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ค าน า 
 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 18 ก าหนดว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าและทบทวน       ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจ าปี และข้อ 6 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น 
 

  เพ่ือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (พ.ศ. 2560- 2562) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาล  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยยึดถือแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชน  แล้ว
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (พ.ศ. 2560 -  2562) ต่อคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็นและเหมาะสมและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารประกาศใช้ตามระเบียบ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการให้บริการ
สาธารณะของต าบล      อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ได้ตราขึ้นโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน  
ปฏิบัติการ เป็นแผนที่ก าหนดกรอบแนวคิด  เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  
จากทุกฝ่ายสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)  ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ  กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพ  ของพ้ืนที่  ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป  ซ่ึงมีองค์ประกอบคือ ลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี รายละเอียดดังนี้  

 1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

         แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทาง     
การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ เทศบาลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ    
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

    “แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา  ที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี
 

  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของช่วงระยะ 
เวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ด าเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 
/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของช่วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
     ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นช่วงระยะ 
     เวลาสามปี 
4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ 
     งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
            และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  2.  เพ่ือให้การพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3.  เพ่ือให้การจัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีตามงบประมาณ                     
                        ที่ได้รับ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
หลังจากมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแล้ว จึงถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไป
ด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1        การเตรียมการจัดท าแผน 
ขั้นตอนที่ 2        การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 3        การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4        การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 5        การจัดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 6        การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ 7        การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนา ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค์ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือผู้บริหารก าหนดแผนงาน โครงการ
ต่างๆ เพื่อบรรจุลงแผนพัฒนา และทราบถึงภารกิจในการจัดท าแผนที่จะต้องด าเนินการต่อไป 

2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล เพ่ือแจ้งโครงการที่ได้รับการเสนอ ได้รับการอนุมัติ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปแนวทางและยุทธศาสตร์การ 

พัฒนา พร้อมข้อมลูปัญหาความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   2.  คณะกรรมการท้องถิ่นจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น  

เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณา โครงการ /
กิจกรรม เป็นแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วก าหนดโครงการ /กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์     
และเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนา 

4.  จัดล าดับความส าคัญของโครงการเบื้องต้น เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
 

ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT   
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาช่วงสามปี 
 

ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนา 
    1.  คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของ 
                        แนวทางการพัฒนา 
  2.  พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา  โดยพิจารณาจาก 
   -   ความจ าเป็นเร่งด่วน 
   -   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -   ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 

ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
   คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนามาจัดท ารายละเอียดโครงการ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้ 
               ส่วนที่ 1   บทน า 
               ส่วนที่ 2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา                       
                     ส่วนที่ 3   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   
          ส่วนที่ 4   แนวทางการติดตามประเมินผล 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
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ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณา ให้ผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี แล้วประกาศใช้ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

  1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา

อย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตัดสินใจก าหนดแนวทาง     
การด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุด การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 

1.  การวางแผนมีส่วนช่วยในการท าให้การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต    
     ให้มีความม่ันใจและเกิดความแน่นอนมากข้ึน 
2.  การวางแผนมีส่วนส าคัญอันเป็นตัวก าหนดทิศทางของการปฏิบัติงานอยู่แล้ว ได้แก่  
     วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
3.  การวางแผนเป็นแนวทางท่ีก่อให้เกิดการท างานที่ประหยัดทรัพยากรทุกด้าน ไม่ว่า   
    จะเป็นเรื่องของ คน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ งบประมาณและเวลา 
4.  การวางแผนช่วยให้การท างานเป็นระบบทั้งในด้านการควบคุมการท างาน การ 
    ประสานงานการจัดองค์กร การแบ่งงานกันท าตามความรู้เฉพาะด้านแต่ละเรื่อง        
    เพ่ือป้องกันการท างานซ้ าซ้อนกัน และการแย่งงานกันท า 

                 5.  การวางแผนช่วยให้การท างานสะดวกง่ายต่อการควบคุมง่ายในการปฏิบัติและ 
     สามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ แล้วยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ   
     มีความรับผิดชอบและมีขวัญก าลังใจในการท างานด้วย      
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ส่วนที่  ๒ 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  (SWOT) 
  ในการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและ
ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ด าเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคม โดยได้ออกประชุม
ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านความมั่นคง
และความสงบ เศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และความต้องการของ
ประชาคมในด้านอ่ืนๆ และจึงจัดประชุมประชาคมในระดับต าบลเพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการในภาพรวม
ของต าบลอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดย      
ใช้หลัก SWOT analysis และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  สามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด ของแต่ละด้านของการพัฒนา  ดังผลการ
วิเคราะห์ซึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบายรวม 7 ประเด็น ตามล าดับได้ดังนี้  
ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งสามารถนามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา   ที่ยั่งยืน  
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตามแนวทางการ
พัฒนาที่วางไว้  
ปัจจัยภายนอก  
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุนต่อ
แนวทางการพัฒนา  
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา  
 
1. ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
จุดแข็ง (Strengths) 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวมีเส้นทางการคมนาคมที่ครอบคลุมพ้ืนที่  มีถนนที่สามารถ
ติดต่อกันได้ทั่วทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายเพ่ือให้บริการแก่ราษฎรที่จะเพ่ิมขึ้นได้        
ในอนาคตอย่างเพียงพอ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีน้ าจากคลองชลประทาน
เขื่อนแม่งัดไหลผ่านในเขตเทศบาลท าให้มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพียงพอตลอดปี  
จุดอ่อน (Weakness)  
  บางส่วนในพ้ืนที่ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบระบายน้ า โทรศัพท์สาธารณะ 
ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังที่มีความกว้างของผิวจราจรระหว่าง 3-4 เมตร ริมสองฟากถนน
เกือบทั้งหมดไม่มีทางเท้า ผิวจราจรกว้างติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพ้ืนที่ส าหรับขยายถนนโดยไม่
ต้องเวนคืนหรือซื้อที่ดินจากราษฎร อีกทั้งริมสองฟากถนนส่วนใหญ่ไม่มีระบบระบายน้ า พ้ืนที่บางหมู่บ้านเป็น
พ้ืนที่ลาดเนินเขา เวลาฝนตกน้ าจะไหลลงสู่ที่ต่ ากว่าท าให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่
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มีทางระบายน้ าสองข้างถนน  ท าให้ช่วงฤดูฝนบางพ้ืนที่ มีปัญหาน้ าท่วมขัง พ้ืนที่ต าบลเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยน้ าป่าไหลหลาก เป็นพ้ืนที่รับน้ าจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออกของ
ต าบลและเคยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ตลิ่งล าห้วยและสะพานช ารุด
จากเหตุน้ าป่าไหลหลากจ านวนหลายจุดหลายหมู่บ้านน้ าประปาไม่เพียงพอและไม่สะอาด  มีสีขุ่น มีสนิมเหล็ก 
สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการบางประเภทไม่ได้รับการดูแลรักษา อย่างเหมาะสม เช่น ถนนบางสาย ช ารุด
ทรุดโทรมเป็นหลุมบ่อ การขาดแคลนพ้ืนที่สาธารณะที่จะน ามาใช้เป็นที่ตั้งสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ      
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
โอกาส (Opportunities)  

ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงให้ความ ส าคัญกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ า อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนงบประมาณในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง  
อุปสรรค (Threat)   

การขยายเขตไฟฟ้าอยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมทางหลวงท าให้    ต้องเสีย
งบประมาณจ านวนมากในการอุดหนุนแต่ละครั้งท่ีมีการขอขยายเขตไฟฟ้า ขาดการป้องกันอย่างถาวรในการกัด
เซาะการพังทลายของดินจากภูเขา ท าให้เกิดอุทกภัยได้ง่ายและกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน  ก่อให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย แม้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แต่หลักเกณฑ์ของการพิจารณางบประมาณนั้นไม่เอ้ือ ต่อท้องถิ่น เช่นต้องเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
ท้องถิ่นอ่ืน โดยเฉพาะหากเป็นถนน ต้องมีหน้าผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  เป็นต้น  

 

2. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
จุดแข็ง (Strengths)   
  ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ก าหนดไว้ ในนโยบายอย่างชัดเจน 
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริม
ความเป็นอยู่ของราษฎรในต าบลแม่แฝกใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริม
การเกษตร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานอ่ืน  ที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนาและมีความสามารถในวิชาชีพจนสามารถ
รวมเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร มีสถานีต ารวจอยู่ในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
อุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย  พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที และมีชุดรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน (ชรบ.)       
ทุกหมู่บ้านทีพ่ร้อมปฏิบัติหน้าที่  
จุดอ่อน (Weakness)  
  ไม่มีแหล่งงานส าหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ท าให้ต้องออกไป
ท างานนอกพ้ืนที ่อีกทั้งจ านวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการและประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  
โอกาส (Opportunities)  

การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของท้องถิ่นเอง และท าให้สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย  อีกทั้งรัฐบาล
ผลักดันนโยบายด้านคุณภาพชีวิตหลายประการท าให้มีประชาชนได้รับประโยชน์  
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อุปสรรค (Threat)   
อาชีพหลักเรื่องการเกษตร ซึ่งมีอ านาจการต่อรองต่ า อีกทั้งราคายังไม่แน่นอน ในอนาคตมีแนวโน้มว่า

ประชากรจ านวนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากจะท าให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังเพ่ิมภาระแก่ครอบครัวและ
ท้องถิ่นในการดูแล ความไม่แน่นอน ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆต่อประชาชนได้
ง่าย และผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครองชีพสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูงขึ้น 
ประกอบกับสภาวะการเมืองและสถานการณ์ชายแดนประเทศไทยยังไม่ค่อยสงบ  การกระจายของสื่ออย่าง
รวดเร็ว ท าให้เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเครียด
สุขภาพจิตเสื่อมโทรม  

 

3. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข  
จุดแข็ง (Strengths)   

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่ในเขตพ้ืนที่ และในส่วนของเทศบาลเจดีย์แม่ครัว มีพนักงาน
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบด้านนี้โดยตรง  อีกทั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล สันทรายและ
โรงพยาบาลนครพิงค์ ท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุข มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อในพ้ืนที่ อีกทั้งยังมีการท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ  
จุดอ่อน (Weakness)  

ขาดการรณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด สิ่งเสพติด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้ปัญหายาเสพติด
เริ่มกลับกลับมาในชุมชนอีก ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกก าลังกายยังมีน้อยมาก  
โอกาส (Opportunities)  

ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ  อีกทั้งสื่อแขนงต่าง ๆ 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอท าให้ประชาชนรับรู้ได้หลายทาง จึงท าให้ประชาชนเริ่มตื่นตัว
อีกท้ังนโยบายรัฐส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุม โรคระบาดและโรคติดต่อ  
 

อุปสรรค (Threat)   
อิทธิพลสื่อมวลชนมีการเสนอข่าวโดยเสรีท าให้รู้จักสารเสพติด วิธีใช้เพ่ิมมากขึ้นและการก่อ

อาชญากรรมท าได้หลายรูปแบบ มีวิธีพลิกแพลงใช้เทคนิคที่สูงขึ้น อีกทั้งสื่อยังเสนอทางเลือก ในการบริโภค
แบบประเทศตะวันตก ท าให้เยาวชนมีค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์  
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มแย่ลง เนื่องจากวิถีชีวิตในการด ารงชีพ
ของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรม  เช่น เบาหวาน ความดันมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งโรคใหม่ๆได้เกิดขึ้นและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาทางด้าน
สาธารณสุขต้องเพ่ิมขีดความสามารถมากขึ้นถึงจะตามทัน  
 

4. การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
จุดแข็ง (Strengths)   
  ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาในสังกัดเทศบาลและ สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  
(โรงเรียนระดับประถมและมัธยม) ในเขตพ้ืนที่ส าหรับการรองรับประชาชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต ให้การ
สนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาทุกระดับในเขตพ้ืนที่โดยเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลระดับก่อนวัย
เรียนและระดับปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
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งานประเพณีอย่างต่อเนื่องทุกปี ร่วมอนุรักษ์การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการต่างๆ  
จุดอ่อน (Weakness)  
  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
และการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ให้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุ่มเยาวชนไม่มีเวลามา
สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือร่วมอนุรักษ์ การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากต้องไปศึกษาตอ่จึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ี 
โอกาส (Opportunities)  

มีการถ่ายโอนงบประมาณด้านโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงมาสู่ท้องถิ่นท าให้ท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
งบประมาณในด้านการศึกษา การตื่นตัวของสังคมไทยในการร่วมรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อีกทั้งทุก
หน่วยงานเริ่มให้ความส าคัญและพยายามร่วมกันปลุกจิตสานึกให้ร่วมกันสืบทอด  
อุปสรรค (Threat)   
  ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังขาดความชัดเจน กระแสวัตถุนิยม อิทธิพลของสื่อท าให้ รับวัฒนธรรม
ภายนอกได้ง่ายอีกทั้งกระแสสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ยั่งยืน ถาวร มักจะให้ความส าคัญในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา  
 

5. การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
จุดแข็ง (Strengths)   
  มีการจัดบริหารจัดการท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนกับเทศบาล ด้านการบริหารผู้บริหารได้เน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นผลงานเป็นหลักการก าหนดแผนงาน
โครงการ และเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สภาฯ ข้าราชการ และประชาชน นอกจากนั้น 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเป็นผู้มี
ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ  ในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ     มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่
ชัดเจน องค์กรมีการท างานเป็นระบบ มีความหลากหลายของช่องทางในการให้ข่าวสารแก่ประชาชน  เช่น  
เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  
จุดอ่อน (Weakness)  
  ในด้านการเมืองท้องถิน่ ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองท้องถิ่นสูง 
แต่ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพ่ึงพาตนเองลดการพ่ึงพาตนเอง
น้อยลง แต่กลับมาเรียกร้องจากเทศบาลแทน  
โอกาส (Opportunities)  

กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามา  มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบการติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  
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อุปสรรค (Threat)   
  การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลยังขาดความแน่นอน  ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานระยะยาว   การปฏิรูปราชการยังมีการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีผลกระทบต่อองค์กร ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันใน ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนราชการอ่ืนๆ โดยเฉพาะส่วนราชการนอกพ้ืนที่จัดท าโครงการ/แผนงานขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก
เทศบาลในแต่ละปีจ านวนมาก ส่งผลกระทบให้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพ่ิมมากขึ้นท าให้งบประมาณที่จะ
น าไปพัฒนาในด้านอ่ืนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 

6. การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง (Strengths)   

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตของเทศบาลยังอยู่ในสภาพที่ดี เพราะได้รับการอนุรักษ์ ปกป้อง
รวมถึงยกระดับให้ดีขึ้น ผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
การส่งเสริมและจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ ประชาชน เยาวชน อีกทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการในเขตเทศบาลเข้ามามี
ส่วนร่วมให้ความส าคัญและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชน  
จุดอ่อน (Weakness)  
  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ยังมีปัญหาด้านการจัดการขยะซึ่งไม่ถูกคัดแยกอย่างจริงจังจากครัวเรือน 
ท าให้ไม่สามารถลดปริมาณขยะในพ้ืนที่ลงได้ เทศบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะจ านวนมาก
ท าให้งบประมาณในการพัฒนาด้านอ่ืน การด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้อง     มีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสูงและที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การ
คัดแยกขยะของครัวเรือน ลดลง ยังมีการเผาป่า เผาตอซังข้าวหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวท าให้เกิดปัญหาหมอก
ควัน เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ   
โอกาส (Opportunities)  
  ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ประเทศและระดับโลก มีหน่วยด าเนินงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ด าเนินการสร้างจิตส านึกของประชาชน ตลอดทั้งการ
รณรงค์ให้มีการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าอีก มีการตั้งเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
อุปสรรค (Threat)   

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุมการ
เผาขยะและมลพิษในพ้ืนที่ อีกทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ การก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงาน จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน ผู้ประกอบการโดยภาพรวมขาดจิตส านึกในการ
ควบคุมหรือปฏิบัติตามกฎหมาย  

 

7. การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว  
จุดแข็ง (Strengths)   
  พ้ืนที่มีศักยภาพในการก่อสร้าง ขยายโรงงานและฐานการผลิตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพราะในพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตร
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เพียงพอ มีทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว มีปริมาณแรงงานในพ้ืนที่จ านวนมากพอ
ส าหรับการด าเนินการภาคผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม 
จุดอ่อน (Weakness)  
  ประชาชนขาดส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตนเองอย่างจริงจังและตั้งใจ เกิดความเคยชินในการ
รับการบริการจากรัฐมากว่าที่จะพ่ึงพาตนเอง อีกทั้งประชาชนยังขาดความรู้ กระบวนการคิด และความ
กระตือรือร้นในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ ปัญหา กิจกรรม โครงการ แผนงาน การพัฒนา
ท้องถิ่นตนเองในเชิงการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
โอกาส (Opportunities)  

รัฐบาลให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  จะท าให้เกิดผลดีเชิงเศรษฐกิจ แก่พ้ืนที่ในเขตเทศบาล
เพราะนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก  
อุปสรรค (Threat)   
  งบประมาณที่สนับสนุนแผนงานภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่มีหน่วยงานใดที่คอยประสาน 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และด าเนินการในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ผลจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและความ
ไม่แน่นอนทางด้านการเมืองยิ่งท าให้เกิดการชะลอตัวในการลงทุน  
 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 14 กองช่าง 97,800.00 89,719.63 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหน้าวัด 
ขัวมุง หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง เชื่อมหมู่ที่ 9  
บ้านกลางพัฒนา 

กองช่าง 776,000.00 749,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  2 

กองช่าง 1,256,000.00 710,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 กองช่าง 390,200.00 385,000.00 
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 กองช่าง 350,600.00 279,000.00 
6. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งล าห้วยแม่แฝก หมู่ 1 กองช่าง 356,000.00 356,000.00 
7. ก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 กองช่าง 695,000.00 695,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
8. โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 2,530.00 

9. โครงการฝึกอบรมอาชีพ ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 12,285.00 
10. โครงการอบรมและจัดท าแปลงสาธิตการปลูก
ข้าวนาโยน 

ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 8,770.00 
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ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

11. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรการปลูกมะนาว
ในท่อ 

ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 7,705.00 

12. โครงการบริหารจัดการฟาร์ม ปศุสัตว์ ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 18,545.00 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   

13. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 14,625.00 

14. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000.00 43,835.00 

14. โครงการเฝ้าระวังการเผาและควบคุมหมอก
ควันไฟป่า ประจ าปี 2558 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

30,000.00 19,500.00 

15. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับชุมชน 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 12,668.00 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแม่แฝกใหม่ตาม
โครงการ สืบฮีต สานฮอย ป๋าเพณียี่เป็ง ๒๕๕๗ 

กองการศึกษา 148,000.00 148,000.00 

17. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนา 

กองการศึกษา 60,000.00 14,700.00 

18. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย
ตามโครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 
39 ประจ าปี พ.ศ. 2558 

กองการศึกษา 25,000.00 25,000.00 

19. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย 
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณี
ท้องถิ่นอ าเภอสันทรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 2,500.00 

20. อุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินโครงการจัดงานมหกรรม ไม้
ดอกไม้ประดับครั้งที่ 39 ประจ าปี 2558 

กองการศึกษา 5,000.00 5,000.00 

21. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร) 

กองการศึกษา 15,000.00 4,300.00 

22. อุดหนุนคริสตจักรชัยชนะด าเนินโครงการ
อุดหนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม คริสตจักรชัยชนะ  หมู่ 5 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 
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ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

23. อุดหนุนวัดวังขุมเงิน หมู่ที่ 7 ด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาบูรณะซ่อมแซมวัดวังขุมเงิน  
หมู่ที่ 7 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
24. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 200,000.00 187,254.00 
25. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่
แฝก 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 

26. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แฝก ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 

27. โครงการอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
ในการดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

กองการศึกษา 3,000.00 3,000.00 

28. โครงการพัฒนาห้องสมุดของ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 100,000.00 100,000.00 

29. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 
30. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน (ICT) ก าหนด เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25 
หน้า/นาท)ี เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน (ICT) ก าหนด 

กองการศึกษา 23,500.00 23,500.00 

31. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 252,000.00 177,635.50 

32. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์  
แม่ครัว 

กองการศึกษา 80,000.00 80,000.00 

33. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน อาเซียนศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 

34. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 

35. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน กองการศึกษา 9,600.00 9,600.00 
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  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  (ต่อ) 

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

36. โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส กองการศึกษา 2,000.00 2,000.00 
37. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและครูผู้ช่วย
ครูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 40,000.00 16,300.00 

38. โครงการปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมภายใน
อาคารเรียน 

กองการศึกษา 78,000.00 78,000.00 

39. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

กองการศึกษา 1,120,000.00 753,744.50 

40. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 

41. โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส กองการศึกษา 3,000.00 3,000.00 
42. ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา 1,285,620.00 1,233,125.80 
43. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 1,584,000.00 1,325,000.00 

44. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านแม่แฝก 

กองการศึกษา 508,000.00 508,000.00 

45. โครงการแข่งขันกีฬาต าบลแม่แฝกใหม่ กองการศึกษา 500,000.00 399,265.00 
46. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา 40,000.00 18,060.00 
47. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของ
เยาวชนและประชาชน 

กองการศึกษา 200,000.00 93,020.00 

48. โครงการปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 1,800.00 

49. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

200,000.00 54,386.80 

50. โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 18,998.00 

51. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองการศึกษา 204,000.00 201,500.00 
52. อุดหนุนให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1-14 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายในครอบครัว 

ส านักปลัดเทศบาล 135,000.00 135,000.00 

53. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบล
แม่แฝกใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 78,000.00 78,000.00 
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  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  (ต่อ) 

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

54. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 28,500.00 

55. อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1-
14 ด าเนินตามโครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข 

ส านักปลัดเทศบาล 140,000.00 140,000.00 

56. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และ
ศึกษาดูงาน อสม. ต าบล 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

30,000.00 29,970.00 

57. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานต าบลแม่แฝกใหม่ 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

210,000.00 105,000.00 

58. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์ แม่ครัว 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

190,000.00 190,000.00 

59. โครงการจัดงานวันสตรีสากลเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยใจรัก 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 10,200.00 

60. โครงการคนไทยใจอาสา ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 12,460.00 
61. อุดหนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบล แม่แฝกใหม่ตามโครงการค่ายพัฒนา
ครอบครัว ห่างไกล ยาเสพติด ปีงบประมาณ 
2558 

ส านักปลัดเทศบาล 12,700.00 12,700.00 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

62. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ให้กับสถานศึกษาในพ้ืนที่ 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 6,370.00 

63. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 144,200.00 

64. โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกอปพร. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 19,400.00 

65. โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษา 

ส านักปลัดเทศบาล 21,000.00 14,406.00 

66. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 19,500.00 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
การเบิกจ่าย 

67. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส านักปลัดเทศบาล 135,000.00 96,500.00 
68. โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (25 หน้า/นาท)ี 
จ านวน 3 เครื่อง 

ส านักปลัดเทศบาล 16,500.00 16,500.00 

69. โครงการ จัดซื้อ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

22,000.00 22,000.00 

70. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

ส านักปลัดเทศบาล 15,000.00 15,000.00 

71. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(25 หน้า/นาท)ี 

ส านักปลัดเทศบาล 5,500.00 5,500.00 

72. โครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) จ านวน 1 คัน 

ส านักปลัดเทศบาล 1,200,000.00 1,198,000.00 

73. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาท)ี 

ส านักปลัดเทศบาล 19,900.00 19,900.00 

74. โครงการประชุมและเวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 6,495.00 

75. อุดหนุนเทศบาลเมืองเล็นโครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ในสถานที่กลาง ส าหรับ เป็นศูนย์รวมข่าว
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอสันทราย ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2558 

ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 25,000.00 

รวม 14,652,920.00 11,441,473.23 
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สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7 3,951,600.00 3,263,719.63 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

5 305,000.00 49,835.00 

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

4 215,000.00 90,628.00 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 543,000.00 219,500.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

37 7,755,420.00 6,196,559.60 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการ
สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

5 371,000.00 203,876.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

9 1,511,900.00 1,404,895.00 

รวม 75 14,652,920.00 11,441,473.23 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาสามปี 
2558 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน 
โครงการ 

ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งขึ้น
พื้นฐาน 

46 15.97 8 7.55 7 9.21 7 9.21 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

13 4.51 8 7.55 5 6.58 5 6.58 

3.ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

11 3.82 5 4.72 4 5.26 4 5.26 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบื
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

28 9.72 14 13.21 8 10.53 8 10.53 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

153 53.13 50 47.17 37 50.00 37 50.00 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน 
และการสรา้งความร่วมมือในการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 3.82 9 8.49 5 6.58 5 6.58 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมบริหารที่
เหมาะสม 

