ่ ด้
มาตรฐานและ
สวยงาม

จํานวน 15 ชุด

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

75 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
คันคลองชลประทาน
RMC1 ตั้งแต่หมู่ 13 ถึง
หมู่ 6

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบคันคลอง
ชลประทาน

ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้

-

1,000,000

-

1 แห่ง

ภูมิทัศน์คันคลอง
ชลประทาน ได้รับ
การปรับปรุง ให้
เรียบร้อยและ
สวยงาม

76 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
คันคลองชลประทาน
1L-RMC1 ตั้งแต่หมู่ 13
ถึงหมู่ 1

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบคันคลอง
ชลประทาน

ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้

-

1,000,000

-

1 แห่ง

ภูมิทัศน์คันคลอง
ชลประทาน ได้รับ
การปรับปรุง ให้
เรียบร้อยและ
สวยงาม

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

77 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
คันคลองชลประทาน
1L-RMC1 ตั้งแต่หมู่ 3
ถึงหมู่ 9 ผ่านหมู่ 11
จนถึงหมู่ 5
78 รางระบายน้ํา คสล.
รางคอนเวิดส์พร้อม
ฝาปิดทุกซอย หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบคันคลอง
ชลประทาน

ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้

-

1,000,000

-

1 แห่ง

ภูมิทัศน์คันคลอง
ชลประทาน ได้รับ
การปรับปรุง ให้
เรียบร้อยและ
สวยงาม

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อระบายน้ําออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ทุกซอย หมู่ 13
บ้านสันทรายใหม่

-

500,000

-

ทั้งหมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

91

92

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

-ทําป้ายหน้าเทศบาล
-สร้างหอพระหน้า
สํานักงานเทศบาล
-ปลูกต้นไม้ยืนต้น
-ขาเสียบธงแบบติดไฟ
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 25 เมตร

500,000

200,000

200,000

1 แห่ง

ภูมิทัศน์รอบบริเวณ
สํานักงานเทศบาล
ได้รับการปรับปรุง
ให้เรียบร้อยและ
สวยงาม

400,000

-

200,000

1 แห่ง

ถังกรองน้ําบาดาล
และอุปกรณ์ 1 ชุด

200,000

-

-

1 ระบบ

มีสถานที่ไว้ให้บริการ กองช่าง
ประชาชนได้มี
ทต.แม่สาย
ประสิทธิภาพมากขึ้น มิตรภาพ
มีน้ําสะอาดไว้
กองช่าง
ให้บริการประชาชน ทต.แม่สาย
ได้มีประสิทธิภาพ
มิตรภาพ
มากขึ้น

82 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขต การก่ออาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในในเขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

1,000,000

-

1,000,000

1 ระบบ

83 ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา
กายทุกหมู่บ้านใน
สําหรับใช้ในการออก
เขตทต.แม่สายมิตรภาพ กําลังกาย

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

1,000,000

1,000,000

-

79 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณสํานักงาน
เทศบาล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบรอบบริเวณ
สํานักงานเทศบาล

80 สร้างโรงจอดรถผู้มา
ติดต่อราชการ

เพื่อให้มีที่จอดรถผู้มา
ติดต่อราชการ

81 สร้างถังกรองน้ําบาดาล
ข้างอาคารสํานักงาน

เพื่อติดตั้งถังกรองน้ํา
บาดาลข้างอาคาร
สํานักงาน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

กองช่าง
ประชาชนในชุมชน
ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ

8 หมู่บ้าน เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา กองช่าง
สําหรับใช้ในการออก ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กําลังกาย

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
8 หมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน
กองช่าง
ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ

84 ติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง
และสัญญานไฟเตือน
ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ในพื้นที่

ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในหมู่ 13 บ้าน
เหมืองแดงปิยะพร

300,000

-

200,000

85 ปรับปรุงซ่อมแซม และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ทุกซอยในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสําหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

500,000

500,000

500,000

8 หมู่บ้าน มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

86 รางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิดทุกซอยใน
เขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

เพื่อระบายน้ําออกนอก
หมู่บ้าน และแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมขัง

ทุกซอยในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

500,000

500,000

-

8 หมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

87 ขุดลอกรางระบายน้ําทุก เพื่อระบายน้ําออกนอก
หมูบ่ ้าน และแก้ไข
ซอยในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ ปัญหาน้ําท่วมขัง

ทุกซอยในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

500,000

500,000

-

8 หมู่บ้าน สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขังภายใน
หมู่บ้านได้

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

93

94

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะอื่นๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

88 ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะทุก เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ซอยในเขตเทศบาล
ถนนภายในชุมชน/
ตําบลแม่สายมิตรภาพ หมูบ่ ้าน

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ทุกซอยในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

1,000,000

500,000

500,000

8 หมู่บ้าน เพิ่มความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน

89 ขยายเขตไฟฟ้าทุกซอย
ในเขตเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ

ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ
ทุกหมู่บ้านและทุกซอย
ในเขตเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

8 หมู่บ้าน เพิ่มความสะดวก
กองช่าง
ให้ทุกหมู่บ้านและทุก ทต.แม่สาย
ซอยมีไฟฟ้าใช้ครบ
มิตรภาพ
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตประปา
ในเขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

5,000,000

5,000,000

5,000,000

8 หมู่บ้าน ประชาชนมีประปาใช้ กองช่าง
ครบทุกครัวเรือน
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้
ในเขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

5,000,000

1,000,000

1,000,000

8 หมู่บ้าน ภูมิทัศน์สถานที่
กองช่าง
สาธารณะได้รับการ ทต.แม่สาย
ปรับปรุง ให้เรียบร้อย มิตรภาพ
และสวยงาม

ในเขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

1,000,000

500,000

500,000

8 หมู่บ้าน มีป้ายซอยที่ได้
มาตรฐานและ
สวยงาม

เพื่อส่องสว่างตามท้อง
ถนนภายในชุมชน/
หมู่บ้าน

90 ขยายเขตประปาทุกซอย เพื่อให้ประชาชนมี
ในเขตเทศบาลตําบลแม่ ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน
สายมิตรภาพ
91 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
สาธารณะในเขตเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ
92 ป้ายชื่อซอยทุกซอยใน
เขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่สาธารณะ
เพื่อให้รู้ชื่อซอยและ
สะดวกในการติดต่อ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะอื่นๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

93 ติดตั้งเครือข่าย
เพื่อติดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ทุกชุมชน
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

ในเขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

1,000,000

500,000

2560
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

8 หมู่บ้าน ทุกชุมชนในเขต
เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งาน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

95

96

ที่
1

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดจ้างสํารวจ ออกแบบ
จัดทําแผนแม่บท
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง
มีแนวทางดําเนินการที่
ชัดเจน มีลําดับขั้นตอน
มีประสิทธิภาพ
สะดวกรวดเร็ว มาก
ยิ่งขึ้น

จัดจ้างเอกชนหรือ
หน่วยงานอื่นๆสํารวจ
ออกแบบ เพื่อจัดทําแผน
แม่บทการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2558
50,000

งบประมาณและที่มา
2559
50,000

2560
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
การปฏิบัติงานกอง
ทต.แม่สาย
ช่างมีแนวทาง
ดําเนินการที่ชัดเจนมี มิตรภาพ
ลําดับขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค้าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน
200,000
200,000
200,000 4 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมและ เพื่อสร้างงาน สร้าง
กลุ่มพัฒนาสตรี/
สํานักปลัด
ทต.
ส่งเสริมด้านอาชีพให้
อาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนา
กลุ่มผู้สูงอายุ/
แม่สาย
กลุ่มพัฒนาสตรี/กลุ่ม
สตรี/กลุ่มผู้สูงอายุ/
ประชาชนมีรายได้
มิตรภาพ
ผู้สูงอายุ/ประชาชน
ประชาชน
และมีความรู้ด้าน
อาชีพ
300,000
300,000
300,000 1 ครั้ง
ผู้นํา คณะกรรมการ สํานักปลัด
โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ผู้นํา คณะกรรมการ
ชุมชน และประชาชน
ชุมชน และประชาชน
ทต.
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการมี
ในเขต
ทต.แม่
ส
าย
ในเขต
ทต.แม่
ส
าย
แม่สาย
ศักยภาพด้านการมีส่วน ส่วนร่วมในการ
มิ
ต
รภาพ
มิ
ต
รภาพ
มิตรภาพ
ร่วมในการสนับสนุน
สนับสนุนสร้างความ
มีความเข้มแข็ง
สร้างความเข้มแข็งของ เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน ได้แก่ ผู้นํา
ได้แก่ ผู้นํา
คณะกรรมการชุมชน
คณะกรรมการชุมชน
และประชาชนในเขต
และประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ทต.แม่สายมิตรภาพ
โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ เพื่อให้ชุมชนมีเมล็ด
50,000
50,000
50,000
1 ครั้ง
ชุมชนมีเมล็ดพันธุ์
จํานวน 8 หมู่บ้าน
สํานักปลัด
ข้าวในชุมชน
ข้าวเพาะปลูก
ทต.
พันธุ์ข้าวเพาะปลูก
แม่สาย
มิตรภาพ
-

ที่
1

2

3

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

97

98

ที่
4

5

6

7

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน
30,000
30,000
30,000
1 ครั้ง
โครงการกําจัดหอยเชอรี่ เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนสามารถ
สํานักปลัด
ทต.
ด้วยยาสมุนไพร
สามารถเรียนรู้ตาม
เรียนรู้ตามแนว
แม่สาย
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
มิตรภาพ
30,000
30,000
30,000
1 ครั้ง
ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด
การปลูกพืชสวนครัว
จํานวน 8 หมู่บ้าน
จํานวน 8 หมู่บ้าน
ในการประกอบ
ทต.
บริเวณบ้านตามแนว
อาหารประจําวันตาม แม่สาย
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวเศรษฐกิจ
มิตรภาพ
พอเพียง
จํานวน 8 หมู่บ้าน
40,000
40,000
40,000
1 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมและ เพื่อสร้างงาน สร้าง
กลุ่มพัฒนาสตรี/
สํานักปลัด
ทต.
ส่งเสริมด้านการ
อาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนา
กลุ่มผู้สูงอายุ/
แม่สาย
ประกอบอาหาร
สตรี/กลุ่มผู้สูงอายุ/
ประชาชนมีรายได้
มิตรภาพ
ประชาชน
และมีความรู้ด้าน
อาชีพ
จํานวน 8 หมู่บ้าน
40,000
40,000
40,000
1 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมและ เพื่อสร้างงาน สร้าง
กลุ่มพัฒนาสตรี/
สํานักปลัด
ทต.
ส่งเสริมด้านการแปรรูป อาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนา
กลุ่มผู้สูงอายุ/
แม่สาย
ผลิตภัณฑ์
สตรี/กลุ่มผู้สูงอายุ/
ประชาชนมีรายได้
มิตรภาพ
ประชาชน
และมีความรู้ด้าน
อาชีพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่
8

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ
600,000
600,000
600,000 5 ครั้ง
โครงการศูนย์บริการและ เพื่อให้ประชาชนได้รับ -โครงการส่งเสริมศูนย์
กลุ่มพัฒนาสตรี/
สํานักปลัด
ทต.
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้เรื่องเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มผู้สูงอายุ/
แม่สาย
ทางการเกษตร
ทางการเกษตรในด้าน ทางการเกษตร
ประชาชนมีความรู้
มิตรภาพ
ประจําตําบลแม่สาย
ต่างๆ และเพื่อสร้าง
ด้านเทคโนโลยีทาง
-โครงการส่งเสริมศูนย์
งาน สร้างอาชีพให้แก่ การเรียนรู้การเกษตร
การเกษตรสามารถ
กลุ่มพัฒนาสตรี/กลุ่ม พอเพียง
สร้างรายได้และมี
ผู้สูงอายุ/ประชาชน
ความรู้ด้านอาชีพ
-โครงการฝึกอบรม/
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
-โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการเกษตร
-โครงการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนและ
สินค้าโอทอป
-โครงการกําจัดหอย
เชอรี่-ยาสมุนไพร
-โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
-โครงการคิลนิกเกษตร
เคลื่อนที่
ฯลฯ
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่
9

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ
โครงการตลาดชุมชน
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้

เพื่อกระจายสินค้า
OTOP
และส่งเสริมรายได้
ให้กับประชาชน
เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่ชุมชน

