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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 าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

  เพ่ือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและได้จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (พ.ศ. 2559- 2561) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาล  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยยึดถือแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11  (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธ์ศาสตร์การ
พัฒนา นโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชน  แล้วเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว (พ.ศ. 2559 -  2561) ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เพ่ือพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็นและเหมาะสมและพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอต่อ
ผู้บริหารประกาศใช้ตามระเบียบ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการให้บริการสาธารณะของต าบล      
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  บัญญัติแนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ       
ในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมถึงแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ เป็นต้น  

   

   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ได้ตราขึ้นโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน  
ปฏิบัติการ เป็นแผนที่ก าหนดกรอบแนวคิด  เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  
จากทุกฝ่ายสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆได้ โดยเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ก าหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ซ่ึงมีองค์ประกอบคือ ลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี 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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา       
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของช่วงระยะ 
เวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ 
/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
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  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของช่วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

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 าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน 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 30 มิถุนายน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18  ก าหนดว่าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดื อนมิถุนายน ก่อนงบประมาณ
ประจ าปีและน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ      
และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

  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    
     ให้มีความม่ันใจและเกิดความแน่นอนมากขึ้น 
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 เศรษฐกิจ 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 าดับได้ดังนี ้ 
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  มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดา
เนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 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.)       
ทุกหมู่บ้านที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่  
จุดอ่อน (Weakness)  
  ไม่มีแหล่งงานส าหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ท าให้ต้องออกไปทา
งานนอกพ้ืนที่ 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 ซึ่งนอกจากจะทาให้ผลผลิตลดลงแล้ว 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
อาหารที่มีคณุภาพได้มาตรฐานอีกท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกก 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 เนื่องจากต้องไปศึกษาต่อจึงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ี 
โอกาส (Opportunities)  

มีการถ่ายโอนงบประมาณด้านโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงมาสู่ท้องถิ่นทาให้ท้องถิ่นได้รับการจัดสรร
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 เช่นเสียง
ตามสาย วิทยุชุมชน เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  
จุดอ่อน (Weakness)  
  ในด้านการเมืองท้องถิ่น ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองท้องถิ่นสูง 
แต่ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพ่ึงพาตนเองลดการพ่ึงพาตนเอง
น้อยลง แตก่ลับมาเรียกร้องจากเทศบาลแทน  
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
พ้ืนทีท่ี่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  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 
หน่วย

รับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

1. ก่อสร้างบ่อกรองน้ าประปา หมู่ 5 กองช่าง 376,000.00 369,800.00 
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 กองช่าง 856,000.00 กันเงิน 
3. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
หมู่ 4 

กองช่าง 612,000.00 602,000.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 กองช่าง 780,000.00 776,000.00 
5. ก่อสร้างระบายน้ า หมู่ 7 กองช่าง 373,000.00 372,000.00 
6. ปรับปรุงระบบถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 กองช่าง 213,000.00 213,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
7. โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 2,415.00 

8. โครงการฝึกอบรมอาชีพ ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 2,580.00 
9. โครงการงานวันเกษตรต าบล ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 50,000.00 
10. โครงการฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าวปลอด
โรคเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์ 

ส านักปลัดเทศบาล 85,000.00 78,550.00 

11. โครงการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 27,515.00 
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3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
การเบิกจ่าย 

12. โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 10,000.00 

13. โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะ ในชุมชน  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000.00 85,034.00 

14. โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเผาและควบคุม
หมอกควัน และไฟป่า 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 28,760.00 

15. โครงการบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและกองช่าง 

1,000,000.00 850,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
16. โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแม่แฝกใหม่
ด าเนินการตามโครงการอนุรักษแ์ละสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 100,000.00 100,000.00 

17. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทรายโครงการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นอ าเภอ 

ส านักปลัดเทศบาล 15,000.00 2,500.00 

18. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย จัด
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจ าปี 2557  

กองการศึกษา 25,000.00 5,000.00 

19. อุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดบัคร้ังที่ 38 
ประจ าปี 2557  

กองการศึกษา 5,000.00 ไม่ได้ขอรับ 

20. โครงการปกป้องสถาบนัส าคัญของชาติ ส านักปลัดเทศบาล 15,000.00 4,479.00 
21. อุดหนุนวัดและศาสนสถานในต าบล แม่แฝกใหม่
ด าเนินการบ ารุงซ่อมแซม ท านบุ ารุง ศาสนสถาน  

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 

22. อุดหนุนคริสตจักรชัยชนะด าเนินโครงการอบรม
จริยธรรมผ่านกิจกรรมทางคริสต์ศาสนา 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 
 

23. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย 
โครงการรดน้ าด าหัวในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 
ประจ าปี พ.ศ. 2557 