26 9.03 12 11.32 9 11.84 9 11.84 

รวม 288 100 106 100 75 100 75 100 

 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2558 นั้น ยึดกรอบแนวทางตามหลัก      
ธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 
ร่วมในการจัดซื้อ / จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น โดยสามารถสรุปผลการพัฒนาในด้าน    
ต่าง ๆ ได้ดังนี้  

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ก่อสร้าง/ ปรับปรุง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ในการเดินทาง และการป้องกัน  
น้ าท่วมขัง เช่น การกอสรางปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายตางๆ ใหไดมาตรฐานเพ่ือใหการสัญจรของประชาชน     
เปนไป โดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ า เพ่ือปองกันปญหาน้ าทวมขัง 
และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้าน น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง   
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ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโดยการ  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบถังกรองน้ าประปาให้ กับ
ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นต้น ตลอดจนไดท าการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
บนถนน เชียงใหม่ - พร้าว ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยใหกับประชาชน พรอมทั้งซอมบ ารุงไฟฟากิ่ง
สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลฯ     
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุ่งพัฒนาอาชีพ และเน้นการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ 
เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน และส่งเสริม
ประชาชนลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดสารชุมชนที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผักพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน   
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ และการก่อสร้างฝายชะลอน้ า  การรณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อนเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการเฝ้าระวังป้องกันการเผาและควบคุมหมอกควัน และไฟป่า 
โดยอาสาสมัครภาคประชาชนประชาชน  ปองกันและควบคุมการกระท าที่จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 
รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการขยะ มูลฝอยทั้งการจัดเก็บ การก าจัดขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน   
การน ากลับมาใชใหมใหมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
 

 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทศบาลฯ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่น 
เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนใหคงอยูและสืบทอดสูคนรุนตอไปในอนาคต เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 
อาทิ การรดน้ าด าหัวในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)  การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นอ าเภอ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท านุบ ารุงศาสนา  ศาสนสถาน  การสืบสานการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับของจังหวัดเชียงใหม่  เป็นต้น ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผานมา สงผลให้ เทศบาลฯ ไดรับ รางวัลแหงความ
ภาคภูมิใจ ไดแก 
  1.  โลประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดนดานวัฒนธรรม ระดับภูมิภาค ประจ าป พ.ศ. 2557 
จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 2. โลประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเดนดานวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจ าป พ.ศ. 2557 
จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม เทศบาลฯ 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน , น้ ายา และสารเคมี 
ต่าง ๆ, อุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม. ในการด าเนินการสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณะสุข  รวมทั้ง   
เครือขาย อสม.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาดานการศึกษา การสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการรณรงคงานมวลชนสัมพันธเพ่ือสรางพลังความรวมมือใน 
การปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแหลงอบายมุขในชุมชนให้หมดไป เช่น โครงการรณรงค์และให้
ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมทั้งสงเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ
และนอกระบบ  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่  ตลอดจนสงเสริมการกีฬาและนันทนาการตางๆ เพ่ือเสริมสราง
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ความเขมแข็งความมีน้ าใจเปนนักกีฬาใหแกประชาชน มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล การแข่งขันกีฬาของประชาชน ส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลต าบลในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาส      
ที่ดีข้ึน เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสร่วมกับ
สถานประกอบการในพ้ืนที่ เป็นต้น  

 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มุ่งเน้นการป้องกันภัยต่างๆในชุมชน เช่น การฝึกอบรม 
ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. การซ้อมแผนและการช่วย เหลือผู้ประสบสาธารณภัยใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการในพ้ืนที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆทั้งในและนอกพ้ืนที่ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
รวมถึงการการจัดซื้อและเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิง เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของเทศบาล โดยมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อใหตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของเทศบาลฯในการให
บริการสาธารณะ และเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางทั่วถึง รวมถึงการสนับสนุนใหบุคลากรของเทศบาลฯ   
ไดรับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือ สรางความรูความสามารถไปเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานใหรวดเร็ว       
มีประสิทธิภาพ สนองตอความตองการของประชาชนมากขึ้น  
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์   “ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

   หมายความว่า คุณภาพชีวิตของประชาชน อาจแบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็น ๒ ระดับ ในระดับ
แรก คือ คุณภาพชีวิตที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และในระดับที่สอง คือ  คุณภาพชีวิต      
ที่จ าเป็นต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ค าว่า“คุณภาพชีวิต”นั้น กินความหมายกว้างขวางเพราะครอบคลุมถึง
ปัจจัยในการกด าเนินชีวิตต่างๆ ของประชาชนที่จ าเป็นทั้งสองระดับ เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยในหมู่บ้านเป็นต้น ซึ่งประชาชนจะต้องมีอยู่มีกินที่พอเหมาะสมตาม
อัตภาพ และได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด และตามหลัก
มนุษยธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
  
 

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. เสริมสร้างบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

สาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมความสามัคคีของคนภายในชุมชน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และ              

มีประสิทธิภาพ น าไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 

เป้าประสงค์  
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งได้รับ

บริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ ก่อให้เกิด

ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ  
3. ประชาชนได้รับการศึกษาและสวัสดิการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่  
4. ชุมชนสามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตส านึกร่วมในการบูรณาการ

งานมวลชนด้านความม่ันคงและลดปัญหายาเสพติด  
6. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ   

ทุกภาคส่วน  
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  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการนี้ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ออกเป็น 7 ด้าน  รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน  
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ 
    เรียบร้อย  
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป้าประสงค์  

ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่ง ผลิตผลทางการเกษตรและการ
ท่องเที่ยวรวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง  

กลยุทธ์  
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น  
แนวทางทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  

โครงข่ายคมนาคมและการขนส่งโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการตามความ
ต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น สามารถจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นหรือความ
เร่งด่วน มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถลดความซ้ าซ้อนของโครงการสามารถก าหนดแนวทาง  ในการเชื่อมโยง
หรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและ   เอ้ืออ านวยต่อการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม
มีเหตุผลและโปร่งใส  

1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน เพ่ิมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นใน

การพัฒนาแหล่งน้ าที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู คลอง หนอง บึง พ้ืนที่
แก้มลิง ระบบบาดาลและระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร ระบบประปาภูเขาเพ่ือการอุปโภค บริโภค ฯลฯ 
ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  พัฒนาโครงข่ายด้านการ
คมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและน้ าให้มีความปลอดภัยในการเดินทางขนส่งสินค้า (ขยายผิวหน้าถนน บ ารุงรักษา
พ้ืนผิวถนน ตลอดจนป้ายสัญญาณ –ไฟสัญญาณจราจร) และสามารถรองรับภัยพิบัติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว 
น้ าท่วม เป็นต้น พัฒนาโครงข่ายถนนเชิงยุทธศาสตร์ ให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ 
(เส้นทางท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เส้นทางจักรยานผ่านธรรมชาติ) บ ารุงรักษาคู คลอง ทางระบายน้ า ระบบ
ประปา ลดทัศนอุจาดบนท้องถนนที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม และภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว เช่น     
ป้ายโฆษณา ขยะมูลฝอย  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
เป้าประสงค์  
ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและ  

ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม มีความพร้อม
ต่อผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

กลยุทธ์  
กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          

อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา  
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

2.1.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีการเชื่อมโยง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนากิจกรรมตัวอย่าง      
ที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยว ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจ
ขนาดเล็กกลางจนถึงขนาดใหญ่  

2.1.2 ร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจ  

2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)  
2.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนและสถาบันการเงินให้สามารถด าเนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการรวมกลุ่ม (Cluster) เพ่ือร่วมกัน
พัฒนายกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน  

2.2.2 เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และน าเทคโนโลยีระบบ 
บริหารจัดการและควบคุมการผลิตมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ  

2.2.3 พัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2.4 รับประกันคุณภาพสินค้า/บริการ  
2.2.5 ส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ  
2.2.6 ศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อม แสวงหาโอกาสและป้องกันผลกระทบจาก            

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 

2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ  
2.3.1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทิ้งถ่ินเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้าน 

การเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม 
บนพื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ  

   2.3.2 สร้างระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ           
ลดสิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งก าไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง  

  2.3.3 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในชุมชน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสู่การตลาด 
ตลอดจนการสร้างความต้องการให้กับลูกค้าในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยความรู้และเข้าใจ  
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  2.3.4 ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลด
ค่าใช้จ่าย การกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ-ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ 
โกดัง ห้องเย็น โรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับสากล ฯลฯ  

2.4 เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี  
  2.4.1 ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
  2.4.2 จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือสร้างโอกาสหรือป้องกันผลกระทบจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ   

ต่อชุมชนและวิสาหกิจในชุมชน  
 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  

เป้าประสงค์  
ชุมชนในพ้ืนที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มีจิตส านึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติ  ในด้าน  

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์  
กลยุทธ์  
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์     

ผ่านเครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
แนวทางการพัฒนา  

  3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3.1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม            
ที่เสื่อมโทรมลง โดยการส่งเสริมปลูกป่าในพ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่สาธารณะ สร้างฝานต้นน้ าล าธาร การปลูกฝัง       
เรื่องการ ก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ า ล าคลองไม่ให้เน่าเสีย ลดการเผาไร่นา เผาป่า  

  3.1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  

3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  3.2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบ      

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนด าเนินการด้วยตนเองมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
  3.2.2 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรมการก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับ

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (Eco Town) เพ่ือสุขภาพ
ของคนในพื้นที่เมือง  

  3.2.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดล้อม  

  3.2.4 บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัย
ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  

  3.2.5 ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่และบังคับใช้       
อย่างจริงจัง  
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3.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  
สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอ่ืน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น การพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและแม่น้ าล าคลอง  

 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป้าประสงค์  
ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสารศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์    
ก าหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตส านึกและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีภาษาพ้ืนเมือง    การแต่งกายพ้ืนเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา  
  4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

  4.1.1 จัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้          
เพ่ือการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น  

   4.1.2 ปลูกจิตส านึกในระดับครอบครัวอันเป็นสถาบันรากฐานของการปลูกจิตส านึกให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา  

  4.1.3 พัฒนาระบบข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน  
  4.1.4 วางแผนพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ เช่นการใช้วัดสถานศึกษา หรือสถานที่   

ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในท้องถิ่น  
  4.1.5 อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา        

การอนุรักษ์อักษรเมือง ดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน  
  4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

  4.2.1 สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน  
รวมทั้งส่งเสริมเพ่ือให้ชุมชนและเยาวชนเห็นความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมล้านนา  

  4.2.2 การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม  
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา  

  4.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น     
สาขาต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

   4.2.4 เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมทิ้งถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ             
และการท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและเหมาะสม  
  4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น  

  4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆแห่งล้านนา           
มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ  
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  4.3.2 สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคล ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้ให้คงเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา      
และท่ีเกี่ยวข้องในการบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ  

 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  

เป้าประสงค์  
ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพ้ืนฐาน      
ของการพึ่งพาตนเอง  

กลยุทธ์   
สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ             

และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพา ปกป้องตนเองและชุมชนของตน         
ได้อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา  
  5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  5.1.1 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ              
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม   
และเพียงพอส าหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

  5.1.2 สร้างโอกาสของการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับกลุ่มท่ีแตกต่างในสังคมอย่างทั่วถึง  
  5.1.3 ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจเพ่ือการพ่ึงพาภายใน

ชุมชนและการพึ่งพาตนเอง  
  5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ  

  5.2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ขยายผลและเผยแพร่สู่ชุมชนอ่ืน  

  5.2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึง 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ  
  5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส  
    ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น การก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์        
ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต           
เพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
  5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน  

  5.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น ตามศักยภาพ
ของชุมชน เพ่ือให้มีงานท า มีรายได ้พ่ึงพาตนเองได ้ 

  5.4.2 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ/ผู้สูงอายุ/
เยาวชน/กลุ่มอ่ืนๆ) เพ่ือการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 
เพ่ือสร้างจิตส านึกและความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดี        
ของชุมชน  
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
เป้าประสงค์  
ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน  
กลยุทธ์  
ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากร เทคโนโลยีและกระบวนการอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย      
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน  

แนวทางการพัฒนา  
  6.1 ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน  

  6.1.1 ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักการให้ความร่วมมือและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมในชุมชนและสังคมวงกว้าง  

  6.1.2 สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของหมู่บ้าน  
  6.1.3 สร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัคร ในการเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจเกิดในชุมชน อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพ     
ทีผ่ิดกฎหมาย  

  6.1.4 รณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน เช่น การสวมหมวกนิรภัย             
การรัดเข็มขัดนิรภัย  
 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัย
แก่ชุมชน  

  6.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เช่น ต ารวจบ้าน กลุ่มดับไฟป่า โดยมีการ
สนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน  เพ่ือดูแล             
ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

  6.2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     
และรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียงในด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัย  ในภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
  6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  

  บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น โรงเรียน วัด องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ฯลฯ     
เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทีจ่ะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคมอย่างเป็นระบบ  

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  

เป้าประสงค์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และ จัดบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  
 



30 

 

กลยุทธ์  
ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง      

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
แนวทางการพัฒนา  

  7.1 สร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น  
  เสริมสร้างจิตส านึก สร้างขวัญและก าลังใจ และกระบวนทัศน์ในการท างานของบุคลากร

ท้องถิ่นในทุกระดับตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ   ในการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด  

7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
  7.2.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจโดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส 
โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี หรือข้อตกลงความร่วมมือ และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการ
เป็นหลักภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตามกฎหมาที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย  

  7.2.2 ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ การควบคุมภายในองค์กร
ภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
  7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม  

  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและ      
ผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ     
ความคิดเห็นในการก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ        
ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชมุชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที ่1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน : พัฒนาระบบจราจร , พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ     
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 
 

โครงการจดัซื้อป้ายไฟกระพริบ
จราจร 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการจราจร 
สร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ป้ายไฟกระพริบจราจรแบบแผงโซ
ล่าเซลล์  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน  2  เครื่อง   
 
 
 
 

13,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

    
 

- 
 

- -อุบัติเหตุ
การจราจรในพ้ืนท่ี
ลดลงร้อยละ  80 
-จุดเสี่ยงท่ีเกดิ
อุบัติเหตลุดลง  

ลดอุบัตเิหตุ
การจราจร 
ประชาชนสัญจร
สะดวกปลอดภยั  

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อป้ายไฟกระพริบ
เตือนโรงเรียน 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการจราจร 
สร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้ปกครองที่มารับส่งเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ป้ายไฟกระพริบเตือนโรงเรียนแบบ
แผ ง โ ซล่ า เ ซลล์   ใ ช้พลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ จ านวน  1  ป้าย   
 

11,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

    
 

- 
 

- -อุบัติเหตุ
การจราจรในพ้ืนท่ี
ลดลงร้อยละ  80 
-จุดเสี่ยงท่ีเกดิ
อุบัติเหตลุดลง  
 

ลดอุบัตเิหตุ
การจราจร 
ประชาชนสัญจร
สะดวกปลอดภยั  

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชมุชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 ขยายถนน พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที ่9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ขยายถนน พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า จากวงเวียน  - ศาลา
เอนกประสงค์หลังใหม ่ขนาดกว้าง 
0.50 ม.  ลึก .060 ม. ยาว 300 ม.     

788,000 
งบเทศบาล 
ล าดับที่  1 

(2559:750,000) 

 

 - - ถนน พร้อมรางระบาย
น้ า  จ านวน  1  สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ขยายไหล่ทาง หมู่ที ่3 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ขยายไหล่ถนน คสล. / วางท่อ ซอย
หน้าอาคารอเนกประสงค์ – ถนน
ใหญ่ ยาว 300 ม. 
 

840,000 
งบเทศบาล 
ล าดับที่  2 

(2559:200,000) 

 

 - - ถนน  จ านวน  1  สาย การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายสาม
แยกบ้านดอน หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สายสามแยก 
บ้านดอน  ข้างบ้าน สารวัตร 
สุธรรม  กว้าง  4  ม.  ยาว 300 ม. 
พื้นที่ 1,200  ตร.ม. 

708,000 
งบเทศบาล 
ล าดับที่  3 

(2559:200,000) 

 

 - - ถนน  จ านวน  1  สาย การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ  ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  สายบา้นแม่ใส   
ธงทอง กว้าง 4 ม.  ยาว 230  ม. 

543,000 
งบเทศบาล 
ล าดับที่  3 

(2559:168,000) 

 

 - - ถนน จ านวน  1  สาย การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 13 เพื่อให้ประชาชน สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย และป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า คสล.  ภายในหมู่บา้น
ต่อจากจุดเดิม บรเิวณสวนคณุลัดดา 
– น้ าบ่อหลวง กว้าง 1.20 ม.ยาว 
300 ม.  
 

1,103,000 
งบเทศบาล 
ล าดับที ่ 3 

(2559:350,000) 

 

 - - รางระบายน้ า 300 ม. การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ 2 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภคบรโิภค
ที่สะอาด 

ประปาหมู่บ้าน  
 
 

315,000 
งบเทศบาล 

 
 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  3 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภคบรโิภค
ที่สะอาด 

ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปา
หมู่บ้าน   
 

200,000 
งบเทศบาล 

 
 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

8 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แห่งเดิม  หมู่ 9 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแห่ง
เดิม 1  แห่ง 
 

300,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมถังเก็บน้ าเพื่อการ 
เกษตรพร้อมระบบจ่ายน้ า  หมู่ 
10 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอย่าง
เพียงพอ 

ซ่อมแซมถังเก็บน้ าเพื่อการ เกษตร
พร้อมระบบจ่ายน้ า  1  แห่ง 

105,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง 

10 ปรับปรุงระบบถังประปาหมู่บ้าน 
แห่งใหม่ หมู่ 13 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงถังเก็บน้ าประปาแห่งใหม ่ 
1  แห่ง 
 
 

200,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดใช้ในบริการ
ประชาชนอย่างพอเพียง 

ปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบประปา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
 
 

200,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง  

กองชา่ง 

12 โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อมีระบบกักเกบ็น้ าไว้ใช้ยาม
จ าเป็น 

จัดหาถังเก็บน้ าน้ าพร้อมขาตั้ง 100,000 
งบเทศบาล 

 - - มีถังเก็บน้ าพร้อม
ขาตั้ง จ านวน 1 
อัน 
 

มีระบบกักเกบ็น้ าไว้ใช้
ยามจ าเป็น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

13 เจาะบ่อบาดาล  ในพื้นที่ต าบล
แม่แฝกใหม ่

เพื่อให้มีปริมาณน้ าเพียงพอ
รองรับระบบการผลิตน้ าของ
ประปาหมู่บ้านในต าบลแม่แฝก
ใหม ่

เจาะบ่อน้ าบาดาล  ในพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม่   

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

จ านวนบ่อน้ า
บาดาลในพื้นที ่

มีปริมาณน้ าเพียงพอ
รองรับระบบการผลิต
น้ าของประปาหมู่บ้าน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่

กองช่าง 

14 เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  2 เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เจาะบ่อน้ าบาดาล  หมู่ที่  2  
จ านวน  1  แห่ง 

100,000 
งบเทศบาล 

 - - บ่อน้ าบาดาล  
จ านวน  1  แห่ง 

เจาะน้ าบาดาลรองรับ
การก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  1  แห่ง 

กองช่าง 

15 เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  4 เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เจาะบ่อน้ าบาดาล  หมู่ที่  4  
จ านวน  1  แห่ง 

100,000 
งบเทศบาล 

 - - บ่อน้ าบาดาล  
จ านวน  1  แห่ง 

เจาะน้ าบาดาลรองรับ
การก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  1  แห่ง 

กองช่าง 

16 เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  8 เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เจาะบ่อน้ าบาดาล  หมู่ที่  8  
จ านวน  1  แห่ง 

100,000 
งบเทศบาล 

 - - บ่อน้ าบาดาล  
จ านวน  1  แห่ง 

เจาะน้ าบาดาลรองรับ
การก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  1  แห่ง 

กองช่าง 

17 เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  9 เพื่อรองรับการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เจาะบ่อน้ าบาดาล  หมู่ที่  9  
จ านวน  1  แห่ง 

100,000 
งบเทศบาล 

 - - บ่อน้ าบาดาล  
จ านวน  1  แห่ง 

เจาะน้ าบาดาลรองรับ
การก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน  
จ านวน  1  แห่ง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

18 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร   
 

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในภาคการเกษตร 

1. หมู่ 1 บ้านแม่แฝก จ านวน 2 บ่อ  
พร้อมระบบส่งน้ า 
2. หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์แม่ครัว 
จ านวน 4 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า  
3. หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดยี์  
จ านวน 2 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า 
4. หมู่ที่ 9  บ้านกลางพัฒนา  
จ านวน 2 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า 
5. หมู่ที่ 12 บ้านป่าป๋อ  
จ านวน 1 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า 
6. หมู่ที่ 13  บ้านพระธาตุเจดีย์ 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า 
7. หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ 
จ านวน 1 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า 
 

1,300,000 
(แผน LSEP) 

 1,300,000 
(แผน LSEP) 

1,300,000 
(แผน LSEP) 

ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 

ได้บ่อบาดาลพร้อม
ระบบส่งน้ า จ านวน  
13 บ่อ 

กองช่าง 

19 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าล า
น้ าปิง หมู่ที่ 2 บ้านสบแฝก 

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในภาคการเกษตร 

ฝายชะลอน้ าล าน้ าปิง  
จ านวน 1 ฝาย 

50,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 

ฝายชะลอน้ าล าน้ าปิง  
จ านวน 1 ฝาย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

20 โครงการขุดลอกล าเหมือง  
หมู่ที่ 4  บ้านขัวมุง 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าตื้นเขิน ขุดลอกล าเหมือง ระยะทาง 3,000 
เมตร 

250,000 
(แผน LSEP) 

 - - ล าเหมืองได้รับการ
ขุดลอก เป็น
ระยะทาง 3,000 
เมตร 

ล าเหมืองระบายน้ าได้
ดี ระยะทาง 3,000 
เมตร 

กองช่าง 

21 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ
อุปโภคและบรโิภค 
 

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภคบรโิภค 

1. หมู่ที่ 3  บ้านเจดีย์แม่ครัว 
บ่อบาดาล  จ านวน 1 บ่อ  
พร้อมระบบส่งน้ า 
2. หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง บ่อบาดาล  
จ านวน 3 บ่อ พร้อมระบบส่งน้ า 
3. หมู่ที่ 7 บ้านวังขุมเงิน 
บ่อบาดาล  จ านวน 3 บ่อ  
พร้อมระบบส่งน้ า 
4. หมู่ที่ 9  บ้านกลางพัฒนา  
บ่อบาดาล  จ านวน 2 บ่อ  
พร้อมระบบส่งน้ า 
 

900,000 
(แผน LSEP) 

 900,000 
(แผน LSEP) 

900,000 
(แผน LSEP) 

ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 

ได้บ่อบาดาลพร้อม
ระบบส่งน้ า จ านวน  
9 บ่อ 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าและ
ท าระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 8  บ้านแพะห้วยบง 

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในภาคการเกษตร 

ขุดขยายแหล่งน้ าเดิมและท าพนังกั้น
กันตลิ่งพัง พร้อมระบบส่งน้ า 

200,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 

พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบส่งน้ า จ านวน 1 
แห่ง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

23 โครงการท าระบบเก็บน้ าและ
ระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตรจาก
คลองชลประทาน หมู่ที่ 10  
บ้านแพะแม่แฝก 

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในภาคการเกษตร 

ท าระบบสูบน้ าจากคลองชลประทาน
มาเก็บในบ่อเก็บน้ า ความจุ 
50,000 ลิตร 
ท่อขนาด 1.5 นิ้ว 1,600 เมตร  
ท่อขนาด 2 นิ้ว 3,000 เมตร  
 

200,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์ 206 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
(หัวสูง) หมู่ที่ 11   

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภคบรโิภค 

ถังเก็บน้ า (หัวสูง)  
จ านวน  1 ถัง 

280,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 
 

ถังเก็บน้ า (หัวสูง)  
จ านวน  1 ถัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ า 
(หัวสูง) หมู่ที่ 11   

เพื่อบรรเทาปญัหาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภคบรโิภค 

ถังเก็บน้ า (หัวสูง)  
จ านวน  1 ถัง 

280,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 
 

ถังเก็บน้ า (หัวสูง)  
จ านวน  1 ถัง 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกล าเหมือง  
หมู่ที่ 14 

เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าตืน้
เขิน 

ขุดลอกล าเหมือง ระยะทาง 300 
เมตร 

25,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ลดลง 

ล าเหมืองระบายน้ า
ได้ด ีระยะทาง 300 
เมตร 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

27 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ 
ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน 