10 โครงการส่งเสริม
กลุ่มนวดแผนไทย
หมู่ 3 บ้านสันผักฮี้,
หมู่ 13บ้านเหมืองแดงปิ
ยะพร
11 โครงการปลูกมะนาว
เพื่อให้ประชาชนมี
นอกฤดู หมู่ 5
อาชีพหลักและอาชีพ
บ้านสันมะนะ
เสริมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
12 โรงการสนับสนุนต้นกล้า เพื่อให้ประชาชนลด
เพื่อการเกษตร
รายจ่ายในการ
ประกอบอาหาร
ประจําวันตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 แห่ง

หมู่ 3 และหมู่ 13
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ชุมชนมีรายได้เพื่อ
ช่วย เหลือครอบครัว

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

2 ครั้ง

ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด
ในการประกอบ
ทต.
อาหารประจําวันตาม แม่สาย
แนวเศรษฐกิจ
มิตรภาพ
พอเพียง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ได้กระจายสินค้า
สํานักปลัด
ทต.
OTOP
แม่สาย
และสร้างรายได้
มิตรภาพ
ให้กับประชาชน
ชุมชนมีรายได้เพื่อ
สํานักปลัด
ช่วย เหลือครอบครัว ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ

13 โครงการเลี้ยงปลา
บ่อซีเมนส์
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
14 โครงการเลี้ยงกบ
บ่อซีเมนส์
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ
15 โครงการไก่พันธ์ไข่
หมู่ 5 บ้านสันมะนะ

16 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพดอกไม้
ผ้าใยบัว หมู่ 1 และ
หมู่ 13

เพื่อให้ประชาชนลด
รายจ่ายในการ
ประกอบอาหาร
ประจําวันตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนลด
รายจ่ายในการ
ประกอบอาหาร
ประจําวันตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ประชาชนลด
รายจ่ายในการ
ประกอบอาหาร
ประจําวันตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่ชุมชน

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด
ในการประกอบ
ทต.
อาหารประจําวันตาม แม่สาย
แนวเศรษฐกิจ
มิตรภาพ
พอเพียง

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด
ในการประกอบ
ทต.
อาหารประจําวันตาม แม่สาย
แนวเศรษฐกิจ
มิตรภาพ
พอเพียง

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ประชาชนลดรายจ่าย สํานักปลัด
ในการประกอบ
ทต.
อาหารประจําวันตาม แม่สาย
แนวเศรษฐกิจ
มิตรภาพ
พอเพียง

หมู่ 1 และหมู่ 13
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ชุมชนมีรายได้เพื่อ
ช่วย เหลือครอบครัว

สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
ที่
2558
2559
2560
รับผิดชอบ

17 โครงการสนับสนุนศูนย์ เพื่อให้ประชาชน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเรียนรู้ตาม
ชุมชน
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 8 หมู่บ้าน

20,000

-

-

1 ครั้ง

ประชาชนสามารถ
เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

18 ส่งเสริมรายได้ให้กับ
เพื่อกระจายสินค้า
ประชาชน(ตลาด OTOP) OTOPและส่งเสริม
รายได้ให้กับประชาชน

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

300,000

-

-

ตลอดปี

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

100,000

-

-

ตลอดปี

50,000

-

-

ทุกกลุ่ม

ได้กระจายสินค้า
OTOP
และสร้างรายได้
ให้กับประชาชน
เกษตรกรมีความรู้ใน
การปรับปรุงฟื้นฟู
พื้นที่ทางการเกษตร
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่ได้จด
ทะเบียนตลอดจน
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคน
ในชุมชน

19 โครงการปรับปรุงฟื้นฟู เพื่อให้เกษตรกรมี
เขตพื้นที่
พื้นที่ทางการเกษตร
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง ทต.แม่สายมิตรภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่
ทางการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
20 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
กลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ใน
ชุมชน
วิสาหกิจชุมชนที่ได้จด
เขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ทะเบียนตลอดจนการ
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคน
ในชุมชน
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

โครงการตลาดนัด
มิตรภาพ

เพื่อกระจายสินค้า
OTOPและส่งเสริม
รายได้ให้กับประชาชน

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

500,000

100,000

100,000

ตลอดปี

2

ถนนวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชน
ตลอดจนการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

100,000

100,000

ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ได้กระจายสินค้า
สํานักปลัด
ทต.
OTOPและสร้าง
แม่สาย
รายได้ให้กับ
มิตรภาพ
ประชาชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัด
การกระตุ้นเศรษฐกิจ ทต.แม่สาย
ของชุมชนตลอดจน
มิตรภาพ
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
ให้ดีมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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104

ที่

- ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

1

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย

2

โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

3

โครงการอาหารเสริม
(นม)

เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก
เพื่อให้บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องด้าน
การศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานด้าน
การศึกษา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

จัดอบรมเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปฐมวัย

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

การศึกษาระดับ
ปฐมวัยมีคุณภาพได้
มาตรฐาน

จัดการฝึกอบรมทาง
วิชาการ การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ และส่ง
บุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมการฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นดําเนินการ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
เด็กนักเรียนใน
พัฒนาการด้านร่างกาย สถานศึกษาสังกัด
ของเด็กนักเรียน
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพและสังกัดสพฐ.
ได้รับอาหารเสริม(นม)

70,000

70,000

70,000

2 ครั้ง

บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ด้าน
การศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจการการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น

1,626,800

1,700,000

1,700,000

ตลอดปี

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
กอง
พลานามัยแข็งแรง
การศึกษา
สมบูรณ์และมี
ทต.แม่สาย
พัฒนาการที่
มิตรภาพ
เหมาะสมตามวัย

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

4

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ

5

โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กเล็กมี
อนามัยเด็กเล็ก
สุขภาพอนามัยที่ดี มี
ร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

เด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพและสังกัดสพฐ.
ได้รับอาหารกลางวันตาม
หลักโภชนาการ

4,552,800

4,600,000

4,600,000

ตลอดปี

จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
อาทิเช่น
- โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
- โครงการหนูน้อยฟันดี
- โครงการมือสะอาด
สุขภาพดี
- โครงการขยับกาย
สบายชีวา
- โครงการให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัยที่ดีแก่
ผู้ปกครอง
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การเด็กนักเรียนมี
กอง
สุขภาพพลานามัย
การศึกษา
แข็งแรง สมบูรณ์และ ทต.แม่สาย
มีพัฒนาการที่
มิตรภาพ
เหมาะสมตามวัย
ศึกษาระดับปฐมวัยมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
เด็กเล็กมีสุขภาพ
อนามัย แข็งแรง
สมบูรณ์

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

มีพัฒนาการตามวัย

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

105

106

ที่
6

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพมีการ
บริหารจัดการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานการ
ดําเนินงาน

จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
อาทิเช่น
- โครงการประชุม
ผู้ปกครอง ,
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการจัดมุม
ประสบการณ์ชั้นเรียน
- โครงการการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน
- โครงการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- โครงการจัดหาและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม
- จัดหาวัสดุการศึกษา
- โครงการนิเทศชั้นเรียน
,นิเทศการสอน
- โครงการวิจัยใน
ชั้นเรียน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

100,000

100,000

100,000

ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การบริหารจัดการ
กอง
ด้านการศึกษาของ
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่สาย
เทศบาลตําบลแม่สาย มิตรภาพ
มิตรภาพมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงาน

ที่
7

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ (ต่อ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

- โครงการ 5 ส.
- โครงการเยี่ยมบ้าน
- โครงการเขตปลอด
ขนมกรุบกรอบ
- โครงการเงินออม
ของหนู
- โครงการวันสําคัญ
(วันแม่แห่งชาติ ,วันพ่อ
แห่งชาติ ,วันครู ,
วันสงกรานต์ ,วัน
วันสําคัญทางศาสนา
- โครงการสานสัมพันธ์
เครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาศูนย์ฯ
- โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทาง
การศึกษา
- โครงการวันวิชาการ
ฯลฯ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

107

108

ที่
8

9

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการจัดงานพิธีเปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ
ที่ได้มาตรฐาน
โครงการส่งเสริมการ
เพื่อให้เด็ก เยาวชน
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และประชาชนมีทักษะ
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ในการสื่อสารเพื่อ
ประชาคมอาเซียน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

10 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษามี ส่วนร่วม
ในการพัฒนาด้าน
การศึกษาของท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

จัดงานพิธีเปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

จัดอบรมด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร อาทิเช่น
ภาษาอังกฤษ ภาษา
พม่า ภาษาจีน ฯลฯ

30,000

-

-

ตลอดปี

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
เพื่อจัดโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาด้าน
การศึกษา ได้แก่
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันมะนะ
ฯลฯ

250,000

250,000

250,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กอง
และประชาชนเข้ามา การศึกษา
มีส่วนร่วมในการ
ทต.แม่สาย
ดําเนินงานของศูนย์ มิตรภาพ
พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากรทางการ
กอง
ศึกษาและผู้มีส่วน
การศึกษา
เกี่ยวข้อง มีความรู้ ทต.แม่สาย
ความเข้าใจ
มิตรภาพ
ภาษาอังกฤษ พม่า
จีน มากขึ้น
การศึกษาท้องถิ่นเกิด
กอง
การพัฒนา เพื่อ
การศึกษา
รองรับการเข้าสู่
ทต.แม่สาย
ประชาคมอาเซียน
มิตรภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ - เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาเด็ก และ
เยาวชนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และ เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการ ดําเนิน
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ
- เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
กับเด็กและ เยาวชนมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กและ เยาวชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน อาทิเช่น
- โครงการ To be
Number 1
- โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ
- โครงการวันเยาวชน
แห่งชาติ
- โครงการจ้างเด็ก
นักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน
- สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชนเพื่อจัด
กิจกรรมที่เด็กได้รับ
ประโยชน์ เช่น
สโมสรไลออนส์แม่สาย
ฯลฯ

2558

200,000

งบประมาณและที่มา
2559

200,000

2560

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนได้รับ
กอง
การพัฒนาอย่างเต็ม การศึกษา
ศักยภาพ มีจิต
ทต.แม่สาย
สาธารณะ ทําให้
มิตรภาพ
ท้องถิ่นเกิดการ
พัฒนา

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

109

110

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

12 โครงการห้องสมุด
กฎหมาย ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน
ในเขตเทศบาล มีที่
ศึกษาค้นคว้า
แหล่งข้อมูลกฎหมาย
ที่สําคัญ

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สันมะนะโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาจีน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีทักษะ
ในการสื่อสารเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
เพื่อเผยแพร่
สารานุกรมสําหรับ
เยาวชนไทยให้ครบทุก
โรงเรียนในพื้นที่
ตามเป้าหมาย

14 สนับสนุนโครงการ
เผยแพร่สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน
สโมสรไลออนส์แม่สาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ประชาชน เยาวชน
ในเขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 แห่ง

ประชาชน เยาวชน
ในเขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ มีที่ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลด้าน
กฎหมาย

จัดอบรมด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสาร อาทิเช่น
ภาษาจีน ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาเขต 3-4และ
มัธยมศึกษาตอนต้น เขต
36 รวม
จํานวน 343 โรงเรียน

20,000

-

-

1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
กอง
ประชาชนมีทักษะใน การศึกษา
การสื่อสารเพื่อ
ทต.แม่สาย
รองรับการเข้าสู่
มิตรภาพ
ประชาคมอาเซียน
นักเรียนมีความรู้
กอง
จากการอ่าน
การศึกษา
สารานุกรมไทย
ทต.แม่สาย
สําหรับเยาวชน
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่
1

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
โครงการส่งเสริมการจัด
งานประเพณีท้องถิ่น
งานวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
- เพื่อส่งเสริมให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีของท้องถิ่น

จัดโครงการ/กิจกรรม
และสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดงานเพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อาทิเช่น
- โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
- โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
- โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
- งานประเพณีบวงสรวง
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระเจ้าพรหมมหาราช
- งานประเพณีมนัสการ
และสรงน้ําพระธาตุ
เจ้าดอยตุง

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
- เด็ก เยาวชน
กอง
ประชาชน และ
การศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทต.แม่สาย
ร่วมอนุรักษ์ และสืบ มิตรภาพ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไปอย่างมีคุณค่
- เกิดความสมัคร
สมาน สามัคคีใน
ชุมชน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

111

112

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
โครงการส่งเสริมการจัด
งานประเพณีท้องถิ่น
งานวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

- งานประเพณี
เทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี
- งานพิธีทานหาแม่ฟ้า
หลวง
- งานพ่อขุนเม็งราย
- โครงการเชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- โครงการอบรมและ
เผยแพร่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- โครงการจัดแสดง
วัฒนธรรม การแต่งกาย
ท้องถิ่น
- โครงการหอวัฒนธรรม
และแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
ฯลฯ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ที่
2

