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 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  3) 

     
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 



เหตุผลและความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  2.  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  3.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีเหตุผลความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเป็นกรอบในการท างาน  เป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม พ.ศ.2562
และงบประมาณจากเงินสะสม  รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือให้
การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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2

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับ

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 1 6,500,000 0 0 0 0 1 6,500,000

รวม 0 0 1 6,500,000 0 0 0 0 1 6,500,000

5)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

     5.2  แผนงานการศึกษา 5 4,970,000 5 4,970,000 5 4,970,000 5 4,970,000 20 19,880,000

     5.3  แผนงานสาธารณสุข 16 410,000 16 485,000 16 485,000 16 485,000 64 1,865,000

รวม 21 5,380,000 21 5,455,000 21 5,455,000 21 5,455,000 84 21,745,000

5)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

     5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 350,000 0 0 0 0 1 350,000

รวม 0 0 1 350,000 0 0 0 0 1 350,000

รวมทั้งสิ้น 21 5,380,000 23 11,955,000 21 5,455,000 21 5,455,000 86 28,245,000

2

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเตมิ  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที ่3)

เทศบำลต ำบลเจดยี์แมค่รัว

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ. 07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสขุภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารประชุม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  2  ช้ัน 

เพื่อให้เทศบาลได้มีอาคาร
ประชุมส าหรับรองรับประชาชน
เข้าประชุมอย่างเพียงพอ  
สะดวก  ปลอดภัย 

อาคารประชุม คอนกรีต
เสรมิเหล็ก  2  ช้ัน   
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
 

- 6,500,000 - -  
 

 กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - 6,500,000 - - - - - 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.2  แผนงานการศึกษา 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษาของโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์   
แม่ครัว 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาร้อยละ 
100 

โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

โรงเรียน
อนุบาล 

แบบ  ผ.  01 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรยีนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษาของโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ สมวัย 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลเจดีย์   
แม่ครัว 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาร้อยละ 
100 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดการเรยีนการ
สอนที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
นันทนาการที่มีคุณภาพ 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 มี
อุปกรณ์กีฬาใช้ 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาท่ีมีคุณภาพในการ
ฝึกซ้อมกีฬา 
 

การศึกษา 

รวม 3  โครงการ - - 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 - - - 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.2  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน  
 

1.เพื่อให้ประชาชนทุกคนทุก
เพศทุกวัย ได้มสี่วนร่วมในการ
รณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิง  
2.เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอย
ภายในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์  
แม่ครัว 

การคัดแยกขยะมลูฝอย 
ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

100,000 160,000 160,000 160,000 -มีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิการคดั
แยกขยะในชุมชน                   
อย่างน้อย 2 
กิจกรรม 
ปริมาณขยะมลู
ฝอยในพ้ืนท่ี ลดลง
อย่างต่อเนื่อง                     
ร้อยละ 5 ต่อป ี

ปริมาณขยะมลูฝอย
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวมี
การลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้
เทศบาลลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
เก็บขนและก าจดัขยะ
มูลฝอย 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
กิจการประปาหมู่บ้าน 
 

1. ประปาหมู่บ้าน 
2. พัฒนาคุณภาพน้ า
อุปโภค บริโภค 

30,000 45,000 45,000 45,000 1. มีการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
กิจการประปา
หมู่บ้านอย่างน้อย
ร้อยละ 70 
2. มีการพัฒนา
คุณภาพน้ าอุปโภค
บริโภค ตาม
มาตรฐานกรม
อนามัย 

ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน  มี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพน้ าประปาตาม
มาตรฐานกรมอนามยั 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 2  โครงการ - - 130,000 205,000 205,000 205,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3)   

ส าหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินและการ
ส ารวจเพื่อให้สอดรับและเป็น
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้างและการ
ประยุกต์ใช้งานแผนที่เพื่องาน
ตามภารกิจของ อปท. ให้สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

1.  เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมในการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือน
และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่งยั่งยืน 

ด าเนินการสร้างความรู้
และความเข้าใจ 
ข้อกฎหมายของภาษี
โรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้าง  การฝึกปฏิบัติ 
การจัดเก็บรายได้   
การจัดเก็บฐานข้อมูล
โรงเรือน  การวัดขนาด
โรงเรือน  การส ารวจโดย
ใช้อากาศยานไร้คนขับ
ถ่ายภาพเพื่อน าส ารวจ 