อุดหนุนการไฟฟ้า  ติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  ดังนี ้
1. หมู่ที ่1 จ านวน  12  จุด 
2. หมู่ที่ 2 จ านวน 15 จุด 
3. หมู่ที่ 3 ภายในหมู่บ้าน  7  จุด 
เชื่อมหมู่ 3 - หมู่ 9  จ านวน 9 จดุ 
รวม 16 จุด  
4. หมู่ที่ 4 จ านวน 20 จุด 
5. หมู่ที่ 5 จ านวน 25 จุด 
6. หมู่ที่ 6 จ านวน 10 จุด 
7. หมู่ที่ 7 จ านวน 25 จุด 
8. หมู่ที่ 8 จ านวน 20 จุด 
9. หมู่ที่ 9 จ านวน 10 จุด 
10. หมู่ที่ 10 จ านวน 10 จุด 
11. หมู่ที่ 11 จ านวน 20 จุด 
12. หมู่ที่ 12 จ านวน 10  จุด 
เชื่อมระหว่าง ม.4- ม. 12 
13. หมู่ที่ 13 จ านวน 15 จุด 
14. หมู่ที่ 14 จ านวน 10 จุด 
 

1,417,000 
งบเทศบาล 

 - - ร้อยละของถนน
ภายในหมู่บ้าน  
จ านวน  14  
หมู่บ้าน  ไดร้ับการ
ติดตั้งไฟฟ้าก่ิง 
สาธารณะ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

28 โครงการ ปรบัปรุงอาคาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านเจดีย์
แม่ครัว ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล แม่แฝก
ใหมไ่ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ
รองรับการส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง เหมาะสมกับแตล่ะ 
ช่วงวัย 
 

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต าบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตาม
แบบแปลนกองช่าง 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 - - -อาคาร 1 หลัง มีสถานท่ีส าหรับ
ให้บริการประชาชน
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่แฝกใหมไ่ด้อย่าง
เพียงพอ  

กองช่าง/   
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม           
ต่อเติม  อาคารเรยีน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเตมิ  
อาคารเรยีนให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ีเรียนทีม่ีความ
ปลอดภัย 

300,000 
งบเทศบาล 

(2559:350,000) 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

อาคารเรยีนศพด.
จ านวน 1 หลัง
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 
 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

30 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ใหม้ี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ีเรียนทีม่ีความ
ปลอดภัย 

200,000 
งบเทศบาล 

(2559:200,000) 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจ านวน 1 
หลังได้รับการ
ปรับปรุง 
 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

31 โครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก รอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 

เพื่อก่อสร้างรั้วเป็นแนวเขตและ
ป้องกันความปลอดภยัแก่เด็ก
นักเรียน 
 

รั้วเหล็ก  ยาว  89  ม. สูงประมาณ 
1 ม.  จ านวน 1 แห่ง 
 

225,000 
งบเทศบาล 

(2559:225,000) 

 - - ได้รับการก่อร้างรั้ว
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

32 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
เทศบาลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ  

ก่อสร้างก่อสรา้งอาคารเก็บของ
เทศบาลเจดีย์ แม่ครัวขนาด กว้าง 6  
เมตร ยาว 15 เมตร  
 

500,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน ๑ หลัง มีสถานท่ีส าหรับเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ให้บริการ 
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับ ให้บริการ 
ประชาชนอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส านักงาน  300,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน ๑ หลัง มีสถานท่ีส าหรับ 
ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

34 ก่อสร้าง/ ปรับปรุง สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ 
ให้บริการ คนพิการอยา่ง
เหมาะสมและเพยีงพอ 

ก่อสร้าง/ ปรับปรุง สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัคนพิการอาคาร 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
1. ทางลาด  1  แห่ง 
2. ห้องน้ าคนพิการ  1  แห่ง 
3. ที่จอดรถคนพิการ 1 แห่ง 
พร้อมป้ายและสญัลักษณ์ตามแบบ
แปลนกองช่าง 

140,000 
งบเทศบาล 

 140,000 
งบเทศบาล 

110,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน ๑ แห่ง มีสถานท่ีส าหรับ 
ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ภายนอก
อาคารให้สวยงามน่าอยู ่
 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ รร.อนุบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

(2559:200,000) 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ภูมิทัศน์ที่ดีรม่รื่น  
เหมาะแก่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
 

กอง
การศึกษา 

36 โครงการจดัภูมิทัศนส์นามกีฬา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้สนามกีฬาได้มาตรฐาน
และมีคณุภาพ น่าใช้บริการ 

สนามกีฬาเทศบาลต าบลเจดีย์     
แม่ครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

(2559:100,000) 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดภูมิทัศน์
สนามกีฬาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

37 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว มีห้องน้ าท่ีสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย  

ห้องน้ า จ านวน 6 ห้อง ตามแบบ
แปลนกองช่าง 

270,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน ๑ หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว      มีห้องน้ าท่ี
สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
บริเวณแนวรั้วด้านข้างลาน
เอนกประสงค์และข้างโรงจอดรถ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อการระบายน้ าและป้องกัน
การกัดเซาะบรเิวณแนวรั้ว
ด้านข้างลานเอนกประสงค์และ
ข้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ยาว  143  
ม.  กว้าง 0.30 ม.  ลึก 0.40-
0.60 ม. 

450,000 
งบเทศบาล 

 450,000 
งบเทศบาล 

450,000 
งบเทศบาล 

-รางระบายน้ า
จ านวน 1 แห่ง 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวไดร้ับการก่อสร้าง
ระบายน้ าเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะบรเิวณ
รอบลานเอนกประสงค์ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาที่  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุงภายในอาคาร
เรียน 

เพื่อก้ันห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน จ านวนห้องเรียนพอดีกับจ านวน
นักเรียน 

80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

- มีการกั้นห้องเรยีน
ภายในอาคาร 
ศพด. 
 

เด็กมีห้องเรยีนที่
เหมาะสมเป็นสัดส่วน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40 โครงการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกประจ า
อาคารและ รอบบรเิวณอาคาร
เรียน 

เพื่อบ ารุงอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกประจ าอาคารและ 
รอบบริเวณอาคารเรียน ให้อยู่ใน
สภาพดี ปลอดภยั 
 

อาคารและ รอบบรเิวณอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

มีการด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ภายใน 7 วันเมื่อ
เกิดการช ารดุ
เสียหาย 

ระบบซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกประจ า
อาคารและ รอบ
บริเวณอาคารเรียน 
ทันต่อเหตุการณ ์
 

กอง
การศึกษา 

41 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อ
การเรยีนรู ้

เพื่อให้ปรับปรุงห้องสมดุของเล่น
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ห้องสมุดของเล่นอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้และปลอดภัยส าหรบัเด็ก 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

มีห้องสมุดของเล่น
จ านวน 1 ห้อง 

ห้องสมุดของเล่นอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้และ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๑ โครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม ่

1.  เพื่อด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม ่
2.  เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบล  
แม่แฝกใหม ่

1.  คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบลแม่แฝกใหม่  
2.  เกษตรกรและผูส้นใจในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 3 ปี 
-  การประชุม
คณะกรรมการ
อย่างน้อย 6 ครั้ง 

- การด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ า   
ต าบลแม่แฝกใหม่
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ         
มีประสิทธิภาพ 
- ท าให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการเกษตรใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่
 
 
 

ส านักปลดั 
ศบกต.   

แม่แฝกใหม ่
 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 
2)  เพื่อให้คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ฯ น าความรู้มาพัฒนาการ
เกษตรในต าบล 

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม่ และที่ปรึกษา 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-การอบรมหรือ
ศึกษาดูงานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
-คณะกรรมการมี
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ด าเนินงานของ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
- คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ น า
ความรู้มาพัฒนาการ
เกษตรในต าบล 

ส านักปลดั 
ศบกต.     

แม่แฝกใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการขบัเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

3 อุดหนุนกลุ่มสตรี  หมู่ที่  5  
ตามโครงการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงใน
บ่อซีเมนต์   

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 5 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกดิความ
เข้มแข็ง สร้างภมูิคุ้มกันในหมู่
คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 5  ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้าง
รายได้ ลดรายจา่ย
ในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี  
หมู่ที่ 5 ไดม้ีโอกาส
สร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่
ครอบครัว สร้างความ
เข้มแข็งและเกดิ
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

4 อุดหนุนกลุ่มสตรี  หมู่ที่  6  
ตามโครงการส่งเสริมการเลีย้ง
ปลาดุกในบ่อซีเมนต์   

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 6 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกดิความ
เข้มแข็ง สร้างภมูิคุ้มกันในหมู่
คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแพะเจดยี์   
หมู่ที่  6  ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้าง
รายได้ ลดรายจา่ย
ในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี  
หมู่ที่ 6 ไดม้ีโอกาส
สร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่
ครอบครัว สร้างความ
เข้มแข็งและเกดิ
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการงานวันเกษตรต าบล  
แม่แฝกใหม ่

๑) เพื่อด าเนินกิจกรรมงานวัน
เกษตรต าบลแม่แฝกใหม ่
๒) เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบลแม่
แฝกใหม ่
๓) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 

๑) คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ และ 
ที่ปรึกษา   
๒) เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปที่
สนใจในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่
 

8๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 8๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

1.  หน่วยงานและ
องค์กรเกษตรเข้า
ร่วมอย่างน้อย 10 
หน่วยงาน 
2.  เกษตรกรและ
ประชาชนเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

- เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม ่
- เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกรใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

๑) เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม่มีแหล่งเงินทุน
ในการบริหารกลุ่ม 
๒) เพื่อลดภาระเงินทุนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่
๓) เพื่อให้ชุมชนต าบลแม่แฝก
ใหม่  มี เศรษฐกิจของชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 

เกษตรกรกลุ่มวสิาหกิจชุมชนต าบล
แม่แฝกใหม่  

๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
 
 

 ๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
 

๙๐,๐๐๐ 
งบศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
 
 

- กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าร่วม
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
- เกษตรกรกลุม่
วิสาหกิจชุมชน
ได้รับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม่     
มีแหล่งเงินทุนในการ
บริหารกลุ่ม 
- ลดภาระเงินทุนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่
- ให้ชุมชนต าบล     
แม่แฝกใหม่ มี
เศรษฐกิจของชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

ส านักปลดั 
 
 

3 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 

๑) เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒) เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร      
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้        
แก่ครัวเรือน 
๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ม 
 
 
 

แม่บ้านเกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่   3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

- เกษตรกรได้รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
- เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- แม่บ้านเกษตรกรใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
- แม่บ้านเกษตรกรมี
อาชีพเสริมเพิม่รายได้
แก่ครัวเรือน 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 

ส านักปลดั  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูก
ข้าวปลอดโรคเพื่อเป็นเมลด็พันธ์ุ 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
พันธุ์พืชคุณภาพดีไว้ใช้อย่าง
พอเพียง  และต่อเนื่องตลอดไป 
๒) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสม
ไปสู่เกษตรกร 
๓) เพื่อใหเ้กษตรกรมีพืชบริโภค
ตลอดป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบล 
แม่แฝกใหม่   

๗๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๗๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๗๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรได้รับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ส่งเสริมใหเ้กษตรกร
มีพันธ์ุพืชคุณภาพดไีว้
ใช้อย่างพอเพียง และ
ต่อเนื่องตลอดไป 
- เป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช
ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมไปสู่
เกษตรกรท าให้
เกษตรกรมีพืชบริโภค
ตลอดป ี

ส านักปลดั 
ศบกต.        

แม่แฝกใหม ่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ส าหรับพืชเศรษฐกิจในชุมชน 

๑) เพื่อพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืชเศรษฐกิจ 
๒) เพื่อเป็นการลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิต ในการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
๓) เพื่อให้เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรและประชาชนผูส้นใจ
ต าบลแม่แฝกใหม่  

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-จัดท าแปลงสาธิต
อ ย่ า ง น้ อ ย  2 
แปลง 
-เกษตรกรเข้าร่วม
อย่างน้อยร้อยละ 
70 

- พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
- ลดต้นทุนและเพิ่ม
ผลผลติ ในการผลิตพืช
เศรษฐกิจ 
- ท าให้เกษตรกร
สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปปฏิบตัิด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 โครงการบริหารจัดการ 
ฟาร์มปศุสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) เพื่อให้เกษตรมีความรูบ้ริหาร
จัดการฟาร์ม 
2) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการเกดิโรคระบาดสัตว์
ในชุมชน 
3) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้  
และข่าวสารด้านปศุสตัว์อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
4) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจภายในต าบลให้มั่นคง
และยั่งยืน 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ต าบล 
แม่แฝกใหม ่  

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรมีความรู้
บริหารจดัการฟาร์ม 
- เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคมุการเกดิ
โรคระบาดสัตว์ใน
ชุมชน 
- เกษตรกรได้รับ
ความรู้  และข่าวสาร
ด้านปศุสตัว์อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
- สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจภายใน
ต าบลให้มั่นคงและ
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

3 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลติไม้ผล 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ไม้ผล 
๒) เพื่อให้เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตดิ้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 
๓) เพื่อสามารถสร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร 
 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม ่ ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตไมผ้ล 
- เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
ด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
- สร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

4 โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูก
ผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ลดการใช้สารเคมีในการผลติ 
๒) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
เกษตรกรในการเพาะปลูกพืช
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่  ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ช่วยส่งเสริมให้
เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคญัของการ
ลดการใช้สารเคมีใน
การผลิต 
- เป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ของเกษตรกร
ในการเพาะปลูกพืช
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรใน
การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด 
ที่ถูกวิธ ี
๒) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่
เกษตรกร 
๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน 

เกษตรกรและประชาชนในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการเพาะเลี้ยงปลา
น้ าจืดที่ถูกวิธี 
-สร้างรายไดเ้สริม
ให้แก่เกษตรกร 
- สร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

6 โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรยี
เพื่อการเกษตร 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้
เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์
มาและบิวเวอร์เรียเพื่อใช้ก าจัด
ศัตรูพืช 
๒) เพื่อลดต้นทุนในการผลิตของ
เกษตรกรแทนการใช้สารเคม ี
๓) เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
จัดการศตัรูพืช และสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่  ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการผลิต
เชื้อราไตรโคเดอรม์า
และบิวเวอรเ์รียเพื่อใช้
ก าจัดศัตรูพืช 
- สามารถลดต้นทุนใน
การผลิตของเกษตรกร
แทนการใช้สารเคม ี
- เกษตรกรสามารถ
จัดการศตัรูพืช และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

7 โครงการลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
๒) เพื่อเป็นการลดต้นทุนจาก
การใช้สารเคม ี
๓) เพื่อช่วยลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม 
 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม ่ ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- ส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ลดการใช้สารเคมีใน
การเพาะปลูก 
- ลดต้นทุนจากการใช้
สารเคม ี
- ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

8 โครงการอบรมเรื่องการจัดการ
ดิน ธาตุอาหาร โรคและแมลงใน
การปลูกพืช 

๑) เพื่อให้เกษตรกรต าบลแม่
แฝกใหม่มีความรู้ในการแกไ้ข
ปัญหาสภาพดินและการ
ปรับปรุงบ ารุงดินที่ถูกต้อง 
๒) เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้าน
ธาตุอาหาร โรคและแมลงในพืช 
3) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ทางการเพาะปลูก 
 
 
 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม ่ ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รับ
การอบรมจ านวน 
1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

- เกษตรกรมีความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาสภาพ
ดินและการปรับปรุง
บ ารุงดินที่ถูกต้อง 
- เกษตรกรมีความรู้
ด้านธาตุอาหาร โรค
และแมลงในพืช 
- ลดต้นทุนการผลติ
ทางการเพาะปลูก 
 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

1) เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
2) เพื่อด าเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่ ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

-ให้ชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม่อนุรักษ์พืช
พรรณและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนท่ี 
-ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ส านักปลดั 

10 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรในต าบลแม่แฝกใหม่ 100,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของ
เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

เพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร 

ส านักปลดั 

11 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
หมักและผลิตผักปลอด
สารพิษ 

เพื่อลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรกรในต าบลแม่แฝกใหม่ 50,000 
(แผน LSEP) 

 - - ร้อยละของ
เกษตรกรมีปุ๋ย
หมักและผลติผัก
ปลอดสาร 

ลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.4  เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิและเขตการค้าเสรี  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP 

เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุง 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  สินค้า
ท้องถิ่น ให้เกิดความสะดวก 
สะอาด เป็นที่ประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  
ส่งเสริมกลุม่เกษตรกร และ
กิจการสหกรณ์ ใหผ้ลติพืชผล มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว ผลิตสินค้าป้อนตลาด
ท้องถิ่นและตลาดของที่ระลึก 
ผลิตภณัฑ์ OTOP 

ปรับปรุงสถานท่ี  ตลาดขายสินค้า
ของที่ระลึก กลุ่มผลติภณัฑ์ OTOP  
สินค้าท้องถิ่น มีสถานท่ีบริการ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวก 
สะอาด เป็นที่ประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกจิการ
สหกรณ์ ให้ผลิตพืชผล มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมในครอบครัว ผลิต
สินค้าป้อนตลาดท้องถิ่นและตลาด
ของที่ระลึก ผลติภณัฑ์ OTOP 
 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP  สินค้า
ท้องถิ่น ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาร้อยละ 80 

มีสถานท่ี จ าหน่าย
สินค้าของที่ระลึก กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ OTOP  
สินค้าท้องถิ่น มี
สถานท่ีบริการ
นักท่องเที่ยว ที่สะดวก 
สะอาด เป็นที่
ประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวและผู้มา
เยือนมีกลุม่เกษตรกร 
และกิจการสหกรณ์ ให้
ผลิตพืชผล มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว ผลิตสินค้า
ป้อนตลาดท้องถิ่นและ
ตลาดของที่ระลึก 
ผลิตภณัฑ์ OTOP 

ส านักปลดั 
  

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. เพื่อให้ประชาชนต าบล      
แม่แฝกใหม่ ได้ตั้งปณิธาน   
ความดี รู้คณุค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่  
2. เพื่อเฉลมิพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเดจ็
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ ์
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรและประชาชนในต าบล 
แม่แฝกใหม ่
 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

(2559:100,000) 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรและ
ประชาชนในต าบล
แม่แฝกใหม ่ได้ตั้ง
ปณิธานความดี    
รู้คุณคา่และ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที ่ 

- ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหมต่ั้งปณิธาน
ความดี  รู้คณุค่าและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที ่
- ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าป่าไหลหลาก 
และฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
 
 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลก
ร้อนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 
 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่ได้ตั้งปณิธานความดีร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นที ่

1.ประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ในเขต
ชุมชนเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว มีต้นไม้ยืนต้น
ปลูกใหม่ในทุกชุมชนอย่างน้อย 50 
ต้น/ปี 
2.เป็นการลดภาวะโลกร้อน  ลดกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
และเพิ่มกา๊ซออกซิเจน 

20,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีต้นไม้ยืนต้นปลูก
ใหม่ในทุกชุมชน
อย่างน้อย 50 
ต้น/ปี 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม่ ได้ตั้ง
ปณิธานความดีร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ ช่วยลด
ภาวะโลกร้อนและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที ่

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

 
3 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน

ชุมชน  
 

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

การคัดแยกขยะมลูฝอย ในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

(2559:100,000) 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

-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 

4 โครงการรณรงค์งดการเผาและ
ปัญหาหมอกควัน 

เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ไม่ให้มี
การเผาเศษใบไม้  กิ่ งไม้  วัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร และขยะ
มูลฝอยในชุมชนโดยส่งเสริมให้มี
การน าไปใ ช้ประโยชน์อย่ าง
เหมาะสม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
 
 
 

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

 

มีการจัดกจิกรรม
เพื่อรณรงค์                         
งดการเผา                    
และปัญหาหมอก
ควันในพื้นที่ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ี
เกิดความตระหนักถึง
ผลกระทบของการเผา 
2.ปัญหาการเผาและ
หมอกควันภายในพ้ืนท่ี
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย และ
วันสิ่งแวดล้อมโลก 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา 
ได้มสี่วนร่วมและมีจิตส านึก
ร่วมกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

จัดให้มีกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก  
(5 ม.ิย. 60) วันสิ่งแวดล้อมไทย     
(4 ธ.ค. 60) และภายในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-มีการจัดกิจกรรม
ในวันสิ่งแวดล้อม
โ ล ก แ ล ะ วั น
สิ่งแวดล้อมไทยใน
พื้นที่อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

ประชาชนท่ัวไปและ
กลุ่มเยาวชน นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เห็น
ความส าคญัและคุณค่า
ของสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

6 โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักให้แก่นักเรียน
ตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ น า ค ว า ม รู้
ประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่เพื่อน
นักเรียนและขยายเป็นเครือข่าย
รักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 
 

ตัวแทนนักเรียนในเขตเทศบาล                  
เจดีย์แมค่รัว  จ านวน 50 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-มีการจัดอบรม
และจัดกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมส าหรับ
ตัวแทนนักเรียน       
ในเขตเทศบาล
เจดีย์แมค่รัว
จ านวน 1 ครั้ง 
โดยมลีุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 
80 
-เกิดเครือข่ายรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการได้
ตั้งปณิธานความดีร่วม
ใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีความรู้ความ
เข้าใจถึงการมีส่วนร่วม
รณรงค์รักษา  
สิ่งแวดล้อม และเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับ
บุคคลอื่นในต าบล
ต่อไป 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์ติดตั้ งระบบ
บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น ภายใน
ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า แม่น้ า ล า
คลองสาธารณะภายในชุมชน ให้
มีความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดเป็น
แหล่งมลพิษท าลายสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ด าเนินการรณรงค์ติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียเบื้องต้น ในครัวเรือนที่มีการ
ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

40,000 
งบเทศบาล 

(2559:40,000) 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ด าเนินการรณรงค์
ติดตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสียเบื้องต้น ใน
ครัวเรือนท่ีมีการ
ปล่อยน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ 
อย่างน้อยชุมชน
ละ 1 จดุ 

แหล่งน้ าแม่น้ าล าคลอง 
สาธารณะที่อยู่ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว มีความใส
สะอาด  ไม่เน่าเสีย
ประชาชนสามารถใช้
แหล่งน้ า เพื่อการ
อุปโภคบรโิภคได้ท าให้ 
สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังการเผาและ
ค ว บ คุ ม ห ม อ ก ค วั น ไ ฟ ป่ า 
ประจ าปี 2560 

เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เฝ้า
ระวังการเผาทุกชนิด และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาน าเศษใบไม้แห้งและเศษ
วัชพืชหญ้าแห้งไปท าปุ๋ยหมัก 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-ล ด ก า ร เ ผ า ทุ ก
ชนิดลงร้อยละ 80 
-ครั วเรือนท าปุ๋ ย
หมักเพื่อข้ึน 
ร้อยละ 50  

สามารถลดและ
ควบคุมสถานการณ์
หมอกควัน และ
ป้องกันผลกระทบ     
ต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 โครงการบริการจดัเก็บขยะใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให้บริการจดัเก็บและก าจัด
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
 
 

ก า ร เ ก็ บ ข น แ ล ะ ก า จั ด ข ย ะ             
มูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

1,500,000 
งบเทศบาล 

(2559:1,500,000) 

 1,500,000 
งบเทศบาล 

1,500,000 
งบเทศบาล 

-เ ท ศ บ า ล ฯ
ให้บริการเก็บขน
และก าจัดขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่
ร้อยละ 100 

เทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว มีความสะอาด
น่าอยู่และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

กองช่าง/
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
3 โครงการท าปุ๋ยหมักเพื่อลดการ

เผา  ต าบลแม่แฝกใหม ่
- เพื่อลดการผาเศษใบไม้  เศษ
หญ้าแห้ง  และเศษวัสดเุหลือใช้
ทางการเกษตร   
- เพื่อลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคม ี
- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
โทษของการเผา 

กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรปลอดการ
เผาต าบลแม่แฝกใหม่  จ านวน  30  
คน 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

-ลดการเผาลง 
ร้อยละ  80 
-กลุ่มเกษตรกรท า
ปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 60 

สามารถลดการเผา  
ลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรลงได้  โดย
การใช้ปุ๋ยหมักทดแทน  
ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น 

ส านักปลดั/
ส านักงาน
เกษตร
อ าเภอ    

สันทราย 

แบบ  ผ.  01 



63 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 โครงการธนาคารขยะและการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อฝึกให้เด็กได้รูจ้ักคัดแยกขยะ 
และรักสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน   60  คน 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 80  
สามารถแยกขยะ
ได ้

เด็กรู้จักคดัแยกขยะ 
รักสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

โรงเรียน
อนุบาล 

5 โครงการสร้างการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของกิจการที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพกับชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ
ที่ เ ป็ นอั นตร ายต่ อสุ ขภาพ /
โรงงานต่างๆ     ในเขตพื้นที่ 
เ กิ ดค วามตระหนั ก ใน เ รื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
และ   ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
แนวทางในการประกอบกิจการ 
 

สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพในเขตเทศบาลทั้งหมด  

20,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบกิจการ
ที่ เ ป็ น อั น ต ร า ย                 
ต่ อ สุ ข ภ า พ /
โรงงานต่าง ๆ ใน
เ ข ต พื้ น ที่  เ รื่ อ ง                    
ธร รมาภิ บาล ใน
ก า ร ป ร ะ ก อ บ
กิจการ จ านวน 1 
ค รั้ ง  โ ด ย มี
กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยร้อยละ 70 

1 . ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ข ภ า พ เ กิ ด
จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร
ป้องกันปัญหามลพิษ
จากการประกอบการ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
2 . ชุ ม ช น ที่ อ า ศั ย
ใ กล้ เ คี ย งกั บ สถา น
ประกอบกิจการและ
โรงงานอุตสาหกรรม มี
ความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ 
3.ภาพรวมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในเทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

6 โครงการธนาคารขยะและการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อฝึกให้เด็กได้รูจ้ักคัดแยกขยะ 
และรักสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า 

เด็กใน ศพด.  จ านวน   250  3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 80 
สามารถแยกขยะ
ได ้

เด็กรู้จักคดัแยกขยะ 
รักสิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารปุ๋ยหมักชุมชน 1.เพื่อลดปริมาณขยะมลูฝอยท่ี
เทศบาลจะต้องน าไปก าจดั 
2.เพื่อส่งเสรมิการน าขยะมลู
ฝอยไปใช้ประโยชน์ ในการท า
ปุ๋ยหมัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนาคารปุ๋ยหมักชุมชนในแต่ละ
ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ธนาคารปุ๋ยหมักใน
ทุก ชุมชน อย่ า ง
น้อยชุมชนละ 2 
จุด 

แต่ละครัวเรือน   
น าเศษอาหาร ขยะ  
มูลฝอยประเภท
อินทรีย์ เศษใบไม้     
กิ่งไม้ หรือเศษวสัดุ
การเกษตร น ามา    
ท าเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้   
ในครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
แม่แฝกใหม่ตามโครงการ สืบฮีต 
โตยฮอย   ผ่อกอย ป๋าเวณียี่เป็ง     
๒๕๕9 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลาน        
ไดป้ฏิบัติกันต่อไป  
- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม     
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 - เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความ 
ส าคัญและประวัติของประเพณี 
ยี่เป็ง 

เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม่ 

60,000 
งบเทศบาล 

(2559:200,000) 

 - - มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 200 
คน 

- ประเพณียี่เป็งได้รับ
การอนุรักษ์และสืบสาน 
อีกท้ังเป็นการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และได้รับ
ความรู้ถึงความส าคัญ
และประวัติของประเพณี 
ยี่เป็ง 

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการ  สืบฮีต ต๋ามฮอย ป๋าเวณี
ปีใหม่เมือง 

- เพื่อเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับ
ขนบจารีตประเพณีวันสงกรานต์ 
- เพื่อรณรงค์และฟื้นฟูให้มีการจัด
กิจกรรมท่ีส าคัญ ทรงคุณค่าตาม
ขนบประเพณีสงกรานต์ล้านนา 
- เพื่อยกย่องชื่นชมในอัตลักษณ์
ประเพณีวัฒนธรรมของล้านนา 

เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม่ 

 100,000 
งบเทศบาล 

 - - เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
200 คน 

ประเพณีสงกรานต์
ล้านนาได้รับการ
ประพฤติปฏิบัติตาม
แบบจารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และสืบทอดอย่างยั่งยืน 

กอง
การศึกษา 

แบบ  ผ.  01 



66 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
แม่แฝกใหมต่ามโครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ปกป้องมรดกภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชนตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการปกป้องมรดก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้เป็น
การเรยีนรู้คณุค่าของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
-เพื่อธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่ 22,000 
งบเทศบาล 

 22,000 
งบเทศบาล 

22,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ
แหล่งวัฒนธรรม
ได้รับการส ารวจ 

เกิดการเรียนรู้
ตลอดจนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้าน
วัฒนธรรมและเป็น
ชุมชนที่มีความ
หลากหลายทั้ง
ทางด้านสังคม  
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ   

กอง
การศึกษา 

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัดแม่แฝก เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด
องค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแม่แฝก 15,000 
งบเทศบาล 

 - - มีแหล่งเรียนรู้
จ านวน 1 แห่ง 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัด
แม่แฝกได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู ้

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสน
พิธี เพื่อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาต ิ
- เพื่อบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจ 
สามารถน าไปเผยแพร่ในท้องถิ่น
ของตนได ้
-เพื่อให้รับทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการที่ควรปฏิบตัิอย่าง
ครบถ้วน 
- เพื่อสร้างผู้น าทางศาสนพิธีใหม่
ให้กับหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น 
- เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มัคทายก ผู้น าท้องถิ่น 
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม 
ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยาวชน จ านวน 
40 คน 

2๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 - - คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ต าบลเจดีย์แม่ครัว
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

ได้รูจ้ักประเพณ ี
วัฒนธรรม และ
รับทราบนโยบายใน
การด าเนินงานด้าน
สภา วัฒนธรรม 
ตลอดจนเกิด
สัมพันธภาพที่ด ี
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด
องค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เลขท่ี 120  
หมู่ที่ 6 
หัตถศิลป์หตัถกรรม เลขท่ี 109  
หมู่ที่ 2 

35,000 
งบเทศบาล 

 - - มีแหล่งเรียนรู้
จ านวน 2 แห่ง 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
เลขท่ี 120 หมู่ที่ 6 
หัตถศิลป์หตัถกรรม 
เลขท่ี 109  หมู่ที่ 2
ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการอนุรักษส์่งเสริมดนตรี
พื้นเมืองและศลิปะการแสดง  

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
พัฒนาด้านศิลปะการแสดง และ
การเล่นดนตรีพื้นเมือง 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มี
โอกาสแสดงออกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านศลิปะและ
ดนตรีพื้นเมือง 
- แหล่งเรียนรูด้้านศลิปะดนตรี
พื้นเมืองในต าบล 
แม่แฝกใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม ่

50,000 
งบเทศบาล 

 - - เ ด็ ก  เ ย า ว ช น
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 500 คน 

สภาวัฒนธรรมต าบล
เจดีย์แม่ครัว  สามารถ
จัดกิจกรรมถ่ายทอด
การแสดงศิลปะและ
ดนตรีพื้นเมืองแก่เด็ก  
เยาวชน  ประชาชนใน
ต า บ ล แ ม่ แ ฝ ก ใ ห ม่    
ได้อย่างท่ัวถึง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาม
โครงการอบรมมารยาทงามตาม
แบบไทย และค่านิยมหลักของ
ไทย 12 ประการ 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในมารยาทอย่าง
ถูกต้อง และเห็นคณุค่าของ
มารยาทไทย 
- เพื่อสร้างต้นแบบมารยาทท่ีดี
งามให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นใน
สังคมต่อไป 
-เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตส านึก
การปฏิบัตติามคา่นิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
- เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การรณรงค์ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจ และเชิญชวนให้ผู้อื่น
ประพฤติตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
 

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

28,3๐๐ 
งบเทศบาล 

 - - คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ต าบลเจดีย์แม่ครัว
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 

ได้รูจ้ักประเพณ ี
วัฒนธรรม และ
รับทราบนโยบายใน
การด าเนินงานด้าน
สภา วัฒนธรรม 
ตลอดจนเกิด
สัมพันธภาพที่ด ี
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

9 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สันทรายตามโครงการจดั
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ  
ครั้งท่ี 41  ประจ าปี พ.ศ.2560 
 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
สันทราย ตามโครงการฯ 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

การจัดมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี เผยแพร่
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกระดับ พัฒนา ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่ 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ปราชญ์ชาวบ้าน
ร้อยละ 100 
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

ประชาชนภาคภมูิใจ
และเทศบาลมี
ทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้าน 

กอง
การศึกษา 

 

11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ
สันทราย  โครงการจัดงานพระ
ราชพิธี  รั ฐพิ ธีและประเพณี
ท้องถิ่นอ าเภอสันทรายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   
   

เพื่อสร้างความสามัคคีความ
จงรักภักดี และส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
สันทราย ตามโครงการฯ 

90,000 
งบเทศบาล 

 90,000 
งบเทศบาล 

90,000 
งบเทศบาล 

จัดงานพระราชพิธี  
รั ฐ พิ ธี   แ ล ะ
ประเพณีท้องถิ่น
อ าเภอสันทราย 

สื บ ส า น จ า รี ต 
วัฒนธรรมประเพณี
ของชาติ 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

12 อุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินโครงการ
จัดงานมหกรรม   ไม้ดอกไม้
ประดับครั้ งที่  41  ประจ าปี 
2560     
 
 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
เผยแพร่ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ตามโครงการฯ 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

จัดงานมหกรรมไม้
ดอก ไม้ประดับ
ครั้งท่ี 41  
ประจ าปี 2560   

สื บ ส า น วั ฒน ธ ร ร ม
ประ เพณี  เ ผ ยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดี 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติของเทศบาลต าบลเจดีย์     
แม่ครัว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบล
แม่แฝกใหม่และประชาชนทั่วไป
ไ ด้ ร่ ว ม แ ส ด ง ออ ก ถึ ง ค ว า ม
จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ ส ถ า น บั น
พระมหากษัตริย์ 
 
 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่  
14  หมู่บ้านและประชาชนทั่วไปได้
ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาน
บันพระมหากษัตริย์ 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในต าบล
แม่แฝกใหมร่่วม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาน
บันระมหากษตัริย ์

ป ร ะ ช า ชน ใ น พื้ น ที่
ต าบลแม่แฝกใหม่และ
ประชาชนทั่วไปได้ร่วม
แสดงออกถึ งความ
จงรักภักดีต่อสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลดั 

14 โครงการเสรมิสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง และสมานฉันท์ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ า ใ ช้ จ่ า ยตาม
โครงการเสริมสร้างความสามัคคี 
ป รอ งดอ ง  แ ละส มาน ฉั น ท์ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ค น ใ น ชุ ม ช น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่ 
 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในต าบล
แม่ แฝกใหม่ เกิ ด
ค ว า ม ส า มั ค คี 
ปรองดอง 

ประชาชนในต าบลแม่
แฝกใหม่ จ านวน 14 
หมู่บ้าน เกิดความรัก
ใคร่ สามัคคี ปรองดอง
กัน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อร่วมการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

เทศบาลต าบล วัด  ประชาชน 80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 500 คน 
 

เทศบาลมีส่วนร่วมการ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการอบรมส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต(ธรรมสญัจร) 

เ พื่ อ ใ ห้ พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน  ประชาชน   
ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม 

พนักงาน ผู้บริหาร  ผู้น าชุมชน  
ประชาชน   

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

พนักงาน ผู้บริหาร  
ผู้น า ชุมชน  เข้ า
ร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่ าร้อยละ 
70 ประชาชนไม่
น้อยกว่า 100 คน 
 

พนั ก ง าน  ผู้ บ ริ ห า ร  
ผู้น าชุมชน  ประชาชน
ได้ มี โ อ ก าส ร่ ว ม ฟั ง
ธรรมะร่วมกัน  เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดี   

กอง
การศึกษา 

 
 

3 อุดหนุนครสิตจักรชัยชนะด าเนิน
โครงการบรูณปฏิสังขรณ์ 
คริสตจักรชัยชนะ หมู่ที่ 5 

เพื่อบูรณะซ่อมแซมครสิตจักรให้
มีความแข็งแรง  

โบถส์ครสิตจักรต าบลแม่แฝกใหม ่ 10,000 
งบเทศบาล 

 - - โบถส์ครสิตจักร
จ านวน 1 แห่ง
ได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ ์  

คริสตจักรมคีวาม
แข็งแรง สวยงามตาม
เอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมไทย 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
สันทรายด าเนินโครงการรดน้ าด า
หัวในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่
เมือง) ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
ที่ดีงาม  สร้างความสามัคคี 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
สันทราย ตามโครงการฯ 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

อ าเภอสันทราย
ด าเนินโครงการรด
น้ าด าหัวใน
เทศกาลสงกรานต์ 
(ปี๋ใหม่เมือง)  
ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 

สืบสานวัฒนธรรม 
ที่ดีงาม สร้างความ
สามัคค ี

กอง
การศึกษา 

 
 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณียี่เป็งต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงาม 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่ 200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนต าบล
แม่ แฝก ใหม่ เ ข้ า
ร่ วมโครงการไม่
น้อยกว่า 500 คน 

สื บ ส า น วั ฒน ธ ร ร ม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
 

6 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูปี๋ใหม่เมือง 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  จ านวน
100  คน 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนต าบล
แม่แฝกใหม่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 100 คน 

ประชาชนมีความรู้
และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการส ารวจแหล่งวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

เพื่อศึกษาและส ารวจแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

ประชาชนและคณะกรรมการสภา
สภาวัฒนธรรมต าบลแม่แฝกใหม ่

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ต าบลแม่แฝกใหม่
มีแหล่งวัฒนธรรม
ที่พัฒนาสู่แหล่ง
เรียนรูไ้ม่น้อยกว่า 
2 แห่ง 

พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

8 โครงการจดังานวันแม่แห่งชาต ิ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และส านึกในพระมหากรณุาธิคุณ
อันยิ่งใหญ่ต่อสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

กลุ่มสตรีและประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000  
งบเทศบาล 

เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว
ด าเนินโครงการจดั
งานวันแม่แห่งชาติ 

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
อันยิ่งใหญ่ต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ส านักปลดั 

9 อุดหนุนโครงการจัดงาน “5 
ธันวาสืบสานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเทิดไท้องค์ภูมิพลมหา
ราชา  ปี 2559 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
ส ถ า บั น ก ษั ต ริ ย์  ส่ ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้าง
ความสามัคคี 
 
 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสนั
ทราย ตามโครงการฯ 

30,000 
งบเทศบาล 

(2558:30,000) 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

อ าเภอสันทรายได้
ด าเนินโครงการจดั
งาน “5 ธันวา” 

สืบสานวัฒนธรรมที่ดี
งาม สร้างความ
สามัคค ี

ส านักปลดั 



75 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.3  ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจศาสนสถาน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทาง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ีทั้ง 7 วัด และโบสถ์
คริสตจักร 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

มีการส ารวจศาสน
สถานในพื้นที่ร้อย
ละ 100 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวมีข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 
 

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนวัดและศาสนสถานใน
ต าบลแม่แฝกใหมด่ าเนินการ
บ ารุงซ่อมแซม ท านุบ ารุง  
ศาสนสถาน จ านวน 4 โครงการ 
ม.1 บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ  
วัดแม่แฝก 
ม.2 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร   
วัดสบแฝก 
ม.5 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร   
ศาลาการเปรียญ วัดหว้ยบง  
ม.7 บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ  
วัดวังขุมเงิน 
 

เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คง
อยู่ในสภาพท่ีด ี

อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่  4 วัด  40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

วัดและศาลาการ
เปรียญร้อยละ 80 
ได้รับการท านุ
บ ารุงซ่อมแซม 

โบราณสถานได้ท าการ
บูรณะซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่ดี สามารถ
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
หาความรู ้

กอง
การศึกษา 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนการศึกษา  
3 ปี แผนพัฒนาการศึกษา 1 ปี 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
การพัฒนาการศึกษา 

ประชาชน ผู้ปกครอง คณะ
กรรมการฯ ผู้บริหาร คร ู

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ประชาชน 
ผู้ปกครอง คณะ
กรรมการฯ 
ผู้บริหาร ครไูม่
น้อยกว่า 15 คน 
มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน 

กองการศึกษาได้
แผนพัฒนาการศึกษาที่
มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดัการศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
หลากหลาย 

ประชาชน 14  หมูบ่้าน 10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 100 คน 

ประชาชนมีคุณภาพ
ด้านการจดัการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาท างานปิดภาคเรียน 
ฤดูร้อน 

ให้เด็กมีคณุภาพและมลีักษณะที่
พึงประสงค ์
 
 

เด็กนักเรยีน นักศึกษา  14  
หมู่บ้าน 

100,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

นักเรียน นักศึกษา
ในพื้นที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 20 คน 

เด็กนักเรยีนนักศึกษามี
รายได้ช่วงปิดภาคเรียน
และสามารถพัฒนา
ตนเองเพื่อสังคมได ้

กอง
การศึกษา 

4 โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิให้เด็กมี
อนาคตที่ด ี
 

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

เด็กในพ้ืนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 700 คน 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
เป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 โครงการทุนการศึกษา นักเรียน
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนได้เรียนต่อ 

นักเรียน,นักศึกษา , ผูด้้อยโอกาสที่
ยากจน 
 
 

330,000 
งบเทศบาล 

 330,000 
งบเทศบาล 

330,000 
งบเทศบาล 

นักเรียน
,นักศึกษา , 
ผู้ด้อยโอกาสที่
ยากจนไดร้ับทุน
ร้อยละ 10 

ผู้ด้อยโอกาสมี
การศึกษาท่ีดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุน กศน.ต าบลแม่แฝกใหม่
ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ชน มี ค ว า ม รู้
ความสามารถเตรียมพร้อมรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประชาชนท่ัวไป 20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการจ านวน 
25 คน 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
พื้นฐานและมีทักษะใน
การสื่อสารได ้

กอง
การศึกษา 

7 โครงการจัดหาหนั งสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน  โรงเรียน  ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชมต าบลแม่แฝก
ใหม ่

เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน 
ได้รับข้อมูลข่าวสารและรักการ
อ่านหนังสือ 

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล , โรงเรยีน
เจดีย์แมค่รัว,โรงเรยีนแม่แฝก และ 
ศรช. 
 

90,000 
งบเทศบาล 

 90,000 
งบเทศบาล 

90,000 
งบเทศบาล 

เด็กและเยาวชน
ต าบลแม่แฝกใหม่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 50 
คน 

ประชาชนและเยาวชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
มากขึ้น  ทันเหตุการณ ์

กอง
การศึกษา 

8 โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ศึกษา
หาความรู้ในชุมชน 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   
 
 

60,000 
งบเทศบาล 

 60,000 
งบเทศบาล 

60,000 
งบเทศบาล 

มีที่อ่านหนังสือ 
พิมพ์ประจ า
หมู่บ้านร้อยละ70 

ป ร ะ ช า ชน มี ที่ อ่ า น
ห นั ง สื อ   รู้ ทั น
เหตุการณ์บ้านเมือง 

กอง
การศึกษา 

 
9 อุดหนุน โครงการขอรับการ

สนับสนุ นหนั งสื ออ่ าน เส ริ ม
ห้องสมุดโรงเรียน   

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้และประสบการณ์ด้วย
ตนเอง 

นักเรียน  โรงเรียนบ้านแม่แฝก   20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ห้องสมุดโรงเรียน
มีหนังสือเพิ่มขึ้น
ทุกประเภท 

ห้องสมุดโรงเรียนเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ค ว า ม รู้ ข อ ง ค รู 
นักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน  

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

10 อุดหนุนโครงการอบรมแกนน า
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
(แอโรบิค) 

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียน บุคลากรและคนใน
ชุมชน 

นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียน
บ้านแม่แฝก   

5,000 
งบเทศบาล 

 - - นักเรียน ครู และ
บุคลากรจ านวน 
50 คนเข้าร่วม
โครงการ 

นั ก เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร มี สุ ข ภ า พ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการอบรมการสอน
ดุ ริ ยางค์และกลองสะบัด ชัย
นักเรียน 

เพื่อพัฒนาทักษะสุนทรียภาพ
ทางดนตรี 

นักเรียนกลุม่สนใจ 10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนกลุ่มสนใจ
จ านวน 60 คนมี
ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ดนตรี 

นั ก เ รี ยนกลุ่ ม สน ใจ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเล่นเครื่องดุริยางค์
และมีการต่อยอดการ
เรียนรู้ดุริยศิลป์และสบื
สานภูมิปัญญาการตี
กลองสะบัดชัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนช้ันป.1-6 ครู และ บุคลากร
โรงเรียน บ้านแม่แฝก  

25,000 
งบเทศบาล 

 - - นักเรียน คณะครู 
และบุคลากร
โรงเรียนแม่แฝก
เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

13 อุดหนุน โครงการขอรับการ
สนับสนุนสื่ออุปกรณ์กีฬา 

เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฝก 15,000 
งบเทศบาล 

 - - นักเรียนร้อยละ 
100 มีอุปกรณ์
กีฬาเล่นและออก
ก าลังกาย 

โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับเล่นและออก
ก า ลั ง ก า ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ  

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

14 
 

อุดหนุนโครงการสัปดาห์เปิดโลก
ทัศน์ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภ า ษ า จี น  แ ล ะ เ รี ย น รู้ พ หุ
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 

นักเรียน  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครวั   30,000 
งบเทศบาล 

 - - มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 

นั ก เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ
บุคลากรได้พัฒนาการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้ดี
ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

15 อุดหนุนโครงการการแปรรูป
ผลผลิตภัณฑ์การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตรและมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 โรงเรียนบ้าน
เจดีย์แมค่รัว   

25,000 
งบเทศบาล 

 - - นัก เ รี ยนจ านวน 
220คน เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

นั ก เ รี ย น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ
ประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได้ระหว่างเรียนได้ 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
-การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
-การรายงานผล 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลให้
สอดคล้ อ งกั บน โ ยบายและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
-ครู 
-ชมรมผู้ปกครอง 
 
 
 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

มี แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษา 1 ฉบับ 

โ ร ง เ รี ย น อนุ บ า ล มี
แผนพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนด 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

17 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาล 

เพื่อให้คณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาล ได้มีโอกาสรับความรู้
และปรึ กษาหารือกัน ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด 
 
 

คณะกรรมการโรงเรียนอนุบาล 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
โรงเรียนอนุบาล
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
โรงเรียนอนุบาลได้มี
บทบาทในการก าหนด
แนวทางการส่งเสริม
โรงเรียนอนุบาลตาม
น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพัฒนาของอปท. 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

18 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้คณะกรรมการชมรม 
ผู้ปกครองได้ รั บความรู้ และ
ปรึกษาหารือกันในการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมของเด็ก และ
ส่ ง เ ส ริ มการมี ส่ วนร่ วมของ
ผู้ปกครอง 
 
 
 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

คณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาล
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค รู
ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก ไ ด้ มี ก า ร
วางแผนกิจกรรมของ
เ ด็ ก ร่ ว ม กั น เ พื่ อ ใ ห้
กิ จ ก ร ร ม บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

19 โครงการอบรมให้ความรู้แก่พ่อ
แม่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กแรก
เกิด ถึง 6 ปี 
 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่   ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้  และสามารถอบรม
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปีได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูในโรงเรียน 
2.เพื่อให้ เด็กเล็กทุกคนได้รับ
การดูแลสุขภาพและมีพัฒนาการ
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ 
 

ผู้ปกครอง จ านวน 60 คน  
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

1. พ่อแม่  ผู้ปกครอง  
ได้รับความรู้  และ
สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กได้อยา่งถูกต้อง
เหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูใน
โรงเรียน 
2. เด็กเล็กทุกคนได้รับ
การดูแลสุขภาพและมี
พัฒนาการตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

20 โครงการอบรมให้ความรู้ ช้ีแจง
รายละเอียดให้แก่ผู้ปกครอง 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครองได้
รับทราบแนวนโยบายการบริหาร
ฯ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับทราบ
ถึงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนการดูแลบุตรหลาน 
3. เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของ
ระเบียบการตา่งๆ 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร   ครู  และ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง 60  คน 
ปีละ 2  ครั้ง 

4,000 
งบเทศบาล 

 4,000 
งบเทศบาล 

4,000 
งบเทศบาล 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง 
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

1. พ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้รับทราบ
แนวนโยบายการ
บริหารศูนย์ฯ 
2. ผู้ปกครองได้
รับทราบถึงแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนการดูแลบตุร
หลาน 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
รับทราบรายละเอียด
ของระเบียบการ ต่าง 
ๆ 
4. สรา้งความสมัพันธ์
อันดีระหว่างผูบ้ริหาร 
ครู และผู้ปกครอง 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

21 โครงการอบรมหลักสูตรและ
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
หลักสตูรและจติวิทยาพัฒนาการ
เด็กเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
2.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
การจัดท าหลักสตูรและการ
จัดท าแผนประสบการณ์เรยีนรู้  
 
 
 

ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

5,000    
งบเทศบาล 

 5,000    
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ครูเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 

1.ครู/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถน า
ความรู้หลักสตูรและ
จิตวิทยาพัฒนาการ
เด็กมาส่งเสริมพัฒนา
เด็กเป็นรายบุคคลได้ดี
ยิ่งข้ึน 
2.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท า
หลักสตูรและการ
จัดท าแผน
ประสบการณ์เรยีนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 

22 โครงการส่งเสริมให้ครู/บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมนอก
สังกัด 

เพื่อส่งเสริมให้คร/ูบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ
นอกสังกัด  
 
 
 