3

4

5

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา

เพื่อส่งเสริมและ
ทะนุบํารุงศาสนา

จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและ
ทะนุบํารุงศาสนา
อาทิเช่น
- โครงการเสริมส่ง
พระพุทธศาสนา
- โครงการวิถีพุทธ ฯลฯ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสืบสาน
จัดฝึกอบรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมให้แก่เด็ก
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม เยาวชนและประชาชน
ให้คงอยู่ต่อไป
การจัดกิจกรรม
เพื่อระลึกถึงการจัดตั้ง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
"วันท้องถิ่นไทย"
เทศบาลและการ
ไทยในวันที่ 18 มีนาคม
กระจายอํานาจใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง
การดําเนินกิจกรรม
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มี จัดกิจกรรมในงานรัฐพิธี
ร่วมกันในงานรัฐพิธี และ ส่วนร่วมและมีโอกาส
และงานวันสําคัญของ
งานวันสําคัญของชาติ
ทํากิจกรรมในงาน
ชาติ
ต่างๆ ร่วมกัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000

500,000

500,000

ตลอดปี

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
- ประชาชนได้ปฏิบัติ
กอง
ตนตามแนวทาง
การศึกษา
ศาสนา
ทต.แม่สาย
- เผยแพร่ศาสนาให้ มิตรภาพ
คงอยู่สืบไป
สามารถรักษาภูมิ
กอง
ปัญญาท้องถิ่นให้คง การศึกษา
อยู่สืบทอดต่อไปถึง ทต.แม่สาย
คนรุ่นหลัง
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ประชาชนเข้ าใจ
ทต.
บทบาทหน้ าทีของ
เทศบาลและอํานาจ แม่สาย
มิตรภาพ
การปกครอง
ประชาชน และทุก สํานักปลัด
ทต.
ภาคส่วนได้ มีสว่ น
ร่วม และทํากิจกรรม แม่สาย
ในงานต่างๆ ร่วมกัน มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

113

114

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

6

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายโครงการจัดงาน
วันจักรี

7

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายโครงการจัดงาน
วันฉัตรมงคล

8

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร /วันเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
พระชนมายุ 5 รอบ
อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายประกอบพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรม ราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2557

9

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป
เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป
เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

3,000

3,000

3,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

3,000

3,000

3,000

1 ครั้ง

2 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

2 ครั้ง

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อ.แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อ.แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

10 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายประกอบพิธีวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม
2557

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชน
รุ่นหลังต่อไป
11 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ เพื่อแสดงออกถึงการมี
แม่สายพิธีวันเฉลิมพระ วัฒนธรรมประเพณี
ชนมพรรษาพระบาท
และรักษาสืบทอดสู่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 อนุชน
ธันวาคม 2557 และงาน รุ่นหลังต่อไป
สโมสรสันนิบาต
12 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ ส่งเสริมและสืบสาน
แม่สายจัดงานประจําปี การอนุรักษ์ประเพณี
ประเพณีวันปีใหม่ 2558 วัฒนธรรมไทยอันดีงาม
ให้คงอยู่ต่อไป

1 ครั้ง

3,000

3,000

3,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1,000

1,000

1,000

1 ครั้ง

13 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายจัดงานประเพณี
บวงสรวงพระบรมรา
ชานุสาวรีย์พระเจ้า
พรหมมหาราช ปี 2558

1 ครั้ง

25,000

25,000

25,000

1 ครั้ง

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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116

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

14 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายจัดงานฤดูหนาว
ของดีอําเภอแม่สาย
ปี 2558

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

15 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายงานนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุเจ้า
ดอยตุง ประจําปี 2558

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง

16 อุดหนุนวัดพระธาตุดอย
ตุงงานนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุเจ้า
ดอยตุง ประจําปี 2558

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

17 อุดหนุนวัดพระธาตุดอย
ตุงงานนมัสการและสรง
น้ําพระธาตุเจ้าดอยตุง
ประจําปี 2558

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
วัดพระธาตุ
ดอยตุง
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

18 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทรา- บรมราช
ชนนี วันที่ 21 ตุลาคม
2557
19 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18
กรกฎาคม 2558

20 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายจัดงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ปี 2558

21 อุดหนุนที่ว่าการอําเภอ
แม่สายพิธีรดน้ําดําหัว
พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ปี 2558

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

3,500

3,500

3,500

1 ครั้ง

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

3,500

3,500

3,500

1 ครั้ง

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง

สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง

อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
อําเภอ
แม่สาย
และทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

117

118

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560

22 อุดหนุนวัดพระธาตุดอย
ตุงโครงการธรรมยาตรา
เดินขึ้นบูชาพระธาตุ
ดอยตุง

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง

เพื่อแสดงออกถึงการมี
ทต.แม่สายมิตรภาพ
วัฒนธรรมประเพณี
-โครงการจําวัตร ปฏิบัติ และรักษาสืบทอดสู่
ธรรมวันสําคัญทางศาสนา อนุชนรุ่นหลังต่อไป

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เพื่อแสดงออกถึงการมี
วัฒนธรรมประเพณี
และรักษาสืบทอดสู่
อนุชนรุ่นหลังต่อไป

อนุรักษ์
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

เพื่อประกอบพิธีทาง
ศาสนา
เนื่องในโอกาสต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

ประกอบพิธีทางศาสนา
เนื่องในโอกาสต่างๆ ของ
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

2 ครั้ง

23 สนับสนุนสภาวัฒนธรรม

ฯ

24 สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลแม่สาย ในการจัด
กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
25 การดําเนินงานประกอบ
พิธีทางศาสนาของ
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

อําเภอ
สามารถรักษา
แม่สาย
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง และทต.
แม่สาย
อยู่สืบทอดต่อไป
มิตรภาพ
ถึงคนรุ่นหลัง
กอง
สามารถรักษา
การศึกษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีปฏิบัติให้คง ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
อยู่สืบทอดต่อไป
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
สํานักปลัด
วัฒนธรรมและ
ทต.
ประเพณีปฏิบัติให้คง แม่สาย
อยู่สืบทอดต่อไป
มิตรภาพ
ถึงคนรุ่นหลัง
สามารถรักษา
สํานักปลัด
วัฒนธรรมและ
ทต.
ประเพณีปฏิบัติให้คง แม่สาย
อยู่สืบทอดต่อไป
มิตรภาพ
ถึงคนรุ่นหลัง

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

1

โครงการตรวจคัดกรอง
ผู้เสพยายาเสพติด

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เยาวชน/ประชาชน/
เจ้าหน้าที่
ทั้ง 8 หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

2

โครงการฝึกอบรม
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
ปัญหายาเสพติด

เยาวชน/ประชาชน/
เจ้าหน้าที่
ทั้ง 8 หมู่บ้าน

40,000

40,000

40,000

2 ครั้ง

3

โครงการฝึกอบรมราษฎร เพื่อป้องกันและแก้ไข
อาสาป้องกันภัยยาเสพ ปัญหายาเสพติด
ติด

เยาวชน/ประชาชน/
เจ้าหน้าที่
ทั้ง 8 หมู่บ้าน

20,000

-

-

2 ครั้ง

4

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นํา และ
คณะกรรมการชุมชน
โครงการหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

เพื่อสนับสนุนให้คณะ
กรรมการชุมชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

คณะ กรรมการชุมชน
ในเขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

40,000

-

-

1 ครั้ง

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชนในการสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน

จํานวน 8 หมู่บ้าน

30,000

-

-

1 ครั้ง

5

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เยาวชนมีทักษะชีวิต
ในการปฏิเสธยาเสพ
ติด โรงเรียนและ
ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
เสริมสร้างความ
สํานักปลัด
เข้มแข็งของ
ทต.แม่
คณะกรรมการชุมชน
สาย
มิตรภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
สํานักปลัด
ความเข้มแข็ง ลด
ทต.แม่
ปัญหายาเสพติด
สาย
สร้างความยั่งยืน
มิตรภาพ
ให้กับหมู่บ้าน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

119

120

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

6

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด จ. เชียงราย

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

-

-

1 ครั้ง

7

อุดหนุนศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด อ. แม่สาย

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

-

-

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ชุมชนเกิดความ
ที่ทําการ
เข้มแข็งสามารถ
ปกครอง
ป้องกันและแก้ไข
จ.เชียงราย
ปัญหายาเสพติด
และ
ได้อย่างมีประสิทิภาพ สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ชุมชนเกิดความ
ที่ทําการ
เข้มแข็งสามารถ
ปกครอง
ป้องกันและแก้ไข
อ.แม่สาย
ปัญหายาเสพติด
และ
ได้อย่างมีประสิทิภาพ สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

1

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก

พื้นที่ 8 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

ตลอดปี

2

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัด
นก

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้หวัดนก

พื้นที่ 8 หมู่บ้าน

10,000

10,000

10,000

ตลอดปี

3

การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาชนใน
พื้นที่ 8 หมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

4

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า

สุนัขและแมวในพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สามรถป้องกันและ สํานักปลัด
แก้ไขปัญหาโรค
ทต.
ไข้เลือดออก
แม่สาย
มิตรภาพ
สามารถป้องกันและ สํานักปลัด
แก้ไขปัญหาโรค
ทต.
ไข้หวัดนก
แม่สาย
มิตรภาพ
ประชาชนได้รับ
สํานักปลัด
ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ทต.
การคุ้มครองผู้บริโภค แม่สาย
มิตรภาพ
สามารถป้องกันโรค สํานักปลัด
พิษสุนัขบ้า
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพครอบคลุมจากทุกภาคีเครือข่าย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

5

โครงการอบรมและตรวจ
สุขภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ผู้
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย
ผู้ป่วยเบาหวานและ
เบาหวานและความดัน
ความดันโลหิตสูง ได้รับ
โลหิตสูงในพื้นที่
ความรู้มีสุขภาพที่ดี
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

2 ครั้ง

6

อบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

เยาวชนในเขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

7

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุข-มูลฐาน
ชุมชน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม ของ
ศสมช.
ประชาชนได้รับการ
ตรวจสุขภาพจากการ
บริการสาธารณสุขของ
รัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศสมช.
จํานวน 8 แห่ง

120,000

-

-

8 แห่ง

ประชากร 9,000 คน X
20 บาท

180,000

-

-

1 ครั้ง

8

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง ได้รับ
ความรู้และมีสุขภาพ
ที่ดี
สามารถป้องกันและ สํานักปลัด
แก้ไขปัญหา
ทต.
โรคติดต่อทาง
แม่สาย
เพศสัมพันธ์ในเขต
มิตรภาพ
พื้นที่ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ศสมช.จัดกิจกรรมได้ สํานักปลัด
อย่างมีประสิทธิภาพ ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ประชาชนได้รับ
สํานักปลัด
บริการสาธารณะสุข ทต.แม่สาย
ครบถ้วน และมี
มิตรภาพ
สุขภาพอนามัยที่ดี

ที่
1

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาและจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน

- เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และ ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาใน ระดับต่างๆ

จัดโครงการ/กิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
อาทิเช่น
- โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติด
- โครงการแข่งขันกีฬา
เซปัคตะกร้อ
- โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน
- โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอําเภอแม่สาย
- โครงการกีฬาปฐมวัย
- โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- โครงการจ้างผู้นําการ
ออกกําลังกาย (แอโรบิก)
ฯลฯ

2558
600,000

งบประมาณและที่มา
2559
600,000

2560
600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์
- ป้องกันปัญหายา
เสพติดในชุมชน
- พัฒนาการกีฬาใน
ระดับท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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124

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2

โครงการกีฬายุวชน
ต้านยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต. แม่สายมิตรภาพ

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

3

สนับสนุนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาแม่สาย
เวียงพางคํา ในโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายแม่สาย
เวียงพางคํา

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนในเขตพื้นที่
ทต. แม่สายมิตรภาพ
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

75,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

4

สนับสนุนโรงเรียนบ้าน เพื่อส่งเสริมการออก
สันทราย โครงการกีฬาสี กําลังกายและการ
โรงเรียนบ้านสันทราย
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนโรงเรียน
บ้านสันทราย

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

5

สนับสนุนโรงเรียนบ้าน เพื่อส่งเสริมการออก
สันทราย โครงการกีฬาสี กําลังกายและการ
โรงเรียนบ้านสันมะนะ แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

นักเรียนโรงเรียน
บ้านสันมะนะ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

6

สนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องดนตรีกลองยาว
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม

7

อุดหนุนชมรมวิ่งเพื่อ
สุขภาพ ทต. แม่สาย
มิตรภาพ

8

โครงการกีฬาผู้สูงอายุ

9

โครงการสนับสนุน
กลุ่มรักษ์มวยไทย
ทต.แม่สายมิตรภาพ

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ ได้มีอุปกรณ์
เครื่องดนตรีกล้องยาว
ในการฝึกซ้อมและ
กิจกรรมของหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกําลังกายต่อต้าน
ยาเสพติดและส่งเสริม
สุขภาพ

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนมีจิตสํานึก
กอง
และตระหนักถึง
การศึกษา
ความเป็นไทย รวมถึง ทต.แม่สาย
มีสมรรถนะทาง
มิตรภาพ
ดนตรีพื้นเมือง
ประชาชนได้ออก
กอง
กําลังกายต่อต้านยา การศึกษา
เสพติดและส่งเสริม ทต.แม่สาย
สุขภาพ
มิตรภาพ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต. แม่สายมิตรภาพ

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เยาวชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่ ทต. แม่สาย
มิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายและการ
แข่งขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

ผู้สูงอายุ,ประชาชนใน
เขตพื้นที่
ทต. แม่สายมิตรภาพ

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกําลังกายต่อต้าน
ยาเสพติดและส่งเสริม
สุขภาพ

เยาวชนและประชาชนใน
เขตพื้นที่ ทต. แม่สาย
มิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ประชาชนได้ออก
กําลังกายต่อต้านยา
เสพติดและส่งเสริม
สุขภาพ

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

125

126

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
สันมะนะและโรงเรียน
บ้านสันทราย โครงการ
พัฒนานักเรียนด้าน
ดุริยางค์เพื่อชุมชน

เพื่อจัดการเรียนรู้ด้าน โรงเรียนบ้านสันมะนะ,
ดนตรีดุริยางค์ให้แก่
โรงเรียนบ้านสันทราย
นักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

-

-

1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
นักเรียนและเยาวชน กองศึกษา
ในพื้นที่ ได้รับการ
ทต.แม่สาย
เรียนรู้ด้านวิชาดนตรี มิตรภาพ
และดุริยางค์
รวมถึงสามารถนําวง
ดุริยางค์เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน
ได้มีอุปกรณ์เครื่อง
กองศึกษา
ดนตรีสากลใช้ในการ ทต.แม่สาย
ฝึกซ้อม
มิตรภาพ

11 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่
หมู่ 4 บ้านเวียงหอม
ทต.แม่สายมิตรภาพได้
มีอุปกรณ์เครื่องดนตรี
สากลในการฝึกซ้อม
12 แข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ เพื่อให้เยาวชนและ
คน ทต.แม่สายมิตรภาพ ประชาชนได้เล่นกีฬา
คัพ ต้านยาเสพติด
ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนในพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

-

-

1 ครั้ง

เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

50,000

-

-

1 ครั้ง

เยาวชนและ
ประชาชน
ได้เล่นกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด

13 แข่งขันกีฬาตะกร้อ
ทต.แม่สายมิตรภาพคัพ
ต้านยาเสพติด

เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

30,000

-

-

1 ครั้ง

เยาวชนและ
กองศึกษา
ประชาชนได้เล่นกีฬา ทต.แม่สาย
ห่างไกล
มิตรภาพ
ยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

กองศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

14 ส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้เล่นกีฬา
ห่างไกลยาเสพติด

เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

-

-

ตลอดปี

15 แข่งขันกีฬาประชาชน
ต้านยาเสพติด

จํานวน ๘ ชุมชน
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ทําให้รู้รักสามัคคี
และมีสุขภาพแข็งแรง
เพื่อให้ อสม.ประจํา
อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านเล็งเห็น
ประจําหมูบ่ ้าน เขตพื้นที่
ความสําคัญของการ
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ออกกําลังกาย ร่างกาย
ทั้ง 8 หมู่บา้ น
แข็งแรงห่างไกลโรคภัย
ต่างๆ
เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬา
ชุมชน 8 ชุมชนและ
สําหรับใช้ในการออก
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
กําลังกาย
เทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

200,000

-

-

1 ครั้ง

20,000

-

-

1 ครั้ง

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

16 เพื่อใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬา อสม.
คณะกรรมการบริหาร
ชมรม อสม. ตําบล
แม่สาย
17 อุปกรณ์กีฬา
สําหรับประชาชนใน
พื้นที่ ทต. แม่สาย
มิตรภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
เยาวชนและ
กองศึกษา
ประชาชนได้เล่นกีฬา ทต.แม่สาย
ห่างไกล
มิตรภาพ
ยาเสพติด
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ทําให้รู้รักสามัคคี
และมีสุขภาพแข็งแรง
อสม.ประจําหมู่บ้าน
เล็งเห็นความสําคัญ
ของการออกกําลัง
กาย ร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลโรคภัยต่างๆ

กองศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

มีอุปกรณ์กีฬาสําหรับ กองศึกษา
ใช้ในการออกกําลัง ทต.แม่สาย
กาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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128

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2558

งบประมาณและที่มา
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

18 การแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี
(พรหมมหาราชคัพ)

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ทําให้รู้รัก
สามัคคี และมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

1 ครั้ง

15,000

15,000

15,000

1 ครั้ง

ประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ทําให้รู้
รักสามัคคี และมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

19 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
จัดแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานหรือสมาคม
กีฬาต่างๆ

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาจักรยาน
ทําให้รู้รักสามัคคี และ
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

ตลอดปี

50,000

50,000

50,000

ตลอดปี

ประชาชนได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา ทําให้รู้
รักสามัคคี และมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ที่ทําการ
ปกครอง
อ.แม่สาย
และ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สมาคม
จักรยาน
แห่ง
ประเทศ
ไทย
ในพระ
บรม
ราชูปถัมภ์
และ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

1

โครงการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส

2

โครงการ/กิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัว
สํานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว
สนับสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

3

4

โครงการเสริมสร้างและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000

30,000

30,000

2 ครั้ง

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
หรือผู้ด้อยโอกาส
มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นต่อ
การดํารงชีวิต

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต. แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

2 ครั้ง

กิจการด้านการ
พัฒนาสตรี และ
สถาบันครอบครัว
มีความเข้มแข็ง

สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

สภาเด็กและเยาวชน
มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
ได้รับการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี

สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อให้แก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส
มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต
เพื่อส่งเสริมกิจการด้าน
การพัฒนาสตรี และ
เสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

129

130

ที่
5

6

7

8

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการกิจกรรมเนื่อง
ในวันสตรีสากล

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี
ได้แสดงออกและ
ส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่มสตรี
อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี
โครงการกิจกรรมเนื่อง ได้แสดงออกถึงความ
ในวันแม่แห่งชาติ
จงรักภักดี และเข้า
ร่วมงานวันแม่
โครงการเฉลิมพระ
เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี
เกียรติ สมเด็จพระเทพ ได้แสดงออกถึงความ
รัตนราชสุดาฯในโอกาศ จงรักภักดี และเข้าร่วม
ฉลองพระชนมายุ ครบ 5 กิจกรรม
รอบ 2 เมษายน 2558
เพื่อให้ประชาชนในเขต
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายร่วม ทต.แม่สายมิตรภาพมี
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ส่วนร่วมสร้างชุมชน
(สสส.)
ท้องถิ่นน่าอยู่

กลุ่มพัฒนาสตรี
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

กลุ่มพัฒนาสตรี
มีความเข้มแข็ง

กลุ่มพัฒนาสตรี
ทต.แม่สายมิตรภาพ

40,000

40,000

40,000

1 ครั้ง

กลุ่มพัฒนาสตรี
มีความเข้มแข็ง

ประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

-

-

2 ครั้ง

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และเข้า
ร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

-โครงการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืน
-โครงการส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน
ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

5 ครั้ง

ประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ได้มีส่วนร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

สํานักปลัด
ทต.
แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560
อุดหนุนกิจกรรมงาน
กิ่งกาชาดอําเภอแม่สาย

เพื่อสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิตและ
ช่วยเหลือราษฎรที่
ประสบภัยจากสา
ธารณภัย และอื่นๆ

ประชาชนในเขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง

10 จัดกิจกรรมสําหรับ
สภาเด็กและเยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
11 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่
คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน

50,000

50,000

50,000

3 ครั้ง

สภาเด็กและเยาวชน

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

12 โครงการบ้านท้องถิ่น
เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
แก่ผู้ยากไร้

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ยากจน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
และผู้ยากจน

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

9

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รับบริจาคโลหิตและ ที่ทําการ
ช่วยเหลือราษฎรที่
ปกครอง
ประสบภัยจากสา
อ.แม่สาย
ธารณ-ภัย วินาศภัย
และ
และอื่นๆ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สภาเด็กและเยาวชน สํานักปลัด
มีความเข้มแข็ง
ทต.แม่สาย
มากยิ่งขึ้น
มิตรภาพ
สภาเด็กและเยาวชน สํานักปลัด
มีความเข้มแข็ง
ทต.แม่สาย
มากยิ่งขึ้น
มิตรภาพ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สํานักปลัด
และผู้ยากจน ได้รับ ทต.แม่สาย
การช่วยเหลือด้านที่ มิตรภาพ
อยู่อาศัย

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

131

132

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

13 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายการดํารงชีพ

677 คน

4,604,400

-

-

ตลอดปี

14 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการ

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายการดํารงชีพ

106 คน

636,000

-

-

ตลอดปี

15 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ติดเชื้อ

เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายการดํารงชีพ

42 คน

276,000

-

-

ตลอดปี

16 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับ
ผู้สูงอายุ
17 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับเด็ก
และเยาวชน
18 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับเด็ก
และเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มพัฒนา
สตรี
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

กลุ่มพัฒนาสตรี
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

สภาเด็กและเยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ผู้สูงอายุมีชีวิตความ สํานักปลัด
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
คนพิการมีชีวิตความ สํานักปลัด
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ผู้ติดเชื้อมีชีวิตความ สํานักปลัด
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ
สํานักปลัด
มีความเข้มแข็ง
ทต.แม่สาย
มากยิ่งขึ้น
มิตรภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรี
สํานักปลัด
มีความเข้มแข็ง
ทต.แม่สาย
มากยิ่งขึ้น
มิตรภาพ
สภาเด็กและเยาวชน สํานักปลัด
มีความเข้มแข็ง
ทต.แม่สาย
มากยิ่งขึ้น
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

19 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อเสริมสร้างความ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ เข้มแข็งสภาเด็กและ
กลุ่มพัฒนาสตรี
เยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

กลุ่มพัฒนาสตรี
ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

กลุ่มพัฒนาสตรี
ทต.แม่สายมิตรภาพ
มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น

20 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อเสริมสร้างความ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ เข้มแข็งสภาเด็กและ
กลุ่มผู้สูงอายุ
เยาวชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

กลุ่มผู้สูงอายุ
ทต.แม่สายมิตรภาพ

100,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

กลุ่มผู้สูงอายุ
ทต.แม่สายมิตรภาพ
มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

133

134

ที่
1

2

3

4

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560
ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี
(คดีอาญา คดีแพ่ง
คดีปกครองและอื่นๆ)
ค่าสินไหมทดแทนกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐทํา
ละเมิด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีในศาล
ของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายการส่งคืน
เงินกองทุนเงินทดแทน
ผู้ประสบภัยกรณีรถของ
เทศบาลก่อให้เกิดความ
เสียหาย
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้นํา และ
คณะกรรมการชุมชน
ทต.แม่สายมิตรภาพ

คดีอาญา คดีแพ่ง คดี
ปกครองและอื่นๆ ของ
เทศบาล

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การดําเนินคดีในศาล สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
เป็นไปด้วยความ
มิตรภาพ
เรียบร้อย

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

เพื่อจ่ายเป็นค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายที่
ทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ เกิดขึ้นจากการทําละเมิด
ของรัฐทําละเมิด ใน
ของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

ผู้ที่ถูกกระทําละเมิด สํานักปลัด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ทต.แม่สาย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิตรภาพ
ได้รับการเยียวยา

เพื่อส่งคืนเงินกองทุน
เงินทดแทน
ผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์

กองทุนเงินทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
ได้รับเงินที่จ่ายไปแล้วคืน

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

กองทุนเงินทดแทน
ผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์ได้รับเงินที่
จ่ายไปแล้วคืน

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์
และพัฒนาทักษะให้แก่
ผู้นําชุมชนทุกระดับ

ผู้นําชุมชน ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

200,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ผู้นําชุมชน ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อ
มาพัฒนาชุมชน