- 350,000 - - มีรายได้เพิม่ขึ้น
ร้อยละ  3 

1. เทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัวมีขอ้มลูที่เป็น
ปัจจุบันเพื่อใช้ในการ
จัดเก็บภาษโีรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้าง 
2. เป็นฐานข้อมลูที่มี
ความละเอียดถูกต้อง
ตามมาตรฐานการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

กองคลัง 

รวม 1  โครงการ - - - 350,000 - - - - - 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3)   

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การเสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี  1  ต าบลแม่แฝกใหม่ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน  3  โครงการ  
ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี 
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง- 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา-
พรรณวดี 
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการท่ี  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ท่ี  1 
- โครงการท่ี  2  กลุ่มเด็ก
และเยาวชน  หมู่ท่ี  1  
จ านวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุ่มสตรี 
หมู่ท่ี  1  ท่ีมอีายุ 30 ปี
ขึ้นไป จ านวน 40 คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ  ผ.  02 
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     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  2  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  2 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 2  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที่ 2 ที่มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  3  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  3 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 3  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที่ 3 ที่มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  4  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  4 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 4  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที่ 4 ที่มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  5  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  5 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 5  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที่ 5 ที่มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  6  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  6 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่6  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่6 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  7  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  7 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่7  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่7 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
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8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  8  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  8 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่8  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่8 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  9  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  9 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่9  
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่9 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  10  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  10 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่
10  จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่10 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  11  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  11 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่
11  จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่11 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  12  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  12 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่
12  จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่12 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 
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ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  13  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  13 
- โครงการที่  2  กลุ่ม
เด็กและเยาวชน หมู่ที ่
13  จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่13 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
หมู่ที่  14  ต าบลแม่แฝกใหม ่
ส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน  3  
โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
จ านวน  3  โครงการ  ดังนี ้
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม  

- โครงการที่  1  จ านวน
ครัวเรือนใน หมู่ที่  14 
โครงการที่  2  กลุม่เด็ก
และเยาวชน  หมู่ที ่14
จ านวน 20 คน 
- โครงการที่  3  กลุ่ม
สตรี หมู่ที ่14 ที่มอีายุ 
30 ปีขึ้นไป จ านวน 40 
คน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีก าหนด 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 14  โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 
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  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.2  แผนงานการศึกษา 
ไ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  

เด็กได้รับประทานอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
เจดีย์แมค่รัว 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี ถูก
สุขอนามัย  ท าให้มี
พัฒนาการที่ดีตามวยั  
ทุกคน 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก 

เด็กได้รับประทานอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น 
แม่แฝก 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี ถูก
สุขอนามัย  ท าให้มี
พัฒนาการที่ดีตามวยั  
ทุกคน 
 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนงบประมาณโครงการจดั
มหกรรม  ไมด้อกไม้ประดับ
ประจ าป ี

เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณีและ
ความ งดงามตระการตาของ ไม้
ดอกไม้ประดับนานา พันธุ์ของ
จังหวัด เชียงใหม ่

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้แก่ท่ีท าการปกครอง 
อ าเภอสันทรายเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

จ านวน ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนตระหนัก 
และหวงแหน       
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีของตน สร้าง
งานให้กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ผลิตพันธ์ุไม้ดอกไม้
ประดับ  

กอง
การศึกษา 

รวม 3  โครงการ - - 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 - - - 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีความพร้อมและความครบถ้วน
ของครุภัณฑส์ านักงานส าหรับใช้
งานด้านการตดิต่อสื่อสารงาน 
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องชุมสาย 
โทรศัพท ์(ตู้สาขา
โทรศัพท)์  จ านวน  1  
เครื่อง 
 

39,900 - - - ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีความพร้อมและความครบถ้วน
ของครุภัณฑส์ านักงานส าหรับการ
จัดประชุม 

จัดซื้อไมโครโฟนไร้
สายแบบมือถือพร้อม
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ  
จ านวน  1  ชุด 
 

3,700 - - - ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีความพร้อมและความครบถ้วน
ของครุภัณฑส์ านักงานส าหรับ
จัดเก็บเอกสาร 

จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก  แบบ  
2  บาน  จ านวน  1  
ตู้ 
 

3,850 - - - ส านักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของกองคลัง 
มีโต๊ะท างานส าหรบัใช้ปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ด ี

จัดหาโต๊ะท างานเหล็ก
พร้อมกระจก 
จ านวน  1  ชุด 
 

7,500 - - - กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ  ผ.08 
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 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 การศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  มเีก้าอี้
ท างานส าหรับใช้นั่งปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีดี  และ
ทดแทนจากเดิมที่ช ารดุเสียหาย 

จัดหาเก้าอี้ท างาน  
จ านวน  1  ตัว 

4,900 - - - กองการศึกษา 

6 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาพัดลมแบบติดผนัง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  18  นิ้ว 

จัดหาพัดลมแบบ 
ติดผนัง  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง  18  
นิ้ว  จ านวน  10  ตัว 

14,390 - - - ศพด./ รร.อนุบาล 

7 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาพัดลมแบบเพดาน  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  16  นิ้ว 

จัดหาพัดลมแบบ 
เพดาน  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง  16  
นิ้ว  จ านวน  10  ตัว 

10,990 - - - ศพด./ รร.อนุบาล 

8 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร ์

จัดหาเครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์  จ านวน  
1  เครื่อง   
- ระดับ  SVGA ขนาด  
3,000 ANSI 
Lumens 

13,300 - - - รร.อนุบาล 

 
 
 
 

แบบ  ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 การศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จัดหาเครื่องขยายเสียง
แบบเคลื่อนที่   
จ านวน  1  ชุด   
พร้อมไมคล์อย  2  ตัว 

13,000 - - - กองการศึกษา 

10 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ ขนาด 
36,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เครื่อง  
พร้อมติดตั้ง 
(คุณลักษณะเป็นไป
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์   
ของส านักงบประมาณ) 

47,000 - - - กองสาธารณสุข 

11 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุข  
มีเก้าอ้ีท างานส าหรับใช้นั่ง
ปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพและ
มาตรฐานทีด่ี  และทดแทนจาก
เดิมที่ช ารุดเสยีหาย 

จัดหาเก้าอี้ท างาน  
จ านวน  3  ตัว 

10,500 - - - กองสาธารณสุข 

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีความพร้อมและความครบถ้วน
ของครุภัณฑ์การเกษตรส าหรับ
บริการประชาชน 

จัดหาเครื่องพ่น
สารเคมีก าจดัแมลง
แบบฝอยละเอียด  
จ านวน  1  เครื่อง 

- 70,000 - - กองสาธารณสุข 

 

แบบ  ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ ขนาด 
36,000 บีทีย ู
จ านวน 1 เครื่อง  
พร้อมติดตั้ง 
(คุณลักษณะเป็นไป
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์   
ของส านักงบประมาณ) 

47,000 - - - กองช่าง 

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให้ผู้อ านวยการกองช่าง  
มีเก้าอ้ีท างานส าหรับใช้นั่ง
ปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพและ
มาตรฐานทีด่ี  และทดแทนจาก
เดิมที่ช ารุดเสยีหาย 

จัดหาเก้าอี้ท างาน  
จ านวน  1  ตัว 

5,500 - - - กองช่าง 

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อส าหรับใช้ในการส ารองไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า  จ านวน  1  ชุด  
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

- 5,800 - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ  ผ.08 
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 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี  3) 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับใช้ในงานของกอง
ช่าง เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก  
จ านวน  1  เครื่อง 
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

- 21,000 - - กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีความพร้อมและความครบถ้วน
ของครุภัณฑส์ านักงานส าหรับการ
จัดประชุม 

จัดซื้อไมโครโฟนไร้
สายแบบมือถือพร้อม
เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ  
จ านวน  1  ชุด 
 

3,700 - - - กองช่าง 

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีเครื่องมือส าหรับใช้ในการเจาะ
คอนกรีตของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

จัดซื้อเครื่องเจาะ
คอนกรีต  จ านวน  1  
ชุด  

- 97,000 - - กองช่าง 

รวม 211,930 193,800 - -  
 
 

  

แบบ  ผ.08 
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