 
 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ครูเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวได้
แสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆรับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1. เพื่อให้ครไูด้รับความรู้ และ
ทักษะในการดูแลเด็ก 
2. เพื่อให้ครูและเด็กนักเรยีนมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดฝึกอบรมเสริมทักษะให้ครู
โรงเรียนอนุบาล  
-การศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลใน
พื้นที่จังหวัดและต่างจังหวัด 
 
 
 

30,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

 30,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

30,000  
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

ครูเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 

1. ครไูด้รับความรู้ 
และทักษะในการดูแล
เด็ก 
2. ครูและนักเรียน
ได้รับการส่งเสรมิการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โ ร ง เ รี ย น
อนุบาล 
 

 
 

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้บุคลากร
โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อให ้บุคลากรโรงเรยีนอนุบาล  
ได้พัฒนาตนเองในวิชาชีพ 

บุคลากรโรงเรียนอนุบาล 
 
 
 
 
 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

ครูร้อยละ 100 
จบปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย 

บุคลากรโรงเรียน
อนุบาลมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน  มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และมีการพัฒนา
ตนเอง                      

โรงเรียน
อนุบาล 

 

25 โครงการประเมินคร/ูบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อสร้างแรงจุ่งใจให้กับคร/ู
บุคลากรที่เกีย่วข้องในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

ครูร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ครู/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานและ
มีความรับผิดชอบ 

โรงเรียน
อนุบาล 
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แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามมาตรฐานครสุภา 

เพื่อเสรมิสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ครู 
 

จัดอบรมคร ู 5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

จัดอบรมครูอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามมาตรฐาน
ครุสภา 

โรงเรียน
อนุบาล 

27 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนพหุวัฒนธรรม
การศึกษา 
 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถสอน
ได้อย่างมีคณุภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก,เด็กนักเรียน 25,000 
งบเทศบาล 

 

 25,000 
งบเทศบาล 

 

25,000 
งบเทศบาล 

 

ครูเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 

-ครูมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 
-เด็กสามารถเรียนรูไ้ด้
อย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียน
อนุบาล 

28 โครงการจดัซื้อของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
-มุมบทบาทสมมุติ,มมุสื่อสัมผัส 
มุมเกมการศึกษา,มมุเรยีนรู้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 
ฯลฯ 

1. เพื่อให้เด็กเกดิการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
2. เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งความสามัคคีในหมู่
คณะ 

เด็กโรงเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คน 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 

เด็กนักเรยีนได้เล่น
ของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการร้อยละ 
70 

เด็กโรงเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คนได้
เรียนรู้และมีพัฒนา 
การที่เหมาะสมตามวยั 
และได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

โรงเรียน
อนุบาล 

29 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดของ โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1.เพื่อพัฒนาห้องสมดุของ
โรงเรียนใหม้ีสื่อการเรยีนรู้ที่
ทันสมัย  และเหมาะสม
พัฒนาการ 

จัดซื้อสื่อการเรยีนรู ้ 100,000 
งบอุดหนุน 

 

 100,000 
งบอุดหนุน 

 

100,000 
งบอุดหนุน 

 

เด็กนักเรยีนได้ใช้
สื่อการเรียนรูร้้อย
ละ 70 

เด็กนักเรยีนมีสื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย  ครบ
ครัน  และเหมาะสม
กับพัฒนาการสมวัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

30 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
เด็กให้มีความปลอดภัย  และ
เป็นปัจจุบัน 

เด็กนักเรยีน  , ประชาชน 
 
 
 

50,000 
งบอุดหนุน 

 50,000 
งบอุดหนุน 

 

50,000 
งบอุดหนุน 

มีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
อย่างน้อย 1 แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

31 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม 
-อุโมงค์มหาสนุก 
-ปิ่นป่ายสไลดล์ื่นสร้างสรรค ์
-ก าแพงเด็กหรรษาพร้อมลูกบอล 
-ศูนย์รวมเครื่องปิ่นป่าย 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา ในการเล่นเครื่องเล่น
สนาม 
 

เด็กมีพัฒนาการด้านรา่งกาย  
อารมณ์  สังคม สติปญัญา ในการ
เล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

300,000 
งบเทศบาล 

 

 300,000 
งบเทศบาล 

 

300,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กได้เล่นเครื่อง
เล่นสนามร้อยละ 
70 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา ใน
การเล่นเครื่องเล่น
สนาม ท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

32 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1.เพื่ออาคารเรียน มีความ
สะอาด สะดวก และปลอดภัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.  
 

อาคารเรยีน  จ านวน 1หลัง 
ครูผูดู้แลเด็กจ านวน  20 คน 
 
 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 

อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัยและครผูู้ดูแล
เด็กได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส.  

โรงเรียน
อนุบาล 

33 โครงการอบรมการจัดท าและ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับปรัชญา หลักการ และ
เป้าหมายการศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
อนุบาล 
จ านวน 15 คน 
ครูผูดู้แลเด็ก  
จ านวน 20 คน 

20,000 
งบอุดหนุน 

 20,000 
งบอุดหนุน 

20,000 
งบอุดหนุน 

คณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีน
อนุบาลและครู  
ร้อยละ 70 เข้า
ร่วมโครงการ 

โรงเรียนอนุบาลได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และ
เป้าหมายการศึกษา
เหมาะสมกบเด็กและ
ท้องถิ่น 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

34 โครงการจดัท ามาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) โรงเรียน
อนุบาล 
 

เพื่อจัดท าเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) โรงเรียน
อนุบาล 

โรงเรียนอนุบาลมเีอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน)  

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

โรงเรียนอนุบาล
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
การศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลมี
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) 

โรงเรียน
อนุบาล 

35 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน
อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนเกี่ยวกับอาเซียน 

สื่อ อุปกรณ์การเรยีนการสอน
เกี่ยวกับอาเซียน 

50,000 
งบอุดหนุน 

 50,000 
งบอุดหนุน 

50,000 
งบอุดหนุน 

โรงเรียนมีศูนย์การ
เรียนอาเซยีน
ศึกษาจ านวน 1 
แห่ง 

ศูนย์การเรียนอาเซยีน
มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนที่ทันสมยั 

โรงเรียน
อนุบาล 

36 โครงการจดัซื้อแบบเรียน 1.เพื่อจัดหาแบบเรยีนให้แก่เด็ก
นักเรียน  ท่ีทันสมัย  ส่งเสรมิ
พัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน  ได้มีแบบเรยีนที่
ทันสมัย  ส่งเสริมการเรียนรู ้

20,000 
งบอุดหนุน 

 20,000 
งบอุดหนุน 

20,000 
งบอุดหนุน 

นักเรียนมี
แบบเรียนใช้ร้อย
ละ 100 

-นักเรียนมีพัฒนาการ
การเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 
-ส่งเสรมิให้เด็กรักการ
เรียนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 

37 โครงการผลติสื่อการเรยีนการ
สอน 

1.เพื่อให้ ครูผลติสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ ครูผลติสื่อประกอบการเรยีน
การสอนทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

ครูผลิตสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอนร้อยละ 
100 

ครูผูดู้แลเด็กผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนทุกคน คนละ 1 
ช้ิน/คนและเด็กได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
ยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 

 
38 โครงการจดัซื้อวัสดุการศึกษา 1.เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา  

ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็ก 

เด็กนักเรยีน  คร ู 20,000 
งบอุดหนุน 

 20,000 
งบอุดหนุน 

20,000 
งบอุดหนุน 

นักเรียนและครมูี
วัสดุการศึกษาใช้
ร้อยละ 80 

เด็กนักเรยีนมีวัสดุ
การศึกษาท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

39 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล 

ครู  บุคลากร  และนักเรียน รร.
อนุบาล 

200,000 
งบอุดหนุน 

 200,000 
งบอุดหนุน 

200,000 
งบอุดหนุน 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาร้อยละ 
100 

โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีขึ้น 

โรงเรียน
อนุบาล 

40 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
เด็กให้เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค ์

1.เด็กโรงเรียนอนุบาลจ านวน 60 
คน 
2. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไป
ในทางที่พึง
ประสงค ์

เด็กได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมใหเ้ป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจาก
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

โรงเรียน 
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

41 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนอนุบาล 
 
 
 

เด็กในโรงเรียนอนุบาล  จ านวน   
60 คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 80 
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนอนุบาล  

โรงเรียน
อนุบาล 

42 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กได้ มีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน  จ านวน   60 คน 20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000  
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 80 
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้  

โรงเรียน
อนุบาล 

43 โครงการภาษที่สาม 
-ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน 
-ฯลฯ 
 
 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับการ
พัฒนาทักษะภาษาท่ีสาม 

เด็กนักเรยีน  จ านวน   60 คน 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กน าเรียนร้อย
ละ 80 ได้เรยีนรู้
ภาษาที่สาม 

เด็กได้เรยีนรู้พื้นฐาน
ของภาษาที่สามและ
ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

44 โครงการค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เนต็
ของโรงเรียนอนุบาล 

เด็กนักเรยีน  ครู  ประชาชน 10,000 
งบอุดหนุน 

 10,000 
งบอุดหนุน 

10,000 
งบอุดหนุน 

เด็กนักเรยีน  ครู  
ประชาชนสามารถ
ใช้อินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียนอนุบาลได้
ร้อยละ 70 
 

เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
ผ่านอินเทอร์เนต็ 

โรงเรียน
อนุบาล 

45 โครงการทัศนะศึกษา 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กมีโอกาสศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก
ห้องเรียน 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
ห้องเรียนตามสถานท่ีต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 5ครั้ง 

25,000 
งบเทศบาล 

 

 25,000 
งบเทศบาล 

 

25,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อย
ละ 80 ได้ศึกษา
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

เด็กได้เรยีนรูส้ถานท่ี
ต่างๆ รู้ที่เป็นประโย
ชนนอกห้องเรียน 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

46 โครงการสวดมนต์ท านอง
สรภญัญะ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสวดมนตไ์ด ้

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 60 
คน 

3,000 
งบเทศบาล 

 

 3,000 
งบเทศบาล 

 

3,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อย
ละ 80 สวดมนต์
ท านองสรภัญญะ
ได ้

เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสวด
มนต์ได ้

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

47 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
 
 
 
 
 

เพื่อครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของเด็ก 

เยี่ยมบ้านเด็กท่ีมีพฤติกรรมทีม่ี
ปัญหา 

3,000 
งบเทศบาล 

 

 3,000 
งบเทศบาล 

 

3,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อย
ละ 80 ได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 

ครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหา
ของเด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

48 โครงการพัฒนาการเรยีนรูสู้่
ประชาคมอาเซียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ครูและนักเรียน 80,000 
งบอุดหนุน 

 80,000 
งบอุดหนุน 

80,000 
งบอุดหนุน 

เด็กนักเรยีนเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 70 

ครูและนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

49 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล 
-ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียนการ
สอนภาคเรียนท่ี 1 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียนการ
สอนภาคเรียนท่ี 2 
 

เพื่อประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ข่าวสารใหผู้้ปกครองได้รับทราบ 

ผู้ปกครอง 10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 ต่อ
ครั้ง 

ผู้ปกครองได้รับทราบ 
ข่าวสาร กฎระเบยีบ 
ผลกการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  และ
ผู้ปกครองได้รับทราบ
การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 
 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

50 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ในชุมชน 
 

เพื่อให้ครูได้ทราบข้อมลูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กเพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ครูผูดู้แลเด็ก , เด็กนักเรียน 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ครูน ามา
พัฒนาการสอน
ให้กับเด็ก ร้อยละ 
80 
 

ครูทราบข้อมลูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กเพื่อน ามา
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน 

โรงเรียน
อนุบาล 

51 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้แหล่ง
การศึกษานอกห้องเรียน 

เด็กนักเรยีน 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 
 

เด็กได้เรยีนรู้แหล่ง
การศึกษานอก
ห้องเรียน 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

52 โครงการเข้าวดัปฏิบตัิธรรม วัน
เข้าพรรษา 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการ
สวดมนต์และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กนักเรยีน 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 

เด็กได้เรยีนรู้เกีย่วกับ
การสวดมนต์และ
น าไปปฏิบตัิใน 
ชีวิตประจ าวัน 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

53 โครงการสานสมัพันธ์วัน
ครอบครัวและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์
ของครอบครัว และจดัพิธีมอบ
ประกาศนียบตัรให้แก่นักเรียนท่ี
จบการศึกษา 

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วม ในการจัด
กิจกรรมและ
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

54 โครงการออมทรัพย์เพื่อ
การศึกษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักประหยดั
และอดออม 

เด็ก 
ผู้ปกครอง 

3,000 
งบเทศบาล 

 

 3,000 
งบเทศบาล 

 

3,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 70 
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กรู้จักประหยัดและ
อดออม เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

55 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปญัหา/
ความสามารถทางพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล 

1.เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า 
2.เด็กท่ีความสามารถพิเศษ 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนที่มี
ปัญหาได้รับการ
ช่วยเหลือร้อยละ 
60 

การบริหารจัดการ
โรงเรียนอนุบาลควบ
คลุมเป็นรายบุคคลได้
อย่างทั่วถึง 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

56 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
และเสรมิสร้างสวัสดิการ 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการที่ด ี
 

40,000 
งบเทศบาล 

 

 40,000 
งบเทศบาล 

 

40,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อย
ละ 60 มี
สวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมี
สวัสดิการที่ด ี

โรงเรียน
อนุบาล 

57 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน โดยการมสี่วนร่วมของครู 
ชุมชนและนักเรยีน โรงเรียน
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครู ชุมชน และนักเรยีน 35,000 
งบเทศบาล 

 35,000 
งบเทศบาล 

35,000 
งบเทศบาล 

ครู ชุมชน และ
นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาสื่อ
การเรยีนร้อยละ 
70 
 

สื่อการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาโดย
การมีส่วนร่วม 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

58 โครงการร่วมงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 

 

ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้เข้า
ร่วมโครงการ้อยละ 
60 

ครูไดเ้รียนรู้สื่อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ และ
เผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่าง
สถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อน ามา
ปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอน  เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ให้แก่เด็กนักเรยีน 

โรงเรียน
อนุบาล 

59 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
-การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
-การรายงานผล 
 
 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 

-คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก  
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ชมรมผู้ปกครอง 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

มี แ ผนพัฒนา ใ ช้
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แผนพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

60 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ฯ
ต้นแบบของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ คณ ะ ก ร ร มก า ร ไ ด้ มี
แนวทางส่ ง เสริมพัฒนาด้ าน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35,000 
งบเทศบาล 

 

 35,000 
งบเทศบาล 

 

35,000 
งบเทศบาล 

 

คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ร้อยละ 60 
เข้าร่วมโครงการ 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้
ความ เข้ า ใจการจั ด
การศึกษาปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

61 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนา   
ได้มีโอกาสรับความรู้และปรึกษา 
หารือกันในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 
 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ศู นย์ พัฒน า เ ด็ ก
เ ล็ ก เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการร้อยละ 
70 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก ได้ มี
บทบาทในการก าหนด
แนวทางการส่งเสริม 
ศูนย์พัฒนาเด็ ก เล็ ก
ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพัฒนาของอปท. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

62 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาคณะกรรมการ ชมรม
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการชมรม 
ผู้ปกครองได้ รั บความรู้ และ
ปรึกษาหารือกันในการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมของเด็ก และ
ส่ ง เ ส ริ มการมี ส่ วนร่ วมของ
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง 5,000 
งบเทศบาล 

 
 

 5,000 
งบเทศบาล 

 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 
 

คณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลเด็กได้มีการ
วางแผนกิจกรรมของ
เด็กร่วมกันเพื่อให้
กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

63 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์
เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 

เครือข่ายผู้ปกครองและผู้น าชุมชน 40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 

ผู้ปกครองและชุมชน
ได้ความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติม 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

64 - โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามสาระการเรียนรูร้ายป ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 
-สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
-ฤดูหนาว 
-ประเพณียี่เป็ง 
-กลางวัน / กลางคืน 
-วันพ่อแห่งชาต ิ
-สัตว์โลกผู้นา่รัก 
-โลกสวยด้วยมือเรา 
-ดอกไม้สดสวย 
-วันสิ้นป-ีวันขึ้นปีใหม ่
-ผักผลไม้ 
-วันเด็ก-วันครู 
-ข้าวมหัศจรรย ์
-สีสันสดใส 
-การคมนาคม 
-โลกไร้พรมแดน 
-เครื่องมือเครื่องใช้ 
-คณิตคิดสนุก 
-ฤดูร้อน 
-วิทยาศาสตร์น่ารู ้
-การละเล่นเด็กไทย 
 

เพื่อจัดกิจกรรมตามสาระการ
เรียนรูร้ายปี ตามหน่วยการเรียน 
ส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรม 6 หลัก ได้พัฒนาครบ
ทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

- เด็กนักเรียน 100,000 
งบอุดหนุน 

 100,000 
งบอุดหนุน 

100,000 
งบอุดหนุน 

- ครู จ านวน  3 
คน จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนได้
เรียนรูผ้่าน
กิจกรรม 6 หลัก 
ได้พัฒนาครบท้ัง 
4 ด้าน ด้าน
ร่างกาย อารมณ-์
จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการครบท้ัง 4 
ด้าน ด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม 
สติปัญญา 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
-แรกรับประทับใจ 
-ชื่อนั้นส าคัญไฉน 
-เด็กดีมีวินัย 
-ฤดูฝน 
-อวยัวะและการดูแล 
-กินดีอยู่ด ี
-ขยับกายสบายชีวา 
-วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 
-ปลอดภยัไว้ก่อน 
-หนูท าได ้
-หนูน้อยนา่รัก 
-บ้านแสนสุข 
-วันแม่แห่งชาต ิ
-บ้านใกล้เรือนเคียง 
-จังหวัดของเรา 
-โรงเรียนของเรา 
-บุคคลที่ควรรู้จัก 
-ชุมชนของเรา 
-อาชีพในฝัน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

65 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็กแรก
เกิด ถึง 5 ปี 
 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้  และสามารถอบรม
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิดถึง 5 ปีได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูในโรงเรยีน 
ท าให้มีสุขภาพและพัฒนาการ
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ 

ผู้ปกครอง จ านวน 250 คน  
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

1. พ่อแม่   ผู้ปกครอง  
ได้รับความรู้  และ
สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กเล็กได้อยา่งถูกต้อง
เหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูใน
โรงเรียน 
2. เด็กเล็กทุกคนได้รับ
การดูแลสุขภาพและมี
พัฒนาการตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 

66 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์
เครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 

เครือข่ายผู้ปกครองและผู้น าชุมชน 40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 
 
 

ผู้ปกครองและชุมชน
ได้ความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



99 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

67 โครงการอบรมให้ความรู้ ช้ีแจง
รายละเอียดให้แก่ผู้ปกครอง  
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

1. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองไดร้ับ
ทราบแนวนโยบายการบรหิารฯ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับทราบ
ถึงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนการดูแลบุตรหลาน 
3. เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของ
ระเบียบการตา่งๆ 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร   ครู  และ
ผู้ปกครอง 

จัดประชุมช้ีแจงผู้ปกครอง  จ านวน
250  คน ปีละ 2  ครั้ง 

4,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

 4,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

4,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

1.พ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้รับทราบแนว 
นโยบายการบริหาร
ศูนย์ฯ 
2.ผู้ปกครองไดร้ับ 
ทราบถึงแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
การดูแลบุตรหลาน 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
รับทราบรายละเอียด 
ของระเบียบการต่าง ๆ 
4. สรา้งความสมัพันธ์
อันดีระหว่างผูบ้ริหาร  
ครู และผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

68 โครงการอบรมหลักสูตรและ
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรและ
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กเพิ่มมาก
ยิ่งข้ึน  
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจการจัดท าหลักสูตร
และการจัดท าแผนประสบการณ์
เรียนรู้  

ครูผูดู้แลเด็กบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

1.ครูผู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
สามารถน าความรู้
หลักสตูรและจติวิทยา
พัฒนาการเด็กมา
ส่งเสริมพัฒนาเด็กเป็น
รายบุคคลได้ดียิ่งข้ึน 
2.ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจการ
จัดท าหลักสูตรและ
การจัดท าแผน
ประสบการณ์เรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

69 โครงการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแล
เด็ก/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเข้ารับ
การอบรมนอกสังกัด 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครผูู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรที่เกีย่วข้องเข้ารับการ
อบรมแสวงหาความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆนอกสังกัด  
 
 

ครูผูดู้แลเด็กบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากร
ที่เกี่ยวได้แสวงหา
ความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆรับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้างและ
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

70 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน เสริมทักษะ  ครผูู้ดูแลเด็ก
เล็กและบุคลากรทางการศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ และทักษะในการ
ดูแล เด็กเล็ก 
2. เพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็กเล็กดูแล
เด็กนักเรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดฝึกอบรมเสริมทักษะให้ครูผูดู้แล
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ในและนอกพื้นที่จังหวัด 

65,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

 65,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 

65,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ และ
ทักษะในการดูแลเด็ก
เล็ก 
2. ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก   
ดูแลเด็กนักเรยีนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

 
 

71 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุน
การ ศึกษาให้บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 

เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ได้พัฒนาตนเองในวิชาชีพ 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
2 คน 

50,000 
งบเทศบาล 

 

 50,000 
งบเทศบาล 

 

50,000 
งบเทศบาล 

 

บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 2 คน 

บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน  มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และมีการพัฒนา
ตนเอง                      

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

72 โครงการประเมินครผูู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 

เพื่อสร้างแรงจุ่งใจให้กับครูผู้ดูแล
เด็ก/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

25,000 
งบเทศบาล 

 

 25,000 
งบเทศบาล 

 

25,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผู้ดูแลเด็กร้อย
ละ 80 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากร
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งมี ค ว าม
มุ่ ง มั่ น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและมีความ
รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

73 โครงการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามมาตรฐานครสุภา 
 
 

เพื่อ เสริมสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

จัดอบรมครูผูดู้แลเด็ก 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

ครูผูดู้แลเด็กมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามมาตรฐานครุสภา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

74 โครงการจดัซื้อของเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
-มุมบทบาทสมมุติ,มมุสื่อสัมผัส 
มุมเกมการศึกษา,มมุเรยีนรู้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ตัวเลข 
ฯลฯ 

1. เพื่อให้เด็กเกดิการเรียนรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 
มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 250 คน 

 

50,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กได้เล่นของเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการ
ร้อยละ 70 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 250 คนได้
เรียนรู้และมี
พัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน สร้าง
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

75 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนพหุวัฒนธรรม
การศึกษา 
 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถสอน
ได้อย่างมีคณุภาพ 

ครูผูดู้แลเด็ก,เด็กนักเรียน 25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

-ครูมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย 
-เด็กสามารถเรียนรูไ้ด้
อย่างเต็มศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

76 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ครูผูดู้แลเด็ก , บุคลากร 25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจ  

บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

77 โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ครูผูดู้แลเด็ก , บุคลากร 40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ครู , ผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

บุคลากรมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

78 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1.เพื่ออาคารเรียน มีความ
สะอาด สะดวก และปลอดภัย 
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึก
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.  
 