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
8 หมู่บ้าน ประชาชนในชุมชน
กองช่าง
ได้รับความปลอดภัย ทต.แม่สาย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มิตรภาพ

5

ติดตั้งกล้อง CCTV
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ในเขตเทศบาลตําบล
แม่สายมิตรภาพ

เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด

เขตเทศบาลตําบลแม่
สายมิตรภาพ
จํานวน 8 หมู่บ้าน

500,000

500,000

500,000

6

ติดตั้งกล้อง CCTV
ในสํานักงานเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ให้กับสมาชิก
อปพร. (ฝึกทบทวน)

เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง
การก่ออาชญากรรม

สํานักงานเทศบาล
ตําบลแม่สายมิตรภาพ

50,000

30,000

30,000

1 ระบบ

เพื่อพัฒนาความรู้
สมาชิก อปพร. สังกัด
ความสามารถให้กับ
ศูนย์ อปพร.ทต.แม่สาย
สมาชิก อปพร.ให้มี
มิตรภาพ
ความรู้ในด้านสาธารณ
ภัยต่างๆ

150,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

เพื่อวางระบบในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สามารถนํา
มาใช้เพื่อลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

80,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

7

8

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ระดับท้องถิ่น

กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นํา
ชุมชน, สมาชิก อปพร.,
ประชาชนและหน่วยงาน
ราชการทุกภาคส่วนใน
เขตพื้นที่

ได้รับความปลอดภัย สํานักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สมาชิก อปพร. ใน
สํานักปลัด
สังกัด มีความรู้ความ ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สมารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้าน
ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ทุกภาคส่วนมีความรู้ สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
ความเข้าใจในการ
มิตรภาพ
ป้องกันและจัดการ
กับภัยพิบัติต่างๆ ได้
อย่างมีระบบแบบ
แผน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนและ
สํานักปลัด
นักท่องเที่ยวมีความ ทต.แม่สาย
ปลอดภัยในชีวิตและ มิตรภาพ
ทรัพย์สินและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ประชาชนในเขต
ในการดําเนินกิจกรรม/ รับผิดชอบและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน นักท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาลต่างๆ

100,000

100,000

100,000

2 ครั้ง

10 ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน
กิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(วัน อปพร.)

เพื่อนําสมาชิก อปพร.
สังกัดศูนย์ อปพร.ทต.
แม่สายมิตรภาพ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เนื่องในวัน อปพร. 22
มีนาคม ทุกปี

สมาชิก อปพร.ในสังกัด
ศูนย์ อปพร.ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

สมาชิก อปพร. ใน
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
สังกัด ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและบําเพ็ญ มิตรภาพ
สาธารณะประโยชน์
ในเขตพื้นที่และตาม
ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

11 โครงการฝึกอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(จัดตั้ง)

เพื่อให้มีสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน

ประชาชนในเขตพื้นที่
จํานวน 8 หมู่บ้าน

200,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ศูนย์ อปพร.ทต.
แม่สายมิตรภาพ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน

9

โครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
และการอํานวยความ
สะดวกด้านการจราจร
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในงานประเพณี
ต่างๆ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

12 ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ อปพร.ทต.แม่
สายมิตรภาพ

สมาชิก อปพร.ในสังกัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานของ
ศูนย์ อปพร.ทต.แม่สาย
ศูนย์ อปพร.ทต.แม่
มิตรภาพ
สายมิตรภาพ ในการ
บริหารงานศูนย์ในด้าน
ด้านต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

50,000

50,000

50,000

ตลอดปี

13 โครงการฝึกอบรมวินัย
จราจรและออก
ใบอนุญาตขับขี่

เพื่อให้ประชาชนมี
ประชาชนในเขตพื้นที่
ความรู้ ความเข้าใจ
จํานวน ๘ หมู่บ้าน
เกี่ยวกับการใช้รถบน
ท้องถนนและเกิดความ
ตระหนักมีวินัยจราจร
และปฏิบัติตาม
กฎหมาย

50,000

50,000

50,000

2 ครั้ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ อปพร.ทต.แม่ สํานักปลัด
สายมิตรภาพ มีความ ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัยในด้านต่างๆ
ประชาชนมีความรู้
สํานักปลัด
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทต.แม่สาย
การใช้รถบนท้องถนน มิตรภาพ
และเกิดความ
ตระหนักมีวินัย
จราจรและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

14 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ในด้าน
ต่างๆให้แก่สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน สังกัดศูนย์
อปพร.ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
15 จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตสําหรับ
อปพร.ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
16 วัสดุเครื่องแต่งกาย

17 วัสดุด้านจราจร

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ใน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สมาชิก อปพร.ในสังกัด
ศูนย์ อปพร.ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

300,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชน

อปพร.ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อัคคีภัยและอื่นๆ
เพื่อจัดซื้อวัสดุด้าน
การจราจรเพื่ออํานวย
ความสะดวกด้าน
การจราจรในงานต่างๆ

พนักงานและพนักงาน
จ้างเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอัคคีภัย

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สมาชิก อปพร. ใน
สํานักปลัด
สังกัด มี ความรู้
ทต.แม่สาย
ความสามารถในด้าน มิตรภาพ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
และนวัตกรรมใหม่ๆ

อปพร.ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
มีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น
พนักงานและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ที่ปฏิบัติงาน มีความ
ปลอดภัย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและมี
ความรู้ ในการใช้รถ
ใช้ถนน

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

18 วัสดุเครื่องดับเพลิง

19 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

20 ครุภัณฑ์ด้านการจราจร

21 ช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ
ต่างๆ

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิงเพื่อการเข้า
ระงับเหตุเพลิงไหม้
เช่น สายส่งน้ําดับเพลิง
, ถังดับเพลิงขนาด 15
ปอนด์ ฯลฯ
เพื่อจัดหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงสามารถปรับ
ม่านน้ําได้ ปรับลําตรง
ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5
นิ้ว และอื่นๆ
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ด้าน
การจราจรในการ
อํานวยความสะดวก
ด้านการจราจร เช่น
ป้ายไฟหยุดตรวจ แผง
กั้นจราจร อื่นๆ
เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือนร้อนแก่
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 8 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

ตามเหตุการณ์

1,000,000

100,000

100,000

ตลอดปี

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
พนักงานและ
สํานักปลัด
พนักงานจ้างเทศบาล ทต.แม่สาย
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มิตรภาพ
อัคคีภัย มีวัสดุ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
พนักงานและ
สํานักปลัด
พนักงานจ้างเทศบาล ทต.แม่สาย
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มิตรภาพ
อัคคีภัย มีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
ประชาชนมีความ
สํานักปลัด
ปลอดภัยในชีวิตและ ทต.แม่สาย
ทรัพย์สินและมี
มิตรภาพ
ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้รถใช้ถนน

สามารถบรรเทา
สํานักปลัด
ปัญหาความ
ทต.แม่สาย
เดือดร้อนในเบื้องต้น มิตรภาพ
ได้ในระดับหนึ่ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

139

140

ที่

- ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

1

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ช่วย
กักเก็บน้ําไว้ในดิน เพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน
เพื่อป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช

2

โครงการปลูกหญ้าแฝก
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

3

โครงการกําจัดศัตรูพืช
เช่น หอยเชอรี่ หมู่ 3
บ้านสันผักฮี้

4

ขุดลอกทางระบายน้ํา
เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
สาธารณะประโยชน์ใน และระบายน้ํา
พื้นที่ ทต.แม่สาย
มิตรภาพที่อุดตันตื้นเขิน

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

3 ครั้ง

ประชาชนตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

5,000

5,000

5,000

1 ครั้ง

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

150,000

150,000

150,000

2 ครั้ง

ขุดลอกทางระบายน้ํา
สาธารณะที่ตื้นเขินและ
อุดตันในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

500,000

500,000

500,000

ตลอดปี

รักษาความชุ่มชื่น
ของดิน ลดการ
พังทลายของดินเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและการ
ควบคุมพาหนะนํา
โรค
ป้องกันน้ําท่วมขัง
และระบายน้ํา

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

5

โครงการตรวจคุณภาพ
น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค

6

โครงการอบรมทําปุ๋ย
หมัก และปุ๋ยชีวภาพ

7

โครงการปลูกต้นไม้
ตามพระราชเสาวนีย์

8

9

เพื่อตรวจสอบสภาพน้ํา
ที่ใช้ในการอุปโภค
บริโภค
เพื่อให้ประชาชน
สามารถเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการกําจัดหอยเชอรี่ เพื่อป้องกันและกําจัด
โดยใช้เป็ด หมู่ 4
ศัตรูพืช
บ้านเวียงหอม

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แหล่งน้ํา
พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ
จํานวน 8 หมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

2 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

2 ครั้ง

ประชาชนตระหนัก สํานักปลัด
ถึงการอนุรักษ์
ทต.แม่สาย
ทรัพยากรธรรมชาติ มิตรภาพ
และรักษาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

ประชาชนตระหนัก สํานักปลัด
ถึงการอนุรักษ์
ทต.แม่สาย
ทรัพยากรธรรมชาติ มิตรภาพ
และรักษาสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและการ
ควบคุมพาหนะนํา
โรค

แหล่งน้าในพื้นที่
ได้รับการตรวจสอบ
ทางเคมี
ประชาชนสามารถ
เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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142

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559

2560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

10 โครงการอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ํา

เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํา
และรักษาสิ่งแวดล้อม

เขตพื้นที่
ทต.แม่สายมิตรภาพ

40,000

40,000

40,000

2 ครั้ง

อนุรักษ์สัตว์น้ําและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

11 การกําจัดศัตรูพืช

เพื่อป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

150,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและการ
ควบคุมพาหนะนํา
โรค

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560
100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

2

จัดซื้อถังขยะประจํา
เพื่อรองรับปริมาณขยะ
ถังขยะ 300 ถัง
หมู่บ้าน และถังขยะรวม และมีถังขยะไว้ใช้
ประจําหมู่บ้าน
ค่าจ้างเหมาบริการกําจัด เพื่อบํารุงรักษาความ
ดําเนินการโดยวิธีกรณี
ขยะมูลฝอย
สะอาด และระเบียบ
พิเศษตามระเบียนพัสดุ
เรียบร้อยของพื้นที่
ปี 35
ทต.แม่สายมิตรภาพ
พืน้ ที่ในเขตเทศบาล

900,000

900,000

900,000

ตลอดปี

3

โครงการคัดแยกขยะ

เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เก็บได้จากพื้นที่

พื้นที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

40,000

40,000

40,000

1 ครั้ง

4

อุดหนุนค่าเยียวยา
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากขยะ
โครงการอบรมด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้มีหน้าที่รักษาความ
สะอาด

เพื่อจ่ายเป็นค่าเยียวยา
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากขยะ
เพื่อให้พนักงานรถเก็บ
ขยะและพนักงานทํา
ความสะอาดมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

อุดหนุน
อปท. (เจ้าภาพ)
ในเขตอําเภอแม่สาย
พนักงานรถเก็บขยะ
ทต.แม่สายมิตรภาพ

200,000

200,000

200,000

ตลอดปี

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

1

5

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
รองรับปริมาณขยะที่ สํานักปลัด
เพิ่มมากขึ้น
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
พื้นที่ในเขตเทศบาล สํานักปลัด
ตําบล แม่สาย
ทต.แม่สาย
มิตรภาพมีความเป็น มิตรภาพ
ระเบียบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น
ลดปริมาณขยะมูล
สํานักปลัด
ฝอยที่เก็บได้จาก
ทต.แม่สาย
พื้นที่
มิตรภาพ
ค่าเยียวยาผลกระทบ สํานักปลัด
ด้านสิ่งแวดล้อมจาก ทต.แม่สาย
ขยะ
มิตรภาพ
ผู้มีหน้าที่รักษาความ สํานักปลัด
สะอาดมีความรู้
ทต.แม่สาย
เกี่ยวกับการจัดการ
มิตรภาพ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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144

ที่

-ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
-ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

1

โครงการอบรมกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต ทต.แม่
คุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลได้รับความรู้
สายมิตรภาพ
เกี่ยวกับกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

2

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลแม่สาย
ในการทํางานและการ
มิตรภาพ
บริหารงาน