 

อาคารเรยีน  จ านวน 1  หลัง 
ครูผูดู้แลเด็กจ านวน  20  คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

อาคารเรยีน มีความ
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัยและครผูู้ดูแล
เด็กได้ฝึกปฏิบัติกิจ 
กรรม 5 ส.  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

79 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับปรัชญา หลักการ และ
เป้าหมายการศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จ านวน 15 คน 
ครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 20 คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และ
เป้าหมายการศึกษา
เหมาะสมกบเด็กและ
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

80 โครงการอบรมให้ความรู้การ
จัดท ามาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดท าเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเอกสาร/
หลักฐานประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(ขั้นพื้นฐาน)  
 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผา่นเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

81 โครงการจดัซื้อแบบเรียน 1.เพื่อจัดหาแบบเรยีนให้แก่เด็ก
นักเรียน  ท่ีทันสมัย  ส่งเสรมิ
พัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน  ได้มีแบบเรยีนที่
ทันสมัย  ส่งเสริมการเรียนรู ้
 
 

60,000 
งบเทศบาล 

 

 60,000 
งบเทศบาล 

 

60,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กมีแบบเรียนใช้
ร้อยละ 100 

-นักเรียนมีพัฒนาการ
การเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 
-ส่งเสรมิให้เด็กรักการ
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

82 โครงการผลติสื่อการเรยีนการ
สอน 

1.เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็กผลติสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการยิ่งข้ึน 
 

เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็กผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 
 

 15,000 
งบเทศบาล 

 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 
 

ครูผลิตสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอนร้อยละ 
100 

ครูผูดู้แลเด็กผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอนทุกคน คนละ 1 
ช้ิน/คนและเด็กได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
ยิ่งข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

83 โครงการจดัซื้อวัสดุการศึกษา 1.เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา  
ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็ก 
 

เด็กนักเรยีน  ครูผูดู้แลเด็ก 350,000 
งบอุดหนุน 

 350,000 
งบอุดหนุน 

350,000 
งบอุดหนุน 

เด็กและครูมีวสัดุ
การศึกษาใช้ร้อย
ละ 80 

เด็กนักเรยีนมีวัสดุ
การศึกษาท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

84 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
เด็กให้เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค ์

1.เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 
250 คน 
2. เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไป
ในทางที่พึง
ประสงค ์

เด็กได้รับการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมใหเ้ป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจาก
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

85 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 80 
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

86 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เด็กได้ มีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้
 

เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 

80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 80 
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กได้มีกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้  
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

87 โครงการภาษาที่สาม 
- ภาษาอังกฤษ ,

ภาษาจีน 
- ฯลฯ 

เพื่อให้เด็กใน ศพด.ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาท่ีสาม 

เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 50 
สามารถใช้ภาษาที่
สามในการทักทาย
ได ้

เด็กได้เรยีนรู้พื้นฐาน
ของภาษาที่สามและ
ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

88 โครงการทัศนะศึกษา 

 
เพื่อให้เด็กมีโอกาสศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก
ห้องเรียน 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
ห้องเรียนตามสถานท่ีต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 5  ครั้ง 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
70 

เด็กได้เรยีนรูส้ถานท่ี
ต่างๆ รู้ที่เป็นประโย
ชนนอกห้องเรียน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

89 โครงการสวดมนต์ท านอง
สรภญัญะ 
 
 
 

เพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสวดมนตไ์ด ้

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า  
250 คน 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 
สามารถสวดมนต์
ท านองสรภัญญะ
ได ้

เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสวด
มนต์ได ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

90 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของเด็ก  
 
 

เยี่ยมบ้านเด็กท่ีมีพฤติกรรมทีม่ี
ปัญหา 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

ครูออกเยี่ยมบา้น
เด็กร้อยละ 80 

ครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหา
ของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

91 โครงการแหล่งเรยีนรู้ศูนย์ 3 วัย เพื่อให้ เด็ก  ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ
ได้มีกิจกรรมร่วมกันในการสรา้ง 
ความ สัมพันธ์และถ่ายทอด
ความรู้ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตนเอง 

เด็ก  ผู้ใหญ่   และผูสู้งอายุ   
 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแหล่งเรยีนรู้
ศูนย์ 3 วัย 
จ านวน 1 แห่ง 

เด็ก  ผู้ใหญ่ และ
ผู้สูงอายุมีความ 
สัมพันธ์อันดี และเด็ก
เกิดความภาคภมูิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

92 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียนการ
สอนภาคเรียนท่ี 1 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียนการ
สอนภาคเรียนท่ี 2 
 

เพื่อประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ข่าวสารใหผู้้ปกครองได้รับทราบ 

ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 ต่อครั้ง 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  70 ต่อ
ครั้ง 

ผู้ปกครองได้รับทราบ 
ข่าวสาร กฎระเบยีบ 
ผลกการประเมิน
พัฒนาการเด็ก  และ
ผู้ปกครองได้รับทราบ
การด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 

93 โครงการสานสมัพันธ์วัน
ครอบครัวและการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว  

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน 
มีส่วนร่วม ในการจัด
กิจกรรมและ
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

94 โครงการออมทรัพย์เพื่อ
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักประหยดั
และอดออม 
 

เด็ก 
ผู้ปกครอง 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วมโครง 
การร้อยละ 70 

เด็กรู้จักประหยัดและ
อดออม เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

95 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กทีม่ีปัญหา/
ความสามารถทางพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล 
 

1.เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า 
2.เด็กท่ีความสามารถพิเศษ 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

เด็กท่ีมีปัญหาได้รับ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 60 

การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควบ
คลุมเป็นรายบุคคลได้
อย่างทั่วถึง 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

96 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
และเสรมิสร้างสวัสดิการ 
 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการที่ด ี 40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 มี
สวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมี
สวัสดิการที่ด ี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

97 โครงการร่วมงานมหกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ครูผูดู้แลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
เข้าร่วมงาน
มหกรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอปท. 

ครูผูดู้แลเด็กได้เรยีนรู้
สื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ 
และเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

98 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์
เรียนรูด้้านการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ให้เป็นศูนย์เรียนรูด้้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั   

ครูผูดู้แลเด็ก  เด็กนักเรียน  
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ ศพด.  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3,000,000 
งบอุดหนุน 

 3,000,000 
งบอุดหนุน 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นศูนย์
เรียนรู้ 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นศูนย์
เรียนรูด้้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(สสส.) 

99 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้  มีความ
เหมาะสมและปลอดภยัส าหรับ
เด็ก 

เด็กนักเรยีน  ครูผูดู้แลเด็ก  
ประชาชนในชุมชน 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

มีแหล่งเรียนรู้
จ านวน 1 แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับการ
ปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ  ส่งเสรมิให้
เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ยิ่งข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

100 - โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามสาระการเรียนรูร้ายป ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
-ลอยกระทง 
-สถานที่ต่าง ๆ ใน-ชุมชน 
-Hot News ข่าวสด 
-การคมนาคม 
-สิ่งมีชีวิต 
-สิ่งไม่มีชีวิต 
-เครื่องมือเครื่องใช้ 
-การออกก าลังกาย 
-ต้นไม้ที่รัก 
-จังหวัดของเรา 
-วันเด็ก – วันครู 
ดอกไม้สดสวย 
-ผีเสื้อ 
-ผักผลไม้ 
-สีสันสดใส 
-กลางวัน – กลางคืน 
(The Moon – The Sun) 
-สัตว์โลกนา่รัก 
-เทพสามฤด ู
-ก้าวไกลสู่อาเซียน 
-วิทยาศาสตร์น่ารู ้

เพื่อจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามสาระการ
เรียนรูร้ายปี ตามหน่วยการเรียน 
ส่งเสริมให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรม 6 หลัก ได้พัฒนาครบ
ทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

- ครูผู้ดูแลเด็ก 400,000 
งบอุดหนุน 

 400,000 
งบอุดหนุน 

400,000 
งบอุดหนุน 

- ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  20 คน
จัดกิจกรรมพัฒนา
เด็กเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้
ผ่านกิจกรรม 6 
หลัก ได้พัฒนา
ครบทั้ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย 
อารมณ-์จิตใจ 
สังคม สตปิัญญา 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา
เด็กครบทั้ง 4 ด้าน 
ด้านร่างกาย อารมณ-์
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
-การปฐมนิเทศ 
-ชื่อของหน ู
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-สมุนไพรในท้องถิ่น 
-ฝนจ๋า 
-ยุงลาย 
-ของกิ๋นบ้านเฮา 
-ข้าว 
-เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
-ชื่นชมอาชีพในท้องถิ่น 
-วันเข้าพรรษา 
-เด็กดีมีวินัย 
-วันแม่แห่งชาต ิ
-บ้านสุขสันต ์
-สุขสดใสในร่างกาย 
-เปิดประตูสู่อาเซียน 
-ผลไม้ไทย 
-ประเพณีท้องถิ่น 
-ร่วมด้วยช่วยกัน 
-ปลอดภยัไว้ก่อน 
-การติดต่อสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

101 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ในชุมชน 
 

เพื่อให้ครูได้ทราบข้อมลูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กเพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

ครูผูดู้แลเด็ก , เด็กนักเรียน 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ครูทราบข้อมลูเด็ก
ร้อยละ 80 

ครูทราบข้อมลูพื้นฐาน
เกี่ยวกับเด็กเพื่อน ามา
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

102 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้แหล่ง
การศึกษานอกห้องเรียน 
 

เด็กนักเรยีน 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
70 

เด็กได้เรยีนรู้แหล่ง
การศึกษานอก
ห้องเรียน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

103 โครงการเข้าวดัปฏิบตัิธรรม วัน
เข้าพรรษา 
 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้เกี่ยวกับการ
สวดมนต์และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กนักเรยีน 5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
70 

เด็กได้เรยีนรู้เกีย่วกับ
การสวดมนต์และ
น าไปปฏิบตัิใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

104 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลแม่แฝกใหม ่

1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่
2) เพื่อให้คณะกรรมการศูนยฯ์
น าความรู้มาพัฒนาชุมชนต่อไป 

คณะกรรมการศูนย์ยตุิธรรมชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

20,000  
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ  80  ของ
คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบล 
แม่แฝกใหมไ่ด้รบั
ความรู ้

การด าเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบล
แม่แฝกใหม่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

105 โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ชุมชน  

1) เพื่อให้ความรู้กับชุมชนใน
เรื่องของกฎหมายที่มผีลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 
2) เพื่อชุมชนและคนในชุมชน
ได้รับความรู้ทางดา้นกฎหมาย
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม ่

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
แม่แฝกใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความรู ้

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน ์

 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการอาหารเสรมิ(นม)  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)
เพื่อเพ่ิมพัฒนาการและการ
เจริญเติบโต 

ศพด./รร.อนุบาล/รร.บ้านเจดีย์แม่
ครัว/รร.บ้านแมแ่ฝก 
 

2,000,000 
งบเทศบาล 

 2,000,000 
งบเทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 100 
ได้ดืม่นมทุกวัน 

เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม)ให้เจริญเติบโต
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว  

เด็กได้รับประทานอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้นเจดยี์แม่ครัว 1,100,000 
งบเทศบาล 

 1,100,000 
งบเทศบาล 

1,100,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี ถูก
สุขอนามัย  ท าให้มี
พัฒนาการที่ดีตามวยั  
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก 

เด็กได้รับประทานอาหารถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฝก 300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 
100  

เด็กได้รับอาหารดี ถูก
สุขอนามัย   
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล 

เด็กใน ศพด./รร.อนุบาล 500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 

บริหารสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
5 โครงการสะอาดก่อนเข้าศูนย ์

 
เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพท่ีถูกและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กนักเรยีน 15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 

-เด็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพถูกวิธีและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

โรงเรียน
อนุบาล 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

6 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ีอาหาร
กลางวันที่เหมาะสม  เพียงพอ  
และครบห้าหมู่ ส าหรบัเด็ก   

เด็กนักเรยีนมีสดัส่วนน้ าหนัก  
ส่วนสูง  ท่ีเหมาะสมกับวยั 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์ สมวัย 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

7 โครงการกีฬาสีครอบครัวสุขสันต์
เกมส ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการออก
ก าลังกายและสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง 
 

- เด็กนักเรยีน   
จ านวน   60 คน 
- ผู้ปกครองเด็ก 
ทุกคน 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

เด็กและผู้ปกครองได้
ร่วมกิจกรรม และรัก
การออกก าลังกายมี
สุขภาพท่ีด ี
 

โรงเรียน
อนุบาล 

8 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส เพื่อส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ
ของการมีสุขภาพปากและฟันท่ีดี
ในเด็ก 
 

เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ  80 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 60 
ฟันไมผ ุ

เด็กมสีุขภาพฟันดีและ
ลดการบริโภคขนม
กรุบกรอบเพื่อ
โภชนาการที่ดีของเด็ก 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

9 โครงการอาหารกลางวัน 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนไดม้ีอาหาร
กลางวันที่เหมาะสม  เพียงพอ  
และครบห้าหมู่ ส าหรบัเด็ก   
 

เด็กนักเรยีนมีสดัส่วนน้ าหนัก  
ส่วนสูง  ท่ีเหมาะสมกับวยั 

1,500,000 
งบเทศบาล 

 1,500,000 
งบเทศบาล 

1,500,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์  สมวยั 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

10 โครงการสะอาดก่อนเข้าศูนย ์
 

เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพท่ีถูกและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เด็กนักเรยีน 15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
70 

-เด็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพถูกวิธีและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

โรงเรียน
อนุบาล 

11 โครงการสะอาดก่อนเข้าศูนย ์
 

เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจ
สุขภาพท่ีถูกและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

เด็กนักเรยีน 15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
70 

-เด็กไดร้ับการตรวจ
สุขภาพถูกวิธีและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(สสส.) 

12 โครงการกีฬาครอบครัวสุขสันต์
เกมส ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการออก
ก าลังกายและสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้ปกครอง 

- เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 
- ผู้ปกครองเด็ก 
ทุกคน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

เด็กและผู้ปกครองได้
ร่วมกิจกรรม และรัก
การออกก าลังกายมี
สุขภาพท่ีด ี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

13 โครงการอบรมฟันสวยยิ้มสดใส เพื่อส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ
ของการมีสุขภาพปากและฟันท่ีดี
ในเด็ก 
 

เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ  80 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 60 
ฟันไม่ผ ุ

เด็กมสีุขภาพฟันดีและ
ลดการบริโภคขนม
กรุบกรอบเพื่อ
โภชนาการที่ดีของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

14 โครงการแข่งขันกีฬา ประจ าปี
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 
 

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาประชาชนให้มี
ศักยภาพในทุกๆ ด้าน 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่ 500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 500 คน 

ประชาชนพัฒนา
ตนเองด้วยกีฬา 

กอง
การศึกษา 
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แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
แต่ละหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
นันทนาการที่มีคุณภาพ 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่  50,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านมีอุปกรณ์
กีฬาใช้ 
 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาท่ีมีคุณภาพในการ
ฝึกซ้อมเล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุออกก าลัง
กาย 

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝกใหม ่ 25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

ผู้สูงอายุทุก
หมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ 
 

ผู้สูงอายไุด้ออกก าลัง
กายและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนกลุ่มพัฒนา
สตรตี าบลแม่แฝกใหม่ จัดการ
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่
แฝกใหม่ได้มีโอกาสสร้างสุขภาพ
ด้วยกีฬา 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่แฝกใหม ่ 150,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

กลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลแม่แฝกใหม่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่แฝกใหม่มสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

18 โครงการค่ายกีฬาสมัพันธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสรมิศักยภาพ
ด้านกีฬา 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่
 
 

80,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 40 คน 

ประชาชนพัฒนา
ศักยภาพกีฬา 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชนและประชาชน 

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาเยาวชน
ประชาชนให้มีศักยภาพในทุกๆ 
ด้าน 

เยาวชนและประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

200,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

เยาวชนและ
ประชาชนต าบล
แม่แฝกใหม่เข้า
ร่วมโครงการร้อย
ละ 70 

เยาวชนและประชาชน
พัฒนาตนเองด้วยกีฬา 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

20 โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ของชมรมกีฬาต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อสนับสนุนการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพของเยาวชน 

เยาวชน  ประชาชน ให้ร่วมกันปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพท่ีด ี

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 100 คน 

เยาวชน และ
ประชาชน  มีจิตใจรัก
การปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพท่ีด ี
 
 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการพัฒนาระบบบรหิาร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1. เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบล    เจดีย์แม่ครัว 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบล    เจดีย์แม่ครัว 
 
 

1.มีระบบการบริหารจัดการภายใน
ศูนย์ฯ  โดยคณะกรรมการบริหารฯ 
2. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย  
1  ครั้ง 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

1.มีวสัดุอุปกรณ์
ส านักงานและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ความพิการเพื่อใช้
ในกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ 
2.มีการจัดอบรม
ให้ความรู้
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 
 
 

1.ระบบบริหารจัดการ
ศูนย์มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีวสัดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ภายในศูนย์ 
2.มีการจัดอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

22 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ 1.เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง และผู้สูงอายุ
ด้วยกัน 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะในการใช้ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน 
 
 

ผู้สูงอายุท้ัง 14 หมู่บ้าน          
ในต าบลแม่แฝกใหม่ ได้ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อให้
เ ส ริ ม ส ร้ า ง สุ ข ภ าพ  แ ละ ส ร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

100,000 
งบเทศบาล 

(2559:100,000) 

 

 100,000 
งบเทศบาล 

 

100,000 
งบเทศบาล 

 

-มีการจัดตั้ง
โรงเรียนผูสู้งอายุ
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
จ านวน 1 แห่งโดย
มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อย
หมู่บ้านละ 5 คน 
-มีการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุในต าบลแม่
แฝกใหม่ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรงใน 4 
มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และจติ
วิญญาณ  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

23 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

1.เพื่อลดอัตราป่วยและตายของ
ผู้ป่วยไข้เลือดออกให้น้อยลง 
2.เพื่อควบคุมอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกให้ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
3.เพื่ อส่ง เสริมให้ประชาชนทุก
ครัวเรือน มีความรู้ความเข้าใจ 
และเกิดร่วมมือในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้ เลื อดออกอย่ าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
4.เพื่อก าจัดควบคุมหรือท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายใน
ชุมชน/สถานบริการและโรงเรียน
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 
5 . เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภา พข อ ง
หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นท่ีและ
ประชาชน ในการเฝ้าระวังโรคอย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

120,000 
งบเทศบาล 

(2559:12,000) 

 

 120,000 
งบเทศบาล 

 

120,000 
งบเทศบาล 

 

-มีการจัดกิจกรรมท าความ
สะอาดใหญ่เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
(Big Cleaning Day) อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
-มีการจัดอบรมเพื่อฟื้นฟู
ความรู้แก่ทีมสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็วของแต่ละหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 80 
-มีการประชุมหรือจัดเวที
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกของชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
-มีการพ่นสารเคมีเพื่อก าจัดยุง
ตัวเต็มวัย จ านวน 1 ครั้ง กอ่น
ช่วงระบาด เพื่อตัดวงจรการ
แพร่ระบาดของโรค 
-มีการพ่นสารเคมีเพื่อก าจัด
ยุงลายที่มีเชื้อไข้เลือดออกใน
ชุมชน โดยพ่นสารเคมีในบ้าน
ผู้ป่วย และพื้นที่รอบบ้านผู้ปว่ย
ในรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร 
อย่างน้อย 4 ครั้ง ในวันที ่
0 ,3 ,7 ,14                  

-อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นท่ีลดลง 
-ประชาในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวมี
ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคไข้เลือด 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิง่แวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

24 โครงการรณรงค์ป้องกัน                               
โรคพิษสุนัขบ้า  

1.เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2.เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวซ่ึงเป็นพาหะน าโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ท้ังประเภทท่ี
มีเจ้าของ และประเภทท่ีถูกปล่อย
ท้ิงในท่ีสาธารณะ 
3.เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชน
และสัตว์เลี้ยงต่อการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าท้ังในคนและสัตว์ 
4.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นท่ีฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกต้อง 
5.เพื่อขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
6.เพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วน
ร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญ ใน
การน าสุนัขและแมวในความดูแล
ไปขึ้นทะเบียนและรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่าง
ต่อเนื่อง 

สุนัขและแมวของประชาชนใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล 
เจดีย์แม่ครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 100,000 
งบเทศบาล 

 

100,000 
งบเทศบาล 

 

-แมวในพ้ืนท่ีอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ไดร้ับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
-สุนัขและแมวไดร้ับการ
ผ่าตัดท าหมัน อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยปี
ละ 50 ตัว 

-สุนัขและแมวในเขต
พื้นท่ีได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
90% 
-สุนัขและแมว ได้รับการ
ผ่าตัดท าหมัน จนท าให้
จ านวนประชากรสุนัข
และแมวภายในพื้นท่ี มี
จ านวนคงที่หรือลดลง
อย่างต่อเนื่อง 
-ต าบลแม่แฝกใหม่เป็น
พื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

25 โครงการเฝ้าระวังควบคุม และ
ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า   

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพดี ปลอดภยัจาก
โรคตดิต่อโรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ า 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

20,000 
งบเทศบาล 

(2559:12,000) 

 
 

 20,000 
งบเทศบาล 
 

20,000 
งบเทศบาล 
 

จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้  
และ/หรือรณรงคเ์ฝ้าระวัง
ควบคุม และป้องกัน
โรคตดิต่อ  โรคอุบตัิใหม่                    
และโรคอุบัติซ้ าในพื้นที่ 
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
มีสุขภาพอนามยัที่ดี
ปราศจากโรคตดิต่อ /
โรคอุบัติใหม/่โรคอุบัติ
ซ้ า  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

26 โครงการรณรงค์ควบคุม  และ
ป้องกันโรคเอดส์  และการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้เรื่องเอดส์  
เพศศึกษา ทักษะชีวิต การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ (ไม่พร้อม)  ตลอดจน
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
การแก้ปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พึง
ประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 
 

1. นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 รร.
บ้านแม่แฝก 
2. นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 และ 
ม.1-ม.3 รร.บ้านเจดีย์แม่ครัว 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
อบรมให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ และการตั้งครรภ์                  
ไม่พร้อม  จ านวน 1 ครั้ง  
-มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อย                 
ร้อยละ 90 

1.เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแม่แฝกใหมม่ี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องเพศศึกษา และ
การป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี 
2.เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่
มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

27 โครงการรณรงค์การใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ าวัน 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมีการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจ าวันเพิม่
มากขึ้น 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนร่วมกันของผู้ใช้จักรยาน  
รถจักรยานยนต์  และรถยนต ์

ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่
แฝกใหม่ทั้ง  14  หมู่บ้าน 

20,000 
งบเทศบาล 

(2559:12,000) 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

-มีการอบรมให้ความรูเ้รื่อง
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้ที่
สนใจจ านวน 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 70 มีความรู้
เรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนร่วมกันของ
ผู้ใช้จักรยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนได้ออก
ก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลให้มี
สุขภาพแข็งแรง ลด
อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง
ต่างๆ เช่น โรคความ
ดันโลหติสูง โรคหลอด
เลือดสมอง ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

28 โครงการอบรมช่างแต่งผมเสริม
สวย 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผูร้ับจ้าง
ตัดแต่งผมเสริมสวยมคีวามรู้ 
เกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะของ
อาคาร การระบายอากาศ แสง
สว่าง การจัดการน้ าดืม่น้ าใช้ 
การจัดการมูลฝอย ความสะอาด
ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ตลอดจนสุขอนามัย ของ
ผู้ปฏิบัติงานและการเลือกใช้
เครื่องส าอางอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

ช่างแต่งผมเสริมสวย ในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ผ่านการอบรม 

20,000 
งบเทศบาล 

(2559:12,000) 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดอบรมให้ความรู้
เรื่อง การประกอบการให้
ถูกสุขลักษณะแก่ช่างแต่ง
ผมเสรมิสวย ในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม่ จ านวน 1 
ครั้ง โดยมกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรมอยา่งน้อย
ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 70 มีความรู้
เพิ่มขึ้นหลักจากการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่างแต่งผม เสริมสวย        
มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถประกอบการ          
ได้ถูกสุขลักษณะ โดย
ค านึงถึงสุขภาพ
อนามัย ของประชาชน
เป็นหลัก 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

29 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค 

1.  จัดท าฐานข้อมลูแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านและจ านวนผู้
ให้บริการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ
ในเขตเทศบาลต าบลเจดยี์แม่
ครัว 
2.เก็บตัวอยา่งน้ าดื่มตูห้ยอด
เหรียญและแหล่งน้ าประปา
หมู่บ้านเพื่อตรวจวิเคราะห ์
3.ฝึกอบรมผูป้ระกอบการตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวดา้น
สุขลักษณะและวิธีป้อกันดูแล
รักษาตู้กดน้ าดื่ม 

1.แหล่งน้ าประปาหมู่บ้าน 
2.ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญและผู้
ให้บริการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ
ในเขตเทศบาลต าบลเจดยี์แม่
ครัว 

50,000 
งบเทศบาล 

(2559:50,000) 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีฐานข้อมูลแหล่งน้ าประปา
หมู่บ้านและจ านวนผู้
ให้บริการตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว จ านวน 1 ชุด 
- -มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า
ดื่มตู้หยอดเหรียญและแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ 1 จุด 
-มีการอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ด้านสุขลักษณะ
และวิธีป้องกันดูแลรักษาตู้
กดน้ าดื่ม 1 ครั้ง และมีกลุ่ม 
เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80 
-กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการ
อบรมฯ   อย่างน้อยร้อยละ 
70 มีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อง
สุขลักษณะและวิธีป้องกัน
ดูแลรักษาตู้กดน้ าดื่ม 

1. มีฐานข้อมลูแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านและ
จ านวนผู้ให้บริการตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 
2.มีการตรวจวเิคราะห์
หาสารปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าประปา
หมู่บ้านและตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ 
3.ผู้ประกอบการตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญมี
ความรู้ด้านสุขลักษณะ
และวิธีการป้องกัน
ดูแลรักษาตู้น้ าดืม่
หยอดเหรียญมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

30 อุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ 12 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย
เสรมิสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

200,000  
งบเทศบาล 

 

 200,000  
งบเทศบาล 

 

200,000  
งบเทศบาล 

 

มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
จ านวน 1 ชุด 

มีอุปกรณ์ออกก าลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพ
ให้แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
31 โครงการตรวจประเมิน               

เพื่อการรับรองป้ายสถาน
ประกอบการจ าหน่ายอาหาร 
ตามเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 