ส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม

200,000

200,000

200,000

ตลอดปี

3

กิจกรรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

1 ครั้ง

400,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์และ
พัฒนาทักษะให้แก่
บุคลากรทุกระดับ/
ประเภท กลุ่มองค์กร
ชุมชน และประชาชน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนในเขต สํานักปลัด
ทต.แม่สายมิตรภาพ ทต.แม่สาย
มีความรู้ความเข้าใจ มิตรภาพ
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
ผู้บริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัด
ฯ พนักงานเทศบาล ทต.แม่สาย
และพนักงานจ้าง นํา มิตรภาพ
ความรู้มาปรับใช้ใน
การทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม มี สํานักปลัด
ความรู้ประสบการณ์ ทต.แม่สาย
และทักษะเพิ่มเติม
มิตรภาพ
ทันต่อยุคสมัย
สามารถทํางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับเพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

4

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และการทํางานของ
ทักษะการทํางาน
บุคลากรของเทศบาล
ร่วมกันเป็นประจําทุกปี
เป็นการส่งเสริมให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มี
คติการทํางานที่ดี มี
ศักยภาพในการทํางาน
ที่พัฒนาขึ้น

5

ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ

6

- เพื่อเตรียมความ
พร้อมพัฒนาประชากร
ให้สามารถพูด
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
โครงการจัดกิจกรรมด้าน เพื่อเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรมใน
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร การทํางานให้แก่
สมาชิกสภาฯ พนักงาน บุคลากรของเทศบาล
เทศบาลและพนักงาน
ตําบลแม่สายมิตรภาพ
จ้าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ได้กล่อมเกลาจิตใจให้ สํานักปลัด
มุ่งมั่นในการทํางาน ทต.แม่สาย
เพื่อส่วนรวมมาก
มิตรภาพ
กว่าเดิม
มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการรับใช้พี่
น้องประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น

บุคลากรของเทศบาล
ทุกสํานัก/ทุกกอง

200,000

200,000

200,000

ตลอดปี

ประชาชนในเขตพื้นที่ได้
ศึกษา
-ภาษาต่างประเทศ
-ภาษาท้องถิ่น

200,000

200,000

200,000

ตลอดปี

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านภาษาเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ได้แก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

บุคลากรในสังกัด
สํานักปลัด
เทศบาลตําบลแม่สาย ทต.แม่สาย
มิตรภาพมีคุณธรรม มิตรภาพ
จริยธรรม ส่งผลให้
การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

145

146

ที่
1

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการจัดหาเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
สนามสําหรับเด็กเล็ก
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และ

จัดหาเครื่องเล่นสนามที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีความปลอดภัย

200,000

-

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

1 ชุด

เด็กเล็กมีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมตามวัย

3 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
กอง
ประสิทธิภาพและ
การศึกษา
ประสิทธิผล
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสม
ตามวัย
2

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อให้การดําเนินงาน จัดหาครุภัณฑ์สําหรับ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เกิดประสิทธิภาพและ 1. โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ จํานวน 8 ชุด
ประสิทธิผล
2. โทรทัศน์ LED ขนาด
32 นิ้ว 3 เครื่อง
3. เครื่องเล่น DVD
จํานวน 3 เครื่อง
4. เครื่องมัลติมีเดีย
1 ชุด
5. เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ จํานวน
1 ชุด

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

6,000
42,000
12,000
22,000
25,000

ที่
3

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ต่อ)

7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
แบบNetwork
1 เครื่อง
8. ตู้เก็บของสําหรับ
เด็กเล็ก ชนิดมีผาปิด
4 ช่อง 20 ชุด
9. ตู้เก็บเอกสาร แบบ
กระจกเลื่อน 4 ตู้
10. โต๊ะพร้อมเก้าอี้
อาหารสําหรับ
เด็กเล็ก นั่งได้
6 คน 15 ชุด
11. เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับเด็กเล็ก
จอไม่ น้อยกว่า
18 นิ้ว 10 เครื่อง
12. เครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA
10 ชุด
13. โต๊ะคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอี้ 10 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

18,000
30,000
10,500
45,000

150,000

30,000
30,000

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

147

148

ที่
4

5

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
จัดหาครุภัณฑ์กอง
การศึกษา

จัดหาครุภัณฑ์
เลื่อยยนต์

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของกอง
การศึกษา

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา
(30หน้า/นาที)
1 เครื่อง
3. เครื่องสํารองไฟ
ขนาด 800 VA
1 ชุด
เลื่อยยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5
แรงม้า 1 เครื่อง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

15,000

1 ครั้ง

11,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไป
กอง
ด้วยความสะดวก
การศึกษา
คล่องตัวและเกิด
ทต.แม่สาย
ประสิทธิภาพในการ มิตรภาพ
ดําเนินงาน

3,000
25,000

-

-

1 เครื่อง

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่
6

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สํานักปลัด

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
2 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล
2 เครื่อง
3. เครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล ชนิด
ขาว-ดํา 1 เครื่อง
4. จอภาพ LCD หรือ
ขนาดไม่น้อยกว่า
20 นิ้ว 2 เครื่อง
5. ชุดโต๊ะหมู่บูชา
ขนาดใหญ่ 2 ชุด
6. ชุดโต๊ะ-เก้าอี้รับแขก
ขนาดใหญ่ 2 ชุด
7. ชุดโต๊ะขันโต๊ก
ขนาดกลาง 30 ชุด

30,000

50,000

-

-

2 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไป สํานักปลัด
ด้วยความสะดวก
ทต.แม่สาย
คล่องตัวและเกิด
มิตรภาพ
ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน

50,000
7,000
100,000
300,000
30,000

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

149

150

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

7

วัสดุเครื่องแต่งกาย
งานสาธารณสุข

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข

8

โครงการสํารวจ
1.เพื่อสํารวจข้อมูลงาน
ภาคสนามและให้บริการ แผนทีภ่ าษีฯให้เป็น
ชําระภาษี
ปัจจุบัน
2.เพื่อตรวจสอบผู้เสีย
ภาษีรายใหม่ที่เปิด
กิจการค้า
3.เพื่อออกเร่งรัด
ติดตามลูกหนี้ที่ค้าง
ชําระภาษี
4.เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การชําระภาษีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
5.เพื่อให้บริการและ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ชําระภาษี

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

ดําเนินการสํารวจ
ภาคสนามและให้บริการ
ชําระภาษีที่อยู่ในเขต
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพพื้นที่ 20 ตร.
กม.
-ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สํารวจ
ภาคสนาม
-ค่าจ้างบันทึกข้อมูล
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

200,000

200,000

200,000

ตลอดปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
พนักงานมีวัสดุเครื่อง สํานักปลัด
แต่งกายเกี่ยวกับการ ทต.แม่สาย
ปฏิบัติงานด้าน
มิตรภาพ
สาธารณสุข
1.ทําให้ข้อมูลของ
กองคลัง
งานแผนที่ภาษีฯ
ทต.แม่สาย
ถูกต้องและเป็น
มิตรภาพ
ปัจจุบันอยู่เสมอ
2.สามารถจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้นตาม
เป้าหมายที่วางไว้
3.ประชาชนมี
จิตสํานึก
ที่ดีในการชําระภาษี
4.ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว
และได้รับความพึง
พอใจ

ที่
9

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560
โครงการปรับปรุงข้อมูล เพื่อสํารวจข้อมูลแผนที่ สํารวจท้องที่ในเขต
แผนที่ภาษีและทะเบียน ภาษีให้เป็นปัจจุบัน
ทต.แม่สายมิตรภาพ
ทรัพย์สิน

10 การให้บริการชําระภาษี เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บ
ช่วงพักเที่ยงและวันเสาร์ ภาษีให้แล้วเสร็จ
ทั้งวัน
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
11 โครงการบริการถึงที่
เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บ
ชําระภาษีถึงบ้าน
ภาษีให้แล้วเสร็จ
ออกหน่วยให้บริการ
ภายในระยะเวลาที่
ประชาชน
กําหนด
12 การบริหารจัดการทั่วไป เพื่อให้การบริหาร
ของกองคลัง
จัดการโดยทั่วไปมีการ
วางแผนอย่างรอบ
ครอบและเป็นระบบ
โปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ เช่นการบริหารด้าน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

ตลอดปี

ท้องที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

20,000

20,000

20,000

ตลอดปี

ท้องที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

20,000

20,000

20,000

ตลอดปี

3,500,000

3,500,000

3,500,000

ตลอดปี

เพื่อวางแผนด้านงบประ
มารไว้รองรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
บริหารทั่วไป ในแต่ละ
ส่วนการงานตลอด
ปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สามารถจัดเก็บภาษี
กองคลัง
ได้เพิ่มขึ้นโดยมีแผนที่ ทต.แม่สาย
ภาษีที่ละเอียด
มิตรภาพ
ชัดเจน
สามารถเร่งรัดการ
กองคลัง
จัดเก็บภาษีให้แล้ว
ทต.แม่สาย
เสร็จภายใน
มิตรภาพ
ระยะเวลาที่กําหนด
สามารถเร่งรัดการ
กองคลัง
จัดเก็บภาษีให้แล้ว
ทต.แม่สาย
เสร็จภายใน
มิตรภาพ
ระยะเวลาที่กําหนด
การบริหารจัดการ
กองคลัง
งานทั่วไปของแต่ละ ทต.แม่สาย
ส่วนงานเป็นไปด้วย มิตรภาพ
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ ช่วย
เสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และ
การให้บริการ
ประชาชน

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

151

152

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

13 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อให้การบริหาร
รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จัดการโดยทั่วไปเป็นไป ขับเคลื่อน 2 ล้อ
อย่างคล่องตัวและมี
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประสิทธิภาพ

700,000

700,000

-

1 คัน

การบริหารจัดการ
โดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

14 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงป้ายเหล็ก 3 ชุด

ค่าจัดทําป้ายเหล็ก
จํานวน 3 ชุด

200,000

200,000

200,000

3 จุด

-เครื่องคอมพิวเตอร์
สํานักงาน แบบที่ 1
1 ชุด
-ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ
เครื่องสแกนเนอร์
สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป
1 เครื่อง

20,000

-

-

1 ชุด

3,800
3,000

3,000

3,000

รถบรรทุก(ดีเซล)
6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดร
ลิค พร้อมชุดกระเช้า

2,200,000

-

-

สามารถเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีให้แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
การบริหารจัดการ
โดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกอง
ช่างเป็นไปอย่าง
คล่องตัว

15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อให้บริการไว้
เช่าและโฆษณา
สําหรับเอกชน

เพื่อให้การบริหาร
จัดการโดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อให้การบริหาร
เครื่องสแกนเนอร์
จัดการโดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
17 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ขนส่ง (รถบรรทุก พร้อม กองช่างเป็นไปอย่าง
ชุดกระเช้า)
คล่องตัว

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

1 เครื่อง

1 คัน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

กองคลัง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองคลัง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองคลัง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

18 ค่าใช้จ่ายการจัดทําและ
พัฒนาเว็บไซด์
ทต.แม่สายมิตรภาพ

19 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (รถประจํา
ตําแหน่ง แบบ HUV )

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
บริหารงานของ ทต.แม่
สายมิตรภาพให้เป็นไป

เพื่อให้การบริหาร
จัดการโดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
20 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อให้การบริหาร
ขนส่ง รถยนต์ตรวจการ จัดการโดยทั่วไปเป็นไป
(ดีเซล)
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

ทต.แม่สายมิตรภาพ

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

รถประจําตําแหน่ง
นายกเทศมนตรี
แบบ HUV 1 คัน

1,200,000

-

-

1 คัน

รถยนต์ตรวจการ(ดีเซล)
ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ

1,200,000

-

-

1 คัน

700,000

700,000

-

1 คัน

21 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ เพื่อให้การบริหาร
รถฉุกเฉิน(กระบะ)
ขนส่ง รถฉุกเฉิน(กระบะ) จัดการโดยทั่วไปเป็นไป ขับเคลือ่ น 2 ล้อ
อย่างคล่องตัวและมี
แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
มีประชาสัมพันธ์การ
บริหารงานของ ทต.
แม่สายมิตรภาพให้
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
การบริหารจัดการ
โดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โดยทั่วไปเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

153

154

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

22 ซื้อเครื่องพ่นควันกําจัด
ยุงลาย

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก

23 จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและการ
ให้บริการประชาชน

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ระบบเครือข่ายภายใน
(Local Area
Network)

เพื่อขยายระบบ
เครือข่ายภายใน ขยาย
การบริการอินเทอร์เน็ต
ให้กับประชาชนและ
ระบบเครือข่ายภายใน
ในภารกิจอื่นๆ

25 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
WIFI ให้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
ทต.แม่สายมิตรภาพ

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอินเทอร์เน็ต
สําหรับใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

150,000

100,000

100,000

1 เครื่อง

100,000

50,000

-

5 เครื่อง

จํานวน 1 ระบบ

50,000

50,000

50,000

1 ระบบ

มีการขยายระบบ
สํานักปลัด
เครือข่ายภายใน
ทต.แม่สาย
ขยายการบริการ
มิตรภาพ
อินเทอร์เน็ตให้กับ
มิตรภาพ
ประชาชนและระบบ
เครือข่ายภายใน
ในภารกิจอื่นๆ

ศพด.สังกัด
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

-

-

1 ระบบ

สถานศึกษา สังกัด
กอง
เทศบาลตําบลแม่สาย การศึกษา
มิตรภาพสามารถ
ทต.แม่สาย
จัดการเรียนการสอน มิตรภาพ
ได้อย่างดี

เครื่องตัดหญ้า
แบบเดินตาม 1 เครื่อง
และแบบสายสะพาย
4 เครื่อง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

สามรถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก
ชุมชนมีควาสะอาด
เรียบร้อยสวยงาม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

26 ปรับขยายเวลาการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้บริการประชาชนและ ในการให้บริการของ
การให้บริการในเชิงรุก เทศบาล

พนักงานทุกคน
วันหยุดและพักเที่ยง

50,000

50,000

50,000

ตลอดปี

ประชาชนได้รับการ
บริการที่สะดวกขึ้น
รวดเร็วยิ่งขึ้น

27 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ในการ
ของ อปท.
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และด้านอื่นๆ
28 สนับสนุนกิจกรรมให้กับ เพื่อให้เกิดการบริหาร
หน่วยงานราชการทั้งใน จัดการที่ดีระหว่าง
ระดับอําเภอและระดับ หน่วยงานราชการทั้ง
จังหวัด
ในระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัดให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

ท้องที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

สนับสนุนกิจกรรมอัน
เป็นสาธารณประโยชน์
ให้กับหน่วยงานในระดับ
อําเภอและระดับจังหวัด

100,000

50,000

50,000

ตลอดปี

สามมารถนําข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
สนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการทั้ง
ในระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัดอันจะ
ส่งผลในการพัฒนาใน
ระดับเทศบาล

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
สอยเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณะในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

40,000

40,000

40,000

ตลอดปี

29 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
สอยเขตรังวัดที่ดิน
สาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาล

เพื่อใช้จ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน
การดําเนินการสอยเขต
รังวัดที่ดินสาธารณะใน
เขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

มีค่าธรรมเนียมต่างๆ สํานักปลัด
ในการดําเนินการ
ทต.แม่สาย
สอยเขตรังวัดที่ดิน
มิตรภาพ
สาธารณะในเขต ทต.
แม่สายมิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

155

156

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

30 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาล ระดับ
อําเภอ
31 การบริหารภายในของ
เทศบาลทุกสํานัก/กอง

32 จัดซื้อชุดวัสดุเครื่องมือ
ช่าง กองช่าง

เพื่อให้การบริการของ
ศูนย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1 ศูนย์

เพื่อบริหารจัดการงาน
ภายในเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

เงินเดือน,ค่าจ้าง,
ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย,
รายจ่ายประจําและอื่นๆ
ตามอํานาจหน้าที่และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการ
จัดซื้อชุดเครื่องมือช่าง
ปฏิบัติงานของกองช่าง เช่น ไขควงขนาดต่างๆ
ให้สะดวกรวดเร็วมี
,ปะแจขนาดต่างๆ,เลี่อย
ประสิทธิภาพมาก
ต่างๆ,ค้อน,คีม,สว่าน,
ยิ่งขึ้น
กรรไกตัดเหล็ก,ฯลฯ

33 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
กองช่าง
งานซ่อมแซม
บํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบล
,งานระบบไฟฟ้าต่างๆ
ที่อยู่ในการดูแล

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ต่างๆ
สําหรับซ่อมแซม
บํารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบล,
งานระบบไฟฟ้าต่างๆที่
อยู่ในการดูแล

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

12,000,000

12,000,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

ตลอดปี

12,000,000 ตลอดปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไป ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เหมาะสมกับ
ยุคสมัย
การบริหารงาน
ทุกสํานัก/
ภายในเทศบาลได้
กอง
มาตรฐานการปฏิบัติ ทต.แม่สาย
ราชการเป็นไปตาม
มิตรภาพ
ระเบียบฯ
การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ทต.แม่สาย
ด้วยความสะดวก
มิตรภาพ
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
กองช่าง
ซ่อมแซม บํารุงรักษา ทต.แม่สาย
ไฟฟ้าแสงสว่าง
มิตรภาพ
สาธารณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

34 จัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ
กองช่าง

35 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
กองช่าง

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในกองช่าง
ให้สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในกองช่าง
ให้สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

1.จัดซื้อเทปวัดระยะ
ชนิดเหล็กเคลือบ ไน
ล่อน ยาว 50 เมตร
จํานวน 2 ชุด
2.จัดซื้อเครื่องหาพิกัด
จากดาวเทียม (GPS)
จํานวน 1 ชุด
3.จัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ
อื่นๆ เช่น ขาตั้ง กล้อง,
ขาตั้งปรับระดับ,สามขา
จับ Pole,หลักขาวแดง(Pole) , พิน (Pin ) ,
เข็มทิศ เป็นต้น

30,000

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
กองช่าง เช่น ไขขวง
ไฟฟ้า,เลี่อยวงเดือน
ไฟฟ้า,เครื่องเจียหรือตัด
ฯลฯ

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

ตลอดปี

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ด้วยความสะดวก
ทต.แม่สาย
รวดเร็ว มี
มิตรภาพ
ประสิทธิภาพ

-

การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ทต.แม่สาย
ด้วยความสะดวก
มิตรภาพ
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

157

158

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

36 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ
กองช่าง
37 จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตรกองช่าง

38 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ
สํานักปลัด
39 จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
สํานักปลัด

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในกองช่าง
ให้สะดวกรวดเร็ว
ทําให้การปฏิบัติงาน
กองช่าง มีความ
รวดเร็ว ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากร ให้สะดวก
รวดเร็ว
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ริหาร
ให้สะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ
ชนิดมือถือ (ระยะสั้น)
จํานวน 4 เครื่องฯลฯ

8,000

-

-

ตลอดปี

1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
มอเตอร์ไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง
2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่มจํานวน 2 เครื่อง
3.จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
เครื่องยนต์ดีเซล
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ
ส่งวิทยุชนิดมือ ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

30,000

-

30,000

1 ครั้ง

จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่ ฯลฯ

50,000

-

50,000

1 ครั้ง

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ด้วยความสะดวก
ทต.แม่สาย
รวดเร็ว มี
มิตรภาพ
ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

40 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
กองช่าง

41 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง
กองช่าง

42 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น
กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานซ่อมแซม
บํารุงรักษา ครุภัณฑ์
ทรัพย์สินต่างๆของ
เทศบาลที่ชํารุด
เล็กน้อย หรือเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ใช้ในการ
ทํางานปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆที่เทศบาล
ดําเนินการเอง
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานซ่อมแซม
บํารุงรักษา ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ
เช่น ไม้,ตะปูขนาดต่างๆ
,น๊อต สกรูขนาดต่างๆ ,
สีสเปรย์,สีน้ําพลาสติก,สี
น้ํามัน,แปรงทาสี,หิน,ดิน
,ทราย,ปูนซีเมนต์,ท่อ
ขนาดต่างๆเครื่องวัด
ขนาดเล็กต่างๆฯลฯ

100,000

100,000

100,000

ตลอดปี

การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ต่างๆเช่น
ยางนอก,ยางใน,หัวเทียน
,แบตเตอรี่,ผ้าใบเบรก
,ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

ตลอดปี

การซ่อมแซม
บํารุงรักษา ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่งให้สามารถใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ต่างๆเช่น
น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
ดีเซล,น้ํามันเครื่อง,ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

ตลอดปี

การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ด้วยความสะดวก
ทต.แม่สาย
รวดเร็ว มี
มิตรภาพ
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

159

160

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การบริหารจัดการภายในเทศบาลและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2558
2559
2560

43 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
กองช่าง

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานดูแล
บํารุงรักษาสถานที่
ถนน สาธารณะต่างๆ

44 จัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
กองช่าง

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในกองช่าง
ให้มีความสะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในกองช่าง
ให้มีความสะดวก
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

45 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
ต่างๆเช่น สารเคมี
ป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ ,ปุ๋ย ,
พันธุ์พืชต่างๆ,สปริง
เกลอร์,จอบหมุน,จาน
พรวนฯลฯ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ต่างๆเช่น
ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ

20,000

20,000

20,000

ตลอดปี

มีการบํารุงรักษา
อาคารสถานที่
สาธารณูปโภคต่างๆ
อยู่เสมอ

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

การปฏิบัติงานเป็นไป กองช่าง
ทต.แม่สาย
ด้วยความสะดวก
มิตรภาพ
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่างๆ เช่น ตลับหมึก,
ผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์,หัวพิมพ์,แผง
แป้นพิมพ์,เมนบอร์ด
,เครื่องบันทึกข้อมูลฯลฯ

25,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

การปฏิบัติงานเป็นไป ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
ด้วยความสะดวก
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สามมารถนําข้อมูลที่ สํานักปลัด
ได้ไปใช้ประโยชน์ใน ทต.แม่สาย
การวางแผนพัฒนา
มิตรภาพ
ท้องถิ่น และด้าน
อื่นๆ

1

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปใช้
และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ในการ
ของ อปท.
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และด้านอื่นๆ

ท้องที่ในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

2

โครงการจัดตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทต.แม่สายมิตรภาพ

เพื่อลดปัญหาการฟ้อง
คดีความกันในศาล
เกิดความเข้าใจอันดีใน
ชุมชน

ประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ปัญหาการฟ้องร้อง สํานักปลัด
คดีในเขต ทต.แม่สาย ทต.แม่สาย
มิตรภาพ
มิตรภาพลดลง

3

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชนใน
พื้นที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบอบ
การปกครองของ
ประเทศไทย

ประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ประชาชน เยาวชน
ในเขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ มีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบอบการปกครอง
ของไทย

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

161

162

ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560

4

โครงการกฎหมายน่ารู้
สู่ชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน เยาวชน
ในเขตเทศบาลมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่จําเป็น

ประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ประชาชน เยาวชน
ในเขต ทต.แม่สาย
มิตรภาพ มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
กฎหมาย

5

โครงการจัดทําเวที
สาธารณะ/ประชา
พิจารณ์

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในเขต
เทศบาล เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการที่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ความ
เป็นอยู่ของประชาชน

ประชาชนในเขต
ทต.แม่สายมิตรภาพ

20,000

20,000

20,000

2 ครั้ง

ประชาชนในเขต
เทศบาลร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเวที
สาธารณะ/ประชา
พิจารณ์

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่
6

7

8

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560
จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นตรวจสอบ
การทํางานและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ
เทศบาลเคลื่อนที่
เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นตรวจสอบ
การทํางานและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อให้ให้การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

จํานวน 8 หมู่บ้าน

80,000

80,000

80,000

1 ครั้ง

จํานวน 8 หมู่บ้าน

80,000

80,000

80,000

1 ครั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพหรือผู้บริหาร
เทศบาลตําบลแม่สาย
มิตรภาพ

200,000

200,000

200,000

2 ครั้ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

สามารถทํางาน
สนองตอบต่อปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนได้
รวดเร็วและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น
สามารถทํางาน
สํานักปลัด
สนองตอบต่อปัญหา ทต.แม่สาย
และความต้องการ
มิตรภาพ
ของประชาชนได้
รวดเร็วและ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น
การเลือกตั้งสมาชิก สํานักปลัด
สภาเทศบาลตําบล ทต.แม่สาย
แม่สายมิตรภาพหรือ มิตรภาพ
ผู้บริหารเทศบาล
ตําบลแม่สาย
มิตรภาพ เป็นตามที่
กฎหมายกําหนด

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

163

164

ที่
9

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขว้าง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
2558
2559
2560
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

10 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

100,000

100,000

เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ
-การจัดกิจกรรม
อันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
ของชาติฯ
-การจัดฝึกอบรมฯ
-การจัดตั้งศูนย์
ปรองดองฯ
-การจัดกิจกรรม
โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ
ฯลฯ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ

100,000

100,000

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

100,000

100,000

2 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่
กฎหมายกําหนด

5 ครั้ง

ประชาชนในท้องถิ่น
มีความรัก สามัคคี
และดํารงไว้ซึ่ง
สถาบันสําคัญ
ของชาติ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ทุกสํานัก/
กอง
ทต.แม่สาย
มิตรภาพ

ที่

โครงการ

1

ถนนลาดยางแอสฟัลท์
เลียบคลองชลประทาน
1L-RMC1 จาก หมู่ 9
ถึง หมู่ 5 ตําบลแม่สาย
เชื่อมหมู่ 8 ตําบลเกาะช้าง
ถนนลาดยางเพื่อ
การเกษตร บ้านสันผักฮี้ –
บ้านสันทราย – บ้านสัน
มะนะ” เชื่อมกับตําบล
เกาะช้าง
ถนนลาดยางเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC1 เชื่อม
ตําบลแม่สายกับตําบลศรี
เมืองชุม

2

3

4

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
เลียบคลองชลประทาน
1L-RMC1 หมู่ 13
บ้านเหมืองแดงปิยะพร
เชื่อมตําบลเกาะช้าง

5.2 บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
มีเส้นทางคมนาคมที่
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
1,500,000
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวกและรวดเร็ว
ยาว 2,000 ม.
เพิม่ ขึ้น
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

7,000,000

-

-

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

5,250,000

-

-

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ยาว 1,120 ม.