1. เพื่อตรวจวเิคราะห์ ตรวจ
ประเมินให้การรับรองสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 
2. เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร 
3. เพื่อเป็นการสรา้งความมั่นใจ
ในการบริโภคอาหารให้แก่
ผู้บริโภค 
4. ลดอตัราการป่วย ด้วยโรคที่มี
น้ าและอาหารเป็นสื่อ 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหารในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 รา้น 

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-สถานท่ีจ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว จ านวนไม่น้อยกว่า 
50 รา้น ไดร้ับการตรวจ
ประเมินเพื่อการรบัรอง
ป้ายสถานประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร ตาม
เกณฑ์อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
-มีผู้ป่วยด้วยโรคทีม่ีน้ าและ
อาหารเป็นสื่อลดลงทุกป ี
 
 
 
 

1.สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรองป้ายอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย  
2.สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารมีการ
ด าเนินการได้
มาตรฐานตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร 
3.ผู้บริโภคได้รับกา
คุ้มครองด้านอาหาร
ปลอดภัย 
4.อัตราการป่วย ด้วย
โรคที่มีน้ าและอาหาร
เป็นสื่อมีจ านวนลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

32 โครงการเฝ้าระวังการบริโภค
อาหาร สะอาดปลอดภัย
ปราศจากสารปนเปื้อน 
 

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยของอาหาร และ
ร้านอาหาร  ภายในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม ่
2.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด
อันตรายและโรคภัย ไข้เจ็บ ที่มี
สาเหตุ อันเนื่องมาจาก บริโภค 
อ า ห า ร ที่ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ประชาชน 
3.เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภคให้ตระหนักและเฝ้า
ระวัง ตนเองจากการบริ โภค
อาหารที่ไม่เหมาะสม 
 
 

สถานท่ีจ าหน่ายและสะสม
อาหารในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

50,000  
งบเทศบาล 

 

 50,000  
งบเทศบาล 

 

50,000  
งบเทศบาล 

 

สุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังสาร
ปนเปื้อน ในอาหาร อย่าง
น้อย 100 ตัวอย่าง 

1.ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้บริโภค อาหาร
ที่สะอาด ปลอดภัย 
ปราศจาก สารเคมี
และสิ่งปนเปื้อน 
2.ประชาชนมีความรู้
และพฤติกรรม บรโิภค
อาหารที่ถูกต้อง ส่งผล
ให้สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้
เจ็บ 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสขุภาวะ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

33 โครงการจดักิจกรรมวัน  อสม. 
แห่งชาติ  ต าบลแม่แฝกใหม ่

1.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 
กลุ่มอสม.  ต.แม่แฝกใหม่  
2.เพื่อสร้างความสามัคคี 
สัมพันธภาพที่ดี และเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งในกลุ่ม อสม. 
ต าบลแม่แฝกใหม ่เพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการ
เชื่อมประสานองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  
ในชุมชน ระหว่างกลุ่มอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ทุกคนในต าบลแม่แฝกใหม ่

อสม. ต.แม่แฝกใหม ่ 40,000 
งบเทศบาล 

(2559:40,000) 

 

 40,000 
งบเทศบาล 

 

40,000 
งบเทศบาล 

 

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม  อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

กลุ่ม อสม. ต.แม่แฝก
ใหม่ มีจิตอาสา 
เสียสละ เกิดความ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีของตน ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขภายใน
ชุมชน และเกิดความ
รักสามคัคี  ในกลุ่ม  
อสม. 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

34 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
กิจการประปาหมู่บ้าน 
 

1. ประปาหมู่บ้าน 
2. พัฒนาคุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภค 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

1. มีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
กิจการประปาหมู่บ้าน
อย่างน้อยร้อยละ 70 
2. มีการพัฒนาคณุภาพน้ า
อุปโภคบรโิภค จ านวน  
14 หมู่บ้าน  ตาม
มาตรฐานกรมอนามยั 
 

ผู้ปฏิบัติงานกิจการ
ประปาหมู่บ้าน  มี
ความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนา
คุณภาพน้ าประปาตาม
มาตรฐานกรมอนามยั 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.3  สงเคราะห์กลุม่คนด้อยโอกาส  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
เบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบลแม่แฝกใหม่  
34 ราย 

204,000 
งบเทศบาล 

(2559:204,000) 

 204,000 
งบเทศบาล 

 

204,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 100 ของผู้ป่วย
เอดสไ์ด้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นตาม
สิทธ์ิที่ได้รบั 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
แม่แฝกใหม่ได้ฝึกอาชีพมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพเสริม 

กลุ่มผูด้้อยโอกาสต าบล      
แม่แฝกใหม ่

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับ
การอบรมไดฝ้ึกอาชีและมี
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาสน า
อาชีพท่ีฝึกไปประกอบ
อาชีพได้  ท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวที่
ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่
พึ่ง 

เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ค รอบ ครั ว ที่
ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่
พึ่ ง ในต าบลแม่แฝกใหม่ ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ครอบครัว ที่ประสบความ
เดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่งใน
ต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 30 
ครอบครัว 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ครอบครัวที่ประสบความ
เดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่ง
ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 
80 

ครอบครัวที่ประสบ
ความเดือดร้อนและไร้
ที่พ่ึงได้รับการ
สงเคราะห์และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลแม่แฝก
ใหม่ จ านวน 30 ราย 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ผู้มรีายได้น้อย 
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ 

สามารถแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูม้ี
รายได้น้อย  ผู้ยากไร้  
และผูด้้อยโอกาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสรา้งสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 อุ ดหนุน ให้ แก่ สภ า เ ด็ ก และ
เยาวชนต าบลแม่แฝกใหม่ด าเนิน
โครงการป้องกัน  แก้ไขปัญหา
พัฒนาเด็กและเยาวชนต าบล 
แม่แฝกใหม่ 
 
 
 

เ พื่ อ ใ ห้ เ ย า ว ช น ใ น ต า บ ล มี
ศักยภาพ  ในการด าเนินงาน
ร่วมกัน  เพื่อสร้างสรรค์สังคม 

เยาวชนต าบลแม่แฝกใหม ่ 20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ  80  ของเยาวชน
เข้าร่วมโครงการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาพัฒนา
เด็กและเยาวชนต าบล    
แม่แฝกใหม่ 

เ ย า วชน ในต าบล มี
ศั ก ย ภ า พ   ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง านร่ ว มกั น  
เพื่อสร้างสรรค์สังคม 

ส านักปลดั/ 
กอง

การศึกษา 

  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลแม่แฝกใหม่ 

เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่สตรีใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา  
การประสานงาน ร่วมกับองค์กร
อื่นๆ  ได้ดี 
 
 

กลุ่มพัฒนาสตรีในต าบล     
แม่แฝกใหม่  จ านวน  70  คน 

15,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของสตรีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 
บทบาทหน้าท่ีของตน 

กลุ่มพัฒนาสตรี   
มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบา ทห น้ า ที่ ข อ ง 
ตนเองต่อการเข้าร่วม
จัดกิจกรรมต่างๆได้ดี  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ส านักปลดั 
 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม่ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิต 
สุขภาพกายที่ดี และได้มีโอกาส
ได้พบปะ พูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในต าบลจ านวน 100 
คน 

65,000 
งบเทศบาล 

(2559:78,000) 

 

 65,000 
งบเทศบาล 

65,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุได้มี
โอกาสพบปะพูดคุย 

ผู้สูงมสีุขภาพจติที่ดี มี
ร่างกายแข็งแรง และ
ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์  ได้รับ
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพของตนเองไดด้ี
ยิ่งข้ึน 
 
 

ส านักปลดั 
 

4 อุดหนุนหมู่บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และสิ่งสาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน  ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  70  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 อุดหนุนหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัว  
หมู่ที่ 3  ตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน  
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที3่ 
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  60  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

6 อุดหนุนหมู่บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4  
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4   
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  55  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

7 อุดหนุนหมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5  
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5   
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  55  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

8 อุดหนุนหมู่บ้านแพะเจดีย์   
หมู่ที่  6  ตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านแพะเจดยี์ หมู่ที่ 6   
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  50  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

9 อุดหนุนหมู่บ้านวังขุมเงิน  
หมู่ที่ 7  ตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านวังขุมเงิน หมู่ที่ 7   
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

10 อุดหนุนหมู่บ้านกลางพัฒนา  
หมู่ที่ 9  ตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านกลางพัฒนา  หมู่ที่ 9   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

11 อุดหนุนหมู่บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12  
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

12 อุดหนุนหมู่บ้านพระธาตุเจดีย์  
หมู่ที่ 13  ตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านพระธาตเุจดีย์  หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

13 อุดหนุนหมู่บ้านเจดียเ์จรญิ   
หมู่ที่ 14  ตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน 
ประจ าปี 2560 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ เป็น
ระเบียบเกิดความสามัคคี มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ประชาชนในหมู่บ้าน     
บ้านเจดียเ์จรญิ  หมู่ที่ 14 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:10,000) 

 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด 
น่าอยู่ เป็นระเบียบเกิด
ความสามัคคี  มีการ
พัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 



135 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

14 โครงการจดังานวันสตรีสากล
เพื่อเสรมิสร้างการพัฒนาชุมชน
ของตนเองด้วยใจรักประจ าปี 
2560 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีฯได้
ตระหนักถึงความส าคญัของวัน
สตรสีากล รวมพลังสร้างความ
เข้มแข็ง และบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์ 
 
 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล       
แม่แฝกใหม่จ านวน 200 คน 

13,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 
 

 13,000 
งบเทศบาล 

 

13,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 80 ของกลุ่มสตรี
ได้มีการแสดงพลังร่วมกัน
และสร้างความสามัคคีเป็น
อย่างดียิ่ง 

กลุ่มพัฒนาสตรีฯ ได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
สตรสีากล ไดม้ีโอกาส
รวมพลังสร้างความรัก 
สามัคคีและบ าเพ็ญสา
ธารณประโยชน์ 
 

ส านักปลดั 

15 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานต าบล แม่แฝกใหม ่
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น า
ชุมชนทางด้านสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ า น
สาธารณสุขต่าง ๆ ภายในแต่ละ
ชุมชน 
3. เพื่ อ เป็นค่ า ใ ช้จ่ าย ในการ
จัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
(ศสมช.) 
 
 

อสม.ในเขตทั้ง 14 หมู่บ้าน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นจากเดิม 

210,000 
งบเทศบาล 

(2559:210,000) 

 

 210,000 
งบเทศบาล 

 

210,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 100 ของจ านวน
หมู่บ้านได้รับการอุดหนุน
งบประมาณส าหรับพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

อส ม .มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สาธารณสุ ขภาย ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น  และ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

16 สม ทบ กอ งทุ นห ลั ก ปร ะกั น
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามระเบียบฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อ
การด าเนินการ สนับสนุน และ
ส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของสถานบริการ                        
หรือหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที ่สรา้งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค สนับสนุนให้กลุ่ม
หรือองค์กรประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีฯ  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อ พื้ น ที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   

20๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
และ สปสช. 

 20๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
และ สปสช. 

20๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
และ สปสช. 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 0  ข อ ง ค่ า บ ริ ก า ร
สาธารณสุขที่ ได้ รับจาก
กองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตามระเบียบฯ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

17 อุดหนุนกลุ่มสตรี  หมู่ที่  3  
ตามโครงการอบรมท าน้ ายา
อเนกประสงค์   

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 3 
ได้ มี โ อกาสสร้ า งร ายได้  ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่
คณะฯ 
 

กลุ่มพัฒนาสตร ี
บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้  ทักษะ
การท าน้ ายาอเนกประสงค์ 

ประชาชน หมู่ที่ 3 มี
ความรู้ทักษะในการท า
น้ ายาอเนกประสงค์
และสามารถสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ย
ให้แก่ครอบครัว  
 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

18 อุดหนุนกลุ่มสตรี  หมู่ที่  9  
ตามโครงการส่งเสริมอาชีพ   
เพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายใน
ครอบครัว  2560  กิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร   

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9 
ได้ มี โ อกาสสร้ า งร ายได้  ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่
คณะฯ 
 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านกลาง
พัฒนา หมู่ที่ 9  
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  20  ครัวเรือน 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของครัวเรือน
ได้สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
9 ไดม้ีโอกาสสรา้ง
รายได้ ลดรายจา่ย
ให้แก่ครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 
 

ส านักปลดั 

19 อุดหนุนกลุ่มสตรี  หมู่ที่  10  
ตามโครงการอบรมท าน้ ายา
อเนกประสงค์   

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 10 
ได้มีโอกาสสร้างรายได้  
ลดรายจ่ายในครอบครัว  
เกิดความเข้มแข็ง สร้าง
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 
 

กลุ่มพัฒนาสตร ี
บ้านแพะแม่แฝกใหม่  
หมู่ที่ 10 ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  30  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วม
โครงการไดส้ร้างรายได้  
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
10 มโีอกาสสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ย
ให้แก่ครอบครัว   
สร้างความเข้มแข็ง
และเกดิภูมิคุม้กันใน
หมู่คณะฯ 
 

ส านักปลดั 

20 อุดหนุนกลุ่มสตรี  หมู่ที่  13  
ตามโครงการส่งเสริมการท าข้าว
เกรียบและข้าวแตนสมุนไพร  

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 13 
ได้ มี โ อกาสสร้ า งร ายได้  ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันในหมู่
คณะฯ 
 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านพระธาตุ
เจดีย์ หมู่ที่ 13  
ต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน  30  คน 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของครัวเรือน
ได้สร้างรายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
13 ได้มโีอกาสสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ย
ให้แก่ครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสรา้งความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา   6.1 ปลูกจติสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชมุชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 

เพื่ อ เป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติ เหตุทางถนน และ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ให้บริการกับประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2560 
 
 
 

ประชาชน, นักท่องเที่ยว,ผู้ใช้
รถใช้ถนน  จ านวน 3,000 
คน  
 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

-จ านวนอุบัติเหตุถนนสาย
หลักลดลงร้อยละ 80 

สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุ และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงท ี

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2560 

เพื่ อ เป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติ เหตุทางถนน และ
เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ให้บริการกับประชาชน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2560 
 
 
 

ประชาชน, นักท่องเที่ยว,ผู้ใช้
รถใช้ถนน   จ านวน 3,000 
คน 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

-จ านวนอุบัติเหตุถนนสาย
หลักลดลงร้อยละ 80 

สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุ และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
เมื่อประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงท ี

งาน ปภ. 
ส านักปลดั. 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา   6.1  ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน  
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนการช่วยเหลือผู้ประสบ    
สาธารณภัย ประจ าป ี2560 

เพื่ อฝึ กอบรมให้ความรู้ และ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ
เหตุสาธารณภัยต่างๆ 

สมาชิก อปพร. , เจ้าหน้าท่ีทีม
กู้ชีพ-กู้ภัย และประชาชนใน
พืน้ท่ีจ านวน 60 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าท่ีรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

องค์กรมีศูนย์ อปพร. 
และทีมกู้ชีพ-กู้ภัย ที่มี
ความสามารถปฏิบัติ
หน้าที่  การดับเพลิง 
กู้ ภั ย -กู ชี พ  แ ล ะ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง 
รวดเร็ว และช่วยเหลือ
ก า ร ป ฐ ม พ ย า บ า ล 
รวมทั้ ง เ คลื่ อ นย้ า ย
ผู้ประสบภัย ได้อย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาใน
พื้นที ่

เพื่อฝึกอบรมใหส้ถานศึกษามี
ความรู้และทักษะในการหนไีฟ
เมื่อเกิดอัคคภีัยขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีต าบล 
แม่แฝกใหม่  จ านวน  3  แห่ง 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

-ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาในต าบล แม่
แฝกใหม่ได้รับการซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ 

สถานศึกษาในต าบล
แม่แฝกใหม่ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
อพยพหนีไฟ เมื่อเกิด
เหตุอัคคีภยั 
 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสรา้งความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา   6.2  เสริมสร้างประสิทธภิาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๑ 
 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอัน
เนื่อง มาจากสาธารณภัยและภัย
พิบัติ  
 

พื้นที่ภายในต าบลแม่แฝกใหม ่ 3๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

(2559:300,000) 

 

 3๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ  ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

งาน ปภ. 
 ส านักปลดั 

2 โครงการบริหารศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด า
กิจกรรมต่างๆให้แก่ ศูนย์ อปพร. 
ต าบลแม่แฝกใหม่  เช่น ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การบริหารกิจการ อปพร. 

สมาชิก อปพร. ต าบลแม่แฝก
ใหม่  จ านวน  400  นาย 

10,000 
งบเทศบาล 

(2559:20,000) 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ประชาชน 14 หมู่บ้าน
ได้รับความปลอดภัยจาก
สาธารณภัย 

ศูนย์ อปพร. ต าบล 
แม่แฝกใหมส่ามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ปภ. 
ส านักปลดั 

3 โ ค ร งก า รฝึ กอบรมทบทวน
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
อปพร. เทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนบทบาท ใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ  ง า น ช่ ว ย เ ห ลื อ
ราชการ และให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับสมาชิก อปพร.และทีม 
กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว 

สมาชิก อปพร.ต าบลแม่แฝก
ใหม ่
จ านวน 40 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของสมาชิกอป
พร. เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

สมาชิก อปพร.มีความ
พร้อม ความสามารถใน
การสนับสนุนงานกู้ชีพ–
กู้ภัยให้กับหน่วยงานใน
พื้นท่ี และหน่วยงาน
ข้างเคียงที่มีพื้นท่ี
ติดต่อกัน ได้อย่าง
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั  

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา   6.2  เสริมสร้างประสิทธภิาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแกชุ่มชน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 โครงการจดัซื้อชุดดับเพลิง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีชุด
ดับเพลิงท่ีได้มาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีมคีวามพร้อมและ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติหนา้ที่ 
 
 
 
 
 

จัดซื้อชุดดับเพลิง  จ านวน  2  
ชุด   

48,500 
งบเทศบาล 

(2559:48,500) 

 

 48,500 
งบเทศบาล 

48,500 
งบเทศบาล 

ชุดดับเพลิง  จ านวน  2  
ชุด   

พนักงานเจ้าหน้าที่ชุด
ดับเพลิงท่ีได้มาตรฐาน
ในการปฏิบัติหนา้ที่มี
ความพร้อมและ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติ
หน้าท่ี 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสรา้งความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา    6.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ แก่ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ของ สภ.แม่แฝก  

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ ในการหยุดยั้ง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
อย่างยั่งยืน 

อุดหนุน สภ.แม่แฝก ตาม
โครงการฯ 

20,000 
งบเทศบาล 

 - - ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม่ ร้อยละ 80 
ได้รับความรูเ้รื่อง 
ยาเสพตดิ 

พื้นที่ต าบล และ
ประชาชน  ปลอด 
ยาเสพตดิ  

ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันยาเสพตดิ         
ในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรยีน/สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู คณะบุคลากร 
ประชาชน ผู้ปกครอง นักเรยีน 
ใน ศพด./รร.อนุบาล,  รร.  
2 แห่งในพื้นที ่

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ผู้บริหาร ครู คณะบุคลากร 
ประชาชน  ผู้ ป กค รอ ง 
นัก เ รี ยน ในศพด . /รร .
อนุบาล,รร.2แห่งในพื้นที่ 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 100 คน 

ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหา   ยาเสพติดใน
โรงเรียน/สถานศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา        
ยาเสพตดิ 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน  ในต าบลแม่แฝกใหม่ 
ให้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  
และป้องกันการเสพยาเสพติด 
 
 

เด็กและเยาวชน ต าบลแม่แฝก
ใหม่  จ านวน  200  คน 

15,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 
 

 15,000 
งบเทศบาล 

 

15,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 60 ของเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่แฝกใหม่
ตระหนักถึงโทษของยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชน ต าบล
แม่แฝกใหม่  ตระหนัก
ถึงภัย  และห่างไกล
จากยาเสพติด  

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา    6.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชน  ต าบลแม่แฝกใหม่  ตาม
โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว
ไทยห่างไกลยาเสพตดิ  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

1.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้
เ รี ย น รู้ ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ขอ ง
ครอบครัว  ความรัก  การเอาใจ
ใ ส่ ที่ ดี จ ะ ช่ ว ย ให้ ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
2.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและ
รู้ถึงทักษะการปฏิเสธ 
3 . เ พื่ อ ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน 

กลุ่มครอบครัวปกติ  และ
ครอบครัวกลุม่เสี่ยงในชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม่  จ านวน  
25  ครอบครัว 

13,000 
งบเทศบาล 

 - - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  
80  ได้รับความรู้ในการ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด   

สมาชิกในครอบครัวได้
เรียนรู้ถึงความส าคญั
ของครอบครัว  ความ
รัก  การเอาใจใส่ที่ดีจะ
ช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
ตระหนักถึงปัญหายา
เสพติดและรู้ถึงทักษะ
การปฏิเสธ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการ
ดู แ ล ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวและชุมชน 

ส านักปลดั 

5 โครงการ to be number one 1.เพื่ อ รณรงค์ ป้ อ งกั นแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
อายุ 10-24  ปี 
2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใน
ชุมชนและโรงเรียนจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
 

เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

20,000 
งบเทศบาล 

(2559:30,000) 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 
 

มีการจัดกจิกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 
จ านวน  1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 
80 

เยาวชนต าบลแม่แฝก
ใหม่ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.1  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และได้รับการเสริมสรา้งด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและหลัก 
ธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริการ
ประชาชนในด้านต่าง  ๆ         
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสูงสุด 
ประชาชนเกิดความ พึงพอใจมี
ทัศนคิติที่ดีต่อองค์กร 

พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้าง คณะผูบ้ริหาร และสาชิก
สภาท้องถิ่น รวมผูเ้ข้ารับการ
อบรมจ านวน 70 คน 

1๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 1๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

1๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างใน
สังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้เข้ารับการอบรม 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้รับการ
เสริมสร้างด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและหลกัธรร
มาภิบาล  เพื่อให้การ
บริการประชาชนในด้าน 
ต่าง  ๆ  มีระสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น สนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้
อย่างสูงสุด ประชาชนเกิด
ความ พึงพอใจมีทัศนคิติที่
ดีต่อองค์กร 

ส านักปลดั 
 

แบบ  ผ.  01 



145 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.1  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕60 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนสั) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
ให้กับ พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและม ี
สิทธิไดร้ับเงินประโยชน์ตอบแทน 
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (โบนัส)ประจ าปี     
ใ ห้ พนั ก ง าน เทศบาลแล ะ
พนักงานจ้างของเทศบาล ที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ มี
สิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
ฯ 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่บุคลกร 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ร้อยละ 80  

ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
ประจ า ปีให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลที่ผ่าน
เกณฑ์ การประ เมิ น 
และมีสิทธิได้รับเ งิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
ฯ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้างความ
สามัคคีปรองดองและ
สมานฉันท์ เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

(1) เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน ให้เกิดความ
รักความสามัคคี 
(2) เพื่อจัดกจิกรรม ประชุมให้ความรู้ 
เผยแพร่ข้อมูล ขา่วสาร กจิกรรม ของ
คุณค่าความส าคัญของสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ให้ฐานะที่เป็น
เสาหลักด้านความมั่นคงของชาต ิทั้งเป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจ และความเป็น
ปึกแผ่นสามัคคีของคนในชาติ 
(3) เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุน ข้อมูล 
ข่าวสาร กิจกรรม เร่ืองราวต่าง ๆ ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความ
เข้าใจของคนในชาติ 
 

ค น ใ น ชุ ม ช น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน เยาวชนนักเรียน นิสิต 
นั ก ศึ ก ษ า  อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชน ในพื้นที่ต าบลแม่แฝก
ใหม ่

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ  
ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
ประชาชน เยาวชน
นักเรียน นิสติ 
นักศึกษา องค์กร
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหมไ่ด้
เข้าร่วมโครงการ
เสรมิสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
และสมานฉันท์ 

(1) ประชาชนเกิด
ความรักความสามคัคี   
เห็นคุณคา่ความส าคัญ
ของสถาบันชาติ 
ศาสนา
พระมหากษตัริย ์
(2) ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรม เรื่องราวต่าง 
ๆ ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เกี่ยวกับการ
เสรมิสร้างความ
สามัคคี และความ
เข้าใจของคนในชาติ 
 

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 โครงการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินสาธารณ ประโยชน์ 

ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ เพื่อการบริหารจัดการ
ที่ดินสาธารณะในพ้ืนท่ีต าบลแม่
แฝกใหม ่
 
 

ที่สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า  22  
แปลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ 

70,000 
งบเทศบาล 

 70,000 
งบเทศบาล 

70,000 
งบเทศบาล 

ร้ อ ยละ  80  ขอ ง
ที่ ดิ น ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์ในต าบล
แม่ แฝกใหม่ ได้ รั บ
การส ารวจ 

มี แ น ว เ ข ต ที่ ดิ น ส า
ธารณ ประโยชน์ เพื่อ
กา รบริ ห าร จั ด ก า ร
ที่ดินสาธารณะ 

กองช่าง 

3 โครงการจัดท าเครื่องหมาย
แ ส ด ง แ น ว เ ข ต ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ 

จัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขต
ที่ดิน สาธารณประโยชน์  ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
 
 
 
 
 

ที่สาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า  42  
แปลง พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 125 ไร่ 
 
 
 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

ที่ ดิ น ส า ธ า ร ณ ะ
ปร ะ โ ย ชน์ ใ น เ ข ต
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
ร้ อ ย ล ะ  8 0  มี
เครื่องหมายแสดง
แนวเขตที่ดิน 

มีเครื่องหมายแนวเขต
ที่ ดิ น ส า ธ า ร ณ 
ประโยชน์  เพื่ อการ
บริหารจั ดการที่ ดิ น
สาธารณะ ในต าบล 

กองช่าง 

4 โครงการจดัซื้อรถจักรยานยนต์
พ่วงท้าย  จ านวน 1 คัน 
เพื่อใช้ในกิจการของ                    
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการ
บริการประชาชนด้วยความรวดเรว็ 
เรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ ของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 
 
 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  พ่วงท้าย 
จ านวน 1 คัน 

94,000 
งบเทศบาล 

 94,000 
งบเทศบาล 

94,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์     
พ่วงท้าย                                     
จ านวน 1 คัน เพื่อ
ใช้ในกิจการของ                    
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่ง
ปฏิกูล  1 คัน 

เพื่อให้มีรถบริการดูดสิงปฏิกูลแก่
ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่ 

รถยนต์ดดูสิ่งปฏิกลู เครื่องยนต์ดเีซล
ชนิด    6  ล้อ  ขนาดความจุ                     
ของถังไม่น้อยกว่า  4,000  ลติร 

1,700,000 
งบเทศบาล 

 

 1,700,000 
งบเทศบาล 

  

1,700,000 
งบเทศบาล 

 

รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  
1 คัน 

มี ร ถ บ ริ ก า ร ดู ด สิ่ ง
ปฏิ กู ล ให้บริ การแก่
ประชาชนในต าบล 
แม่แฝกใหม่ 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 ค่าเช่าโดเมนเนม/ต่ออายุ เว็ป
ไซต์ของเทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

เพื่อใหเ้ว็ปไซต์ของเทศบาล 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีเว็ปไซต์ของเทศบาล ให้บริการ
ประชาชนอย่ างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีเว็ปไซต์ของ
เทศบาล เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

มีเว็ปไซต์ของเทศบาล  
ให้บริการข้อมูลข่าวแก่
ประชาชนท่ีรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ 
 

ส านักปลดั 

7 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)   

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิ
การเกษตร 

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)  จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 
งบเทศบาล 

 8,000 
งบเทศบาล 

8,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 
เครื่อง   
เพื่อใช้งานส่งเสริม
การเกษตร   

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบั ติ ง านด้ านการ
ส่ ง เสริมการ เกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม  ชนิดตั้งพื้นแบบ
สามขาของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
มีพัดลมอตุสาหกรรมชนิดตั้งพื้น 
แบบสามขาใช้ส าหรับประกอบการ 
จัดเตรียมสถานท่ี เพื่อด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  บริการ
ประชาชน 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มีพัดลม
อุตสาหกรรมชนิดตั้งพื้นแบบสามขา 
จ านวน 10 เครื่อง ส าหรับใช้งาน
ประกอบการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ 

25,900 
งบเทศบาล 

 

 - - มีการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมชนิดตั้ง
พื้นแบบ 
สามขา 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว มีพัดลม
อุตสาหกรรมชนิดตั้ง
พื้น แบบสามขาใช้
ส าหรับประกอบการ 
จัดเตรียมสถานท่ี เพื่อ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ 
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

9 โครงการจดัซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบของงานทะเบียน
ราษฎร ส านักปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

เพื่อให้งานทะเบียนราษฎร ส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว มีตูเ้หล็กท่ีมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ส าหรบัจัดเก็บแฟ้ม 
เอกสารส าคญัของงานทะเบียน
ราษฎร ให้มคีวามเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัย 
 

งานทะเบียนราษฎร   ส านัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัวมตีู้เหล็กท่ีมีคณุภาพ  
ได้มาตรฐาน ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม 
เอกสารส าคญั ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและมีความปลอดภัย  
จ านวน  2  ตู้ 

6,500 
งบเทศบาล 

 - - จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ  จ านวน  
1  ตู ้

งานทะเบียนราษฎร 
ส านักปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว มีตู้เหล็กท่ีมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม 
เอกสารส าคญัของงาน
ทะเบียนราษฎร ให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน และมี
ความปลอดภัย 
 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

10 โครงการจดัซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกสูง   ของงานนิติ
การ   ส านักปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

เพื่อให้งานนิติการ ส านักปลัด 
เทศบาล เทศบาลต าบลเจดีย์    
แม่ครัว มีตูเ้หล็กท่ีมีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน ส าหรับจัดเก็บแฟ้ม 
เอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ 

งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว มตีู้เหล็ก
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส าหรับ
จัดเก็บแฟ้มเอกสาร หรือเก็บ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัย  
จ านวน 1  ตู ้

5,350 
งบเทศบาล 

 - - จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกสูง   
จ านวน  1  ตู้ 

งานนิติการ ส านักปลัด 
เทศบาล เทศบาล
ต าบลเจดีย์    แม่ครัว 
มีตู้เหล็กท่ีมีคณุภาพ       
ได้มาตรฐาน ส าหรับ
จัดเก็บแฟ้ม เอกสาร 
หรือเก็บเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

ส านักปลดั 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
สารเคมีก าจดัแมลงแบบฝอย
ละเอียด (Ultra Low 
Volume cold fog 
generator) ขนาดเล็ก จ านวน 
1 เครื่อง 

เพื่อใช้ในงานควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อต่าง ๆ  โดยเฉพาะการ
ก าจัดยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก และการพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อไข้หวัดนก 

จัดซื้อเครื่องพ่นสะพายหลังชนิด
ละอองฝอยละเอียด (ULV) 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ก าลงั
เครื่องยนต์ 1.5 แรงมา้ จ านวน 1 
เครื่อง 

92,000 
งบเทศบาล 

 

 - - มีการจัดซื้อเครื่อง
พ่นสารเคมีก าจัด
แมลงแบบฝอย
ละเอียด (Ultra 
Low Volume 
cold fog 
generator) ขนาด
เล็ก จ านวน 1 
เครื่อง 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพดี มีการลดลง
ของอัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อ เช่น 
โรคไขเ้ลือดออก  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

12 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย (Access 
Point)  แบบท่ี 1  ของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

เพื่อให้เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
มีอุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย 
ที่ใช้งานกับระบบอินเตอร์เนต็ที่มี
คุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน และ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การปฏิบตัิงาน ของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว และด้านการ
บริการประชาชน เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว     
มีอุปกรณ์กระจายสญัญาณ ไร้สาย 
(Access  Point )จ านวน 1 ชุด  
ที่ใช้งานกับระบบอินเตอร์เนต็ที่มี
คุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน และเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้การปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว และด้านการบริการ
ประชาชน เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5,800 
งบเทศบาล 

 - - จัดซื้อครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย 
(Access Point)  
แบบท่ี 1  จ านวน  
1  เครื่อง 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย ท่ีใช้
งานกับระบบ
อินเตอร์เนต็ที่มี
คุณภาพที่ดี ได้
มาตรฐาน และเป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคณุลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  การ
ปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดของ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว และด้านการ
บริการประชาชน เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

13 โครงการ จดัซื้อจักรยานยนต์                   
เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง 
จ านวน 1 คัน 

เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์ใช้ในการ
บริการประชาชนด้วยความรวดเรว็ 
เรียบร้อย สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการ ของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาดไมต่่ า
กว่า 120 cc. เครื่องยนต์เบนซิน                     
จ านวน 1 คัน 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

รถจักรยานยนต์  
จ านวน 1 คัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการ จดัซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบประตู จ านวน 1 
ตู้ 

เพื่อใช้ส าหรับจัดเก็บเอกสาร งาน
กองการศึกษา  

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 
จ านวน 1 ตู้  
 

6,000 
งบเทศบาล 

 6,000 
งบเทศบาล 

6,000 
งบเทศบาล 

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตู จ านวน 
1 ตู ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

15 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ส านักงาน 
- โต๊ะท างาน และเกา้อี ้ 
- ตู้เก็บเอกสาร 
 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ส าหรับใช้งาน จัดหาโต๊ะท างานและเก้าอ้ี 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 - - ห้องเรียนมีโต๊ะ
ท างานพร้อมเก้าอ้ี 
และตูเ้ก็บเอกสาร
ร้อยละ 100 

มีโต๊ะท างานและเกา้อี้
ส าหรับใช้งาน 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- เครื่องปริ้นเตอร ์
 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้งาน 

จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 40,000 
งบเทบาล 

 - - มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์
จ านวน 1 ชุด 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

17 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ส านักงาน 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-โต๊ะท างานคร ูพร้อมเก้าอี ้ 
-พัดลม 

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จัดหาตูเ้ก็บเอกสาร  
โต๊ะท างานครู  พร้อมเก้าอ้ี  พัดลม 
 
 
 
 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ห้องเรียนมีตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะท างาน
ครูพร้อมเก้าอี้ พัด
ลม ร้อยละ 100 

มีการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

โรงเรียน
อนุบาล 

18 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
-  เครื่องคอมพิวเตอร ์
-  เครื่องปริ้นเตอร ์
 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้ในงานของ รร.อนุบาล 

จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์
จ านวน 1 ชุด 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

โรงเรียน
อนุบาล 

19 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ในช้ัน
เรียน 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-ช้ันวางหนังสือ 
-ช้ันวางรองเท้าเด็ก   
 

1.เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
2.เพื่อจัดเก็บรองเท้าเด็กให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ตู้เก็บเอกสาร 
 จ านวน  6 ตู้ 
2.ช้ันวางหนังสือ 
จ านวน  6 หลัง 
3.ช้ันวางรองเท้าเด็ก 
 จ านวน  6 หลัง 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 - - ตู้เก็บเอกสารจ านวน  
6 ตู ้
ช้ันวางหนังสือ 
จ านวน  6 หลัง 
ช้ันวางรองเท้าเด็ก 
จ านวน  6 หลัง 
 

มีการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อยและมีการ
จัดเก็บรองเท้าเด็กให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

โรงเรียน
อนุบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

20 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ส านักงาน 
- ตู้เก็บเอกสาร  
- โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี ้ 
 

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จัดหาตูเ้ก็บเอกสาร 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ห้องเรียนมีตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้  พัดลม 
ร้อยละ 100 

มีการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

21 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
-เครื่องคอมพิวเตอร ์
-เครื่องปริ้นเตอร ์
 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับใช้งาน 

จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 40,000 
งบเทศบาล 

 

 - 40,000 
งบเทศบาล 

 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์
จ านวน 1 ชุด 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีประสิทธิภาพใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

22 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ในช้ัน
เรียน 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-ช้ันวางหนังสือ 
-ช้ันวางรองเท้าเด็ก   
 

1.เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
2.เพื่อจัดเก็บรองเท้าเด็กให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1.ตู้เก็บเอกสาร 
 จ านวน  6 ตู้ 
2.ช้ันวางหนังสือ 
จ านวน  6 หลัง 
3.ช้ันวางรองเท้าเด็ก 
 จ านวน  6 หลัง 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 - - ตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน  6 ตู ้
ช้ันวางหนังสือ 
จ านวน  6 หลัง 
ช้ันวางรองเท้าเด็ก 
จ านวน  6 หลัง 
 

มีการจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ
เรียบร้อยและมีการ
จัดเก็บรองเท้าเด็กให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

23 โครงการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ จ านวน 5 เครือ่ง 100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

- มีเครื่องปรับ อากาศ 
จ านวน 5 เครื่อง 

ห้องเรียนมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมในการ
เรียนรู ้
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

24 โครงการจดัซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครือ่ง 100,000 
งบเทศบาล 

 - - มีเครื่องถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เครื่อง 

การจัดท าเอกสารต่าง 
ๆ มีความสะดวก 
รวดเร็ว 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25 โครงการจดัซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด  800 VA   
จ านวน  2  เครื่อง 

เพื่อใช้ส าหรับส ารองไฟฟ้าเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ านักงาน ในการ
ปฏิบัติงานของ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้
ในงานส่งเสริมสุขภาพ และงาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม                                
โดยคณุลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
 
 

6,400 
งบเทศบาล 

 6,400 
งบเทศบาล 

6,400 
งบเทศบาล 

มีการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 2 
เครื่อง เพื่อใช้
ปฏิบัติงานของ                       
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม                  

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

26 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อพิมพ์งานเอกสาร โครงการ
ต่างๆ 

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาว 
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที 
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัติได้ 
-  มี หน่ ว ยค ว า มจ า  ( Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , 
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 
 
 

7,900 
งบเทศบาล 

 7,900 
งบเทศบาล 

7,900 
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์ จ านวน 
1 เครื่อง 

ปริ้นงานได้สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

27 จัดซื้อรถบรรทุก  6 ล้อ เพื่อให้บริการประชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท า งานของ
เทศบาล 

รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 
ปริ ม าณกระบอกสู บ ไม่ ต่ า ก ว่ า 
3,000 ซีซี ตามราคามาตรฐาน
ค รุ ภั ณ ฑ์  ส า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ    
จ านวน  1  คัน 

1,200,000 
งบเทศบาล 

 - - รถบรรทุก จ านวน 1 
คัน 

ได้บริการประชาชนใน
ต า บ ล แ ม่ แ ฝ ก ใ ห ม่
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอขนาด ไม่
น้อยกว่า  18 นิ้ว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ และงาน
ทะเบียนพาณิชย ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
จ านวน  1  เครื่อง  

16,000 
งบเทศบาล 

 16,000 
งบเทศบาล 

16,000 
งบเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

ประสิทธิภาพการการ
ปฏิบั ติ ง านด้ านงาน
พัสดุ และงานทะเบียน
พาณิชย์สูงขึ้น 

กองคลัง 

29 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1* 
(จอขนาด ไม่น้อยกว่า  18 
นิ้ว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดา้นจดัเก็บรายได้ 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน (ICT) 
ก าหนด จ านวน  1  เครื่อง 
 

22,000  
งบเทศบาล 

 22,000  
งบเทศบาล 

22,000  
งบเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

ประสิ ทธิ ภาพการ
การปฏิบัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้สูงขึ้น 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

30 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED  ขาวด า (18 หน้า/นาที) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED        
ขาวด า (18 หน้า/นาที) เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน (ICT) 
ก าหนด  จ านวน 1  เครื่อง  
 
 

3,300  
งบเทศบาล 

 3,300  
งบเทศบาล 

3,300  
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์  จ านวน 
1 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีสูงข้ึน 

กองคลัง 

31 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด 
LED  ขาวด า (30 หน้า/นาที) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED  
ขาวด า     (30 หน้า/นาที) เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐาน 
(ICT) ก าหนด  จ านวน 1  เครื่อง  
 
 

7,900  
งบเทศบาล 

 7,900  
งบเทศบาล 

7,900  
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์  จ านวน 
1 เครื่อง 
 
 
 
 
 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ทะเบียนพาณิชยส์ูงขึ้น 

กองคลัง 

32 สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 2  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานจดัเก็บรายได้ 
งานพัสดุ และงานทะเบียนพาณิชย์ 

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 2  เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
(ICT) ก าหนด จ านวน 1  เครื่อง 
 
 

29,000 
งบเทศบาล 

 29,000 
งบเทศบาล 

29,000 
งบเทศบาล 

เครื่ องสแกนเนอร์  
จ านวน 1 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบั ติ ง านด้ านการ
จัด เก็บข้อมูลระบบ
บั น ทึ ก บั ญ ชี ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น 

กองคลัง 
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แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

33 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด   
1 KVA  

เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานดา้นจดัเก็บรายได้  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  1 KVA  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด จ านวน  1  
เครื่อง 
 
 

5,800 
งบเทศบาล 

 5,800 
งบเทศบาล 

5,800 
งบเทศบาล 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบั ติ ง านด้ านการ
จัด เก็บข้อมูลระบบ
บั น ทึ ก บั ญ ชี ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น 

กองคลัง 

34 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  
800 VA  

เพื่อทดแทนเครื่องส ารองไฟฟ้าของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช ารุด  
จ านวน 5  เครื่อง และเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์งานพสัดุ และงาน
ทะเบียนพาณชิย์ที่จัดซื้อใหม่ 
จ านวน 2  เครื่อง  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด จ านวน 7 
เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท 
  
 

22,400 
งบเทศบาล 

 22,400 
งบเทศบาล 

22,400 
งบเทศบาล 

เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 7 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานกองคลังมี
ประสิทธิภาพ สูงข้ึน 

กองคลัง  

35 โครงการระบบกระจายเสียงไร้
สาย เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

เพื่อติดตั้งระบบเสียงไร้สาย เพื่อ 
ให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์   เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเรียนรู้ 
 

 ระบบกระจายเสียงไร้สาย เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 1  จุด ครอบคลุมการกระจายเสียง 
14 หมู่บ้าน 

1,600,000 
งบเทศบาล 

 1,600,000 
งบเทศบาล 

1,600,000 
งบเทศบาล 

ระบบกระจายเสียง
ไร้สาย จ านวน 1 จุด 

ระบบเสียงไร้สาย ที่มี
ประสิทธิภาพ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์  เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเรียนรู้ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

36 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงานของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อให้ผู้บริหาร  พนักงาน  มี
ครุภณัฑ์ส าหรับใช้ปฏิบตัิงานท่ีมี
ความแข็งแรง  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  เช่น  โตะ๊  
เก้าอี้  ฯลฯ   

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีครุภณัฑส์ านักงาน
ที่มีความแข็งแรง  มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน   

ผู้บริหาร  พนักงาน   
มีครุภณัฑส์ าหรบัใช้
ปฏิบัติงานท่ีมีความ
แข็งแรง  มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

กอง 
สาธารณสุข 

37 โครงการจดัซื้อเครื่องตบดิน 
จ านวน  1  เครื่อง 

เพื่อใช้ส าหรับงานทุบอัดพื้นผิวให้
แน่นและปรับระดับของพื้นดิน
ประเภททราย และดินปนทราย ใช้
ตกแต่งผิ วขั้นสุดท้ายของถนน
ขนาดเล็ก ใช้ทุบอัดพื้นผิดลาด
เอียง  ของกองช่าง 

จัดซื้อเครื่องตบดิน 
จ านวน  1  เครื่อง 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีเครื่องตบดินที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
 

มีเครื่องตบดินที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
ใช้ในงานกองช่าง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

38 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์และอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก ให้อยู่
ในสภาพดี ปลอดภัย 
 
 
 

ครุภณัฑ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

มีการด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ภายใน 7 วันเมื่อ
เกิดการช ารดุ
เสียหาย 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์และ
อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ให้อยู่ใน
สภาพดี ปลอดภยั 

กอง
การศึกษา 

39 โครงการจดัซื้อไมโครโฟน    
ไรส้ายแบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่งสัญญาณ  ส าหรับ
ใช้ประจ าห้องประชุมเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

เพื่อส าหรับใช้งานประจ าห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว
ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน 

ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่งสัญญาณ จ านวน 1 ชุด 
ใช้งานประจ าห้องประชุมเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ชุดไมโครโฟนไรส้าย
แบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่ง 
สัญญาณที่มคีุณภาพ 
มาตรฐาน 

มีไมโครโฟนไรส้าย
แบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่งสัญญาณ  
ใช้งานประจ าห้อง
ประชุมเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

ส านักปลดั 

40 โครงการจดัซื้อไมโครโฟน    
ไรส้ายแบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่งสัญญาณ  ส าหรับ
ใช้งานกับชุดเครื่องเสียง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

เพื่อส าหรับใช้งานกับงานชุดเครื่อง
เสียงเทศบาลต าบลเจดีย์แมค่รัว  
ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน 

ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่งสัญญาณ จ านวน 1 ชุด 
ใช้งานประจ าชุดเครื่องเสียงเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ชุดไมโครโฟนไรส้าย
แบบมือถือ  พร้อม
เครื่องรับส่ง 
สัญญาณที่มคีุณภาพ 
มาตรฐาน 

ไมโครโฟนไร้สายแบบ
มือถือ  พร้อมเครื่อง
รับส่งสญัญาณ ใช้งาน
ประจ าชุดเครื่องเสียง
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการตรวจสอบควบคมุ  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 
2560  

เพื่อทบทวน จัดท า แผนชุมชน 
แ ล ะ แ ผ น พัฒน า ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง
เทศบาล และส่งเสริมให้ประชาชน
มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
ต ร ะ ห นั ก  สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่
ประชาชนในฐานะของของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น และตามสิทธิชุมชน
ในรัฐธรรมนูญ และบริการ
ประชาชนเคลื่อนที ่
 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมและเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 ปรับปรุง 
ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. ประชุมประชาคมระดับต าบล 
3. ออกบริการประชาชนเคลื่อนที ่ 
   

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุมและ
เวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน 
หมู่ที่ 1-14 ร้อยละ 
80  ขึ้นไปมีความรู้  
ความเข้าใจ  และ
เข้ า ร่ วม โคร งการ
ประชุมฯ 

-จัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น 
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ
ประชาชน  มีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แ ล ะ
ตระหนัก  สิทธิ และ
หน้าท่ี 
-ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
บริการจากการออก
หน่วยบริการเทศบาล
เคลื่อนที ่

ส านักปลดั 

แบบ  ผ.  01 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการตรวจสอบควบคมุ  

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 อุดหนุนเทศบาลสันนาเม็ ง 
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ใน
สถานที่กลาง ส าหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวการจัดซื้อ   จัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอสันทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการเข้ าดูข้อมูล
ข่าวสาร ร่วมตรวจสอบการจัดซื้อ     
จัดจ้าง  มีศูนย์กลางและแหล่ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่โดย
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ  จัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น  อ า เภอสั นทร าย  ต าม
โครงการฯ  

25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

(2559:25,000) 

 25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ส ถ า น ที่ ก ล า ง 
ส าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข อ ง ห น่ ว ย ก า ร
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอสัน
ทราย  

อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ใน
ก า ร เ ข้ า  ดู ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร  แ ล ะ ร่ ว ม
ตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้ าง มีศูนย์กลาง
และแหล่ ง เ ผยแพร่
ข้ อมู ลข่ า วส า รของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
“การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกันการ
ทุจริต”  ของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้น าหมู่บ้านในต าบล
แม่แฝกใหม่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และการป้องกันการทุจริต น าความรู้
ท่ี ไ ด้ รั บ ใ ช้ เ ป็ น แ น วทา ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน สามารถรวมกันป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบได้   
การด าเนินงานของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย สนองตอบความต้องการของ
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ อ ย่ า ง สู ง สุ ด แ ล ะ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมี
ทัศนคติ ท่ีดีต่อองค์กร สนองตอบ
แนวนโยบายของราชการส่วนกลาง
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ด้านการบริหารจัดการท่ีต้องเป็นไป
อยางมีประสิทธิภาพ      โปรงใส เป
นธรรม และไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

- พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างใน
สังกัดของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 - คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  
 - ผู้น าหมู่บ้านในต าบลแม่แฝกใหม่ 
จ านวน 14  หมู่บ้าน 
รวมผู้เข้ารับการอบรม  70  คน 

20,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 20,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

20,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
พนักงานจ้ าง  คณะ
ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น 
สมาชิกสภาท้องถิ่ น
และผู้ น าหมู่ บ้ านใน
ต า บล แ ม่ แ ฝ ก ใ ห ม่ 
ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้จากโครงการ
อบรม 

พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล 
พ นั ก ง า น จ้ า ง  ค ณ ะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่ นและผู้ น า
หมู่บ้านในต าบลแม่แฝก
ใหม่ ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน
และก ารป้ อ งกั นกา ร
ทุจริต น าความรู้ท่ีได้รับ
ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง าน  ส ามา รถ
ร ว ม กั น ป้ อ ง กั น ก า ร
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการทุจริตคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบได้   การ
ด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครั ว  มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
มี ความ โปร่ ง ใส  เป็ น
ธรรมกับทุกฝ่าย 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

4 โครงการคลินิกกฎหมาย
ประจ าเทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

1) เพื่อให้บริการค าปรึกษาดา้น
กฎหมายแก่ประชาชน 
2) เพื่อลดข้อพิพาทที่จะเกดิขึ้น
และน าไปสู่การไกล่เกลี่ย 
3)เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลในการสรา้งความ
สมานฉันท์ 

ประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม ่

20,000  
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ  80  ของ
ประชาชนท่ัวไปใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
แม่แฝกใหม่ที่เข้ารับ
บริการได้รับ
ค าปรึกษาด้าน
กฎหมาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวไดร้ับบริการให้
ค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมายจาก
เทศบาลฯอย่างท่ัวถึง 
และเกดิความ
สมานฉันท์ 

ส านักปลดั 