3,330,000

-

-

มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่

โครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2559
เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
2,000,000
มีเส้นทางคมนาคมที่
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
ยาว 860 ม.
สะดวกและรวดเร็ว
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
เพิม่ ขึ้น
ยิ่งขึ้น

5

โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 2L-RMC1
จากบ้านป่ายางชุมหมู่ 6
เชื่อมตําบลศรีเมืองชุม

6

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
ริมคลองชลประทาน
1L-RMC1 หมู่ที่ 6
บ้านป่ายางชุม

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและพักผ่อน
หย่อนใจ

สวนสาธารณะ พื้นที่
รวม 3 ไร่

7

โครงการตลาดนัดมิตรภาพ
อาเซียน

เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้
และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนในชุมชน ส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ โดยการรวมกลุ่มใน
การผลิต และจําหน่ายสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าพื้นเมือง
หรือสินค้า OTOP

หน้าด่านศุลกากร
1,000,000
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่สาย
อําเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

2,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

-

-

ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ

อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

500,000

-

ประชาชนมีสถานที่
จําหน่ายสินค้า
โดยเฉพาะสินค้า
พื้นเมือง หรือสินค้า
OTOP

อบจ.เชียงราย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

ที่
8

9

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เด็กและเยาวชน
อาคารโรงยิมขนาด
3,000,000
โรงยิม และจัดซื้ออุปกรณ์ รวมถึงประชาชนทั่วไป
กว้าง 10 ม.
ฟิตเนต
ในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิด
ยาว 20 ม.
ประโยชน์ด้วยการออก
พร้อมอุปกรณ์ฟิตเนต
กําลังกาย และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เอนกประสงค์ ต้านยาเสพ รวมถึงประชาชนทั่วไป
ติด
ในพื้นทีใ่ ช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการออก
กําลังกาย และห่างไกลจาก
ยาเสพติด
10 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้
เลียบคันผนังกั้นแม่น้ําสาย ประโยชน์ในการคมนาคม
ขนส่ง การท่องเที่ยวและยัง
สร้างโอกาสในการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

-ลาน คสล. ขนาดพื้นที่
3110 ตรม.
-รางระบายน้ํายาว 269 ม.
โดยรอบ
-สนามวอลเลย์บอล, บาสเก็ต
บอล, ตระกร้อฯ
สร้างถนนเลียบคันผนังกั้นน้ํา
สายเป็นถนนหินคุก
กว้าง 8 เมตร
ยาว 3,600 เมตร
หนา 0.5 เมตร

2,210,000

-

-

15,465,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชน
รวมถึงประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ด้วยการ
ออกกําลังกาย และ
ห่างไกลจากยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
หรือ
ส่วนราชการอื่น

เด็กและเยาวชน
รวมถึงประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ด้วยการ
ออกกําลังกาย และ
ห่างไกลจากยาเสพติด
ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ในการ
คมนาคมขนส่ง การ
ท่องเที่ยวและยังสร้าง
โอกาสในการพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆเพื่อ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
หรือ
ส่วนราชการอื่น

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
11 ปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติก เพื่อก่อสร้างมีถนนแอสฟัลส์
สร้างถนนแอสฟัลส์ติก
43,595,000
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล ติ ก คอนกรี ต ภายในพื้ น ที่ คอนกรีตขนาดกว้าง
8
แม่สายมิตรภาพ
เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล แ ม่ ส า ย เมตร ยาว 872 เมตรในพื้นที่
มิ ต รภาพ เพื่ อให้ ร าษฎรใช้
เทศบาลตําบลแม่สาย
ในการสั ญ จรไปมาในพื้ น ที่
มิตรภาพ
และนอกพื้นที่
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูก
ต้นไม้ 2 ข้างทางถนนสาย
สี่แยกบายพาส-สี่แยก
สันผักฮี้

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะดวก
และมีความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก 5,000,000.
บายพาส-สี่แยกสันผักฮี้ ให้
เป็นเส้นทางที่น่ามองและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ แก่ผู้ใช้บริการถนน
ของทางหลวง

-

-

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
เลียบคลองชลประทาน
สาย 1L-RMC1

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบ 15,465,000
เลียบคลองชลประทาน ให้
คลองชลประทาน ให้เป็น
เป็นเส้นทางที่น่ามองและ
เส้นทางที่น่ามองและเพิ่ม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
พักผ่อนหย่อนใจ แก่ผู้สัญจร หย่อนใจ แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา
ผ่านไปมา ไม่น้อยกว่าร้อย
และนักท่องเที่ยว
ละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด

-

-

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
มี ถ น น แ อ ส ฟั ล ส์ ติ ก กระทรวงมหาดไทย
คอนกรี ต ภายในพื้ น ที่
หรือ
เทศบาลตํ าบลแม่ ส าย ส่วนราชการอื่น
มิ ต ร ภ า พ เ พื่ อ ใ ห้
ราษฎรใช้ในการสัญจร
ไปมาในพื้นที่ และนอก
พื้นที่
มีพื้นที่สีเขียวข้างถนน กระทรวงมหาดไทย
จากบริเวณสี่แยก
หรือ
บายพาส-สี่แยกสันผักฮี้ ส่วนราชการอื่น
ให้เป็นเส้นทางที่น่า
มองและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ
มีพื้นที่สีเขียวบนถนน กระทรวงมหาดไทย
เลียบคลองชลประทาน
หรือ
ให้เป็นเส้นทางที่น่า
ส่วนราชการอื่น
มองและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ แก่ผู้สัญจร
ผ่านไปมา

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบ 52,474,000
เลียบคลองชลประทาน
เลียบคลองชลประทาน ให้
คลองชลประทาน ให้เป็น
.
สาย 2L-RMC1
เป็นเส้นทางที่น่ามองและ
เส้นทางที่น่ามองและเพิ่ม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการ
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
พักผ่อนหย่อนใจ แก่ผู้สัญจร หย่อนใจ แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา
ผ่านไปมา ไม่น้อยกว่าร้อย
และนักท่องเที่ยว
ละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด
15 รับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยก 20,000,000
กัด
หนองกัด ให้เป็นแหล่ง
บายพาส-สี่แยกสันผักฮี้ ให้
.
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่ง เป็นเส้นทางที่น่ามองและเพิ่ม
ใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุก พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
กลุ่มวัยให้เดินทางมา
หย่อนใจ แก่ผู้ใช้บริการถนน
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ของทางหลวง
16 วงเวียนอนุสาวรีย์พระเจ้า เพื่อสร้างอนุสาวรีย์ของพระ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบ 10,000,000
พรหมมหาราช
เจ้าพรมมหาราช โดยมีถนน
คลองชลประทาน ให้เป็น
วงเวียนล้อมรอบบริเวณ
เส้นทางที่น่ามองและเพิ่ม
สี่แยกบ้านสันผักฮี้ เพื่อ
พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง หย่อนใจ แก่ผู้สัญจรผ่านไปมา
สร้างสรรค์ เกิดความยั่งยืน
และนักท่องเที่ยว
ทางด้านการค้าขายและ
เศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
มีพื้นที่สีเขียวบนถนน กระทรวงมหาดไทย
เลียบคลองชลประทาน
หรือ
ให้เป็นเส้นทางที่น่า
ส่วนราชการอื่น
มองและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ แก่ผู้สัญจร
ผ่านไปมา
เกิดแหล่งท่องเที่ยวทาง กระทรวงมหาดไทย
วัฒนธรรมแห่งใหม่ ที่
หรือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุก
ส่วนราชการอื่น
กลุ่มวัยให้เดินทางมา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
จํานวน 1 แห่ง
มีอนุสาวรีย์ของพระ
กระทรวงมหาดไทย
เจ้าพรมมหาราช โดยมี
หรือ
ถนนวงเวียนล้อมรอบ
ส่วนราชการอื่น
บริเวณ สี่แยกบ้าน
สันผักฮี้ เพื่อเกิดความ
ยั่งยืนทางด้านการค้า
ขายและเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
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ที่

โครงการ

17 โครงการฝึกอบรมการอบ
สมุนไพร และการนวด
แบบสปา

18 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
2558
2559
2560
เพื่อให้กลุ่มสตรีหรือแม่บ้าน -จัดฝึกอบรมอบสมุนไพรและ 1,117,400.
กลุ่มสตรีหรือแม่บ้าน
มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือ การนวดสปา
มีอาชีพเสริมเพื่อ
ครอบครัว
-จัดทําห้องอบสมุนไพร/จัดหา
ช่วยเหลือครอบครัว
อุปกรณ์ในการนวด
เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ ทักษะ
ที่จําเป็นต่อการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน
และการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

-การปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สู่ประชาคมอาเซียน
-การจัดหาครุภัณฑ์
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,
ห้องฝึกอบรมทักษะด้าน
ภาษา)

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

1,985,000

-

-

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
ทักษะที่จําเป็นต่อการ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่
ชายแดนและการ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

กระทรวงมหาดไทย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
2558
2559
2560
19 โครงการพัฒนาส่งเสริม
เพื่อสร้างโอกาสให้คนจาก -อบรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1,288,200
หน่วยงานราชการ กระทรวงมหาดไทย
การศึกษา การเรียนรู้ และ ท้องถิ่นอื่นหรือนักท่องเที่ยว ในพื้นที่
หรือ
และประชาชนที่จะร่วม
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการ -แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่ง
ส่วนราชการอื่น
พัฒนากลุ่มต่างๆที่มีใน
เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น เรียนรู้อื่นเพื่อการพัฒนา
ชุมชนให้พัฒนามากขึ้น
20 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้านสามารถใช้ศูนย์
เตรียมพร้อมป้องกันภัยประ
จาชุมชน/หมู่บ้านในการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน

-จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 1,014,400
กลุ่มเป้าหมาย
-จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและจัดตั้งศูนย์
เตรียมความพร้อมป้องกันภัย
ฯ
21 ตลาดนัดมิตรภาพอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ “ตลาด
หน้าด่านศุลกากร
900,000.
มิตรภาพอาเซียน” สะพาน
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
มิตรภาพแห่งที่ 2 เป็นแหล่ง
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่สาย
ท่องเที่ยวหลักสําหรับการ
อําเภอแม่สาย
จําหน่าย และกระจายสินค้า
จังหวัดเชียงราย
ปลีกค้าส่งชายแดน

-

-

-

-

ประชาชนในชุมชน/
กระทรวงมหาดไทย
หมู่บ้านสามารถใช้ศูนย์
หรือ
เตรียมพร้อมป้องกัน
ส่วนราชการอื่น
ภัยประจาชุมชน/
หมู่บ้านในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน/หมู่บ้าน
สร้างรายได้ และสร้าง กระทรวงมหาดไทย
หรือ
ความเข้มแข็งให้กับคน
ส่วนราชการอื่น
ในชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเทศบาลตําบลแม่สายมิตรภาพ และโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2558
2559
2560
22 ถนนวัฒนธรรม ลุ่มน้ําสาย เพื่อส่งเสริมให้ เป็นแหล่ง
หน้าด่านศุลกากร
2,500,000
ท่องเที่ยวหลักสําหรับการ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
จําหน่าย และกระจายสินค้า
หมู่ที่ 3 ตําบลแม่สาย
ปลีกค้าส่งชายแดน
อําเภอแม่สาย
โดยเฉพาะสินค้าพื้นเมือง
จังหวัดเชียงราย
หรือสินค้า OTOP ให้พร้อม
ต่อการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
สร้างรายได้ และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคน
ในชุมชน โดยส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย
หรือ
ส่วนราชการอื่น