กองการศึกษา 5,000.00 ไม่ได้ขอรับ 

24. โครงการจัดงานประเพณีปีใ๋หม่เมือง กองการศึกษา 150,000.00 146,300.00 
25. อุดหนุนโครงการจัดงาน 5 ธันวาสืบสานภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมเทิดไท้องค์ภูมิพลมหาราชา  ปี 
2556 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 30,000.00 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

ชื่อโครงการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

26. โครงการประชุม อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กองการศึกษา 5,000.00  

27. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กองการศึกษา 9,000.00 9,000.00 

28. โครงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษา 5,000.00  
29. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน รร.
อนุบาล 

กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 

30. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา 196,000.00 196,000.00 
31. โครงการจัดท าหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 
โรงเรียนอนุบาล 

กองการศึกษา 3,000.00  

32. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง กองการศึกษา 9,600.00 9,600.00 
33. โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 
34. โครงการจัดซื้อแบบเรียน กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 
35. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กองการศึกษา 10,000.00 10,000.00 
36. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดของโรงเรียน กองการศึกษา 100,000.00 100,000.00 
37. โครงการจัดซื้อแบบเรียน กองการศึกษา 60,000.00 60,000.00 
38. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา 1,215,200.00 873,905.80 
39. โครงการประชุมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา 5,000.00  

40. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กองการศึกษา 40,000.00 34,000.00 

41. โครงการแหล่งเรียนรู้ศูนย์ 3 วัย กองการศึกษา 50,000.00 50,000.00 
42. โครงการร่วมงานมหกรรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาคเหนือ 

กองการศึกษา 20,000.00 20,000.00 

43. โครงการอุดหนุนให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพ ศรช. 

กองการศึกษา 20,000.00 20,000.00 

44. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา 200,000.00 186,413.00 
45. โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนดุริยางค์ การตีขิม 7 
หย่อง และกลองสะบัดชัย โรงเรียนบ้านแม่แฝก 

กองการศึกษา 20,000.00 20,000.00 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม (ต่อ) 

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

การเบิกจ่าย 

46. โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหนังสือค้นคว้า 
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่แฝก 

กองการศึกษา 20,000.00 20,000.00 

47. อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวด าเนิน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาของเด็กนักเรียน
บ้านเจดีย์แม่ครัว 

กองการศึกษา 30,000.00  

48. ค่าอาหารเสริม(นม)  กองการศึกษา 1,300,740.00 1,131,116.13 
49. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่
ครัว  

กองการศึกษา 1,536,000.00 1,536,000.00 

50. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่แฝก กองการศึกษา 496,000.00 496,000.00 
51. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ต าบลแม่แฝกใหม่ กองการศึกษา 410,000.00 406,786.00 
52. โครงการค่ายกีฬาสัมพันธ์ กองการศึกษา 20,000.00  
53. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน 

กองการศึกษา 100,000.00 50,700.00 

54. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

177,000.00 12,300.00 

55. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

50,000.00 30,240.00 

56. โครงการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

20,000.00  

57. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัดเทศบาล 204,000.00 114,000.00 
58. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส านักปลัดเทศบาล 60,000.00 50,000.00 
59. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรีต าบลแม่แฝกใหม่ ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 19,653.00 
60. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ส านักปลัดเทศบาล 140,000.00 140,000.00 

61. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

175,000.00 175,000.00 

62. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

180,000.00 180,000.00 

63. อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1- 14 ส านักปลัดเทศบาล 280,000.00 280,000.00 
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ชื่อโครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ 
การเบิกจ่าย 

64. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2557 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 20,000.00 

65. โครงการ safety Zone ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 20,000.00 

66. โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนและการช่วย 
เหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 15,300.00 

67. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 118,985.00 

68. โครงการบริหารศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00  

69. โครงการอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิก อปพร. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 30,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
70. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 50,000.00 
71. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00  
72. โครงการวันเทศบาล ปี 2557 ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 20,000.00 
73. โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน  

ส านักปลัดเทศบาล 40,000.00 6,340.00 

74. อุดหนุนเทศบาลเมืองเล็นโครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ในสถานที่กลาง ส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าว
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้อง ถิ่น อ าเภอสันทราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  

ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 25,000.00 

รวม  12,651,540.00 10,437,271.93 
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สรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 
เบิกจ่ายจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 3,210,000.00 2,332,800.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

5 215,000.00 161,060.00 

3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

4 1,140,000.00 973,794.00 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 365,000.00 333,279.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

38 7,256,540.00 6,330,713.93 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการ
สร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 310,000.00 204,285.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

5 155,000.00 101,340.00 

รวม 74 12,651,540.00 10,437,271.93 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ / ร้อยละ 
แผนพัฒ
นาสามปี 
2557 

ร้อยละ 
อนุมัติ

งบประมาณ 
ปี 2557 

ร้อยละ 
ลงนาม
สัญญา 

ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
24 

100 6 25.00 5 20.00 4 16.67 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

 
11 

100 5 45.54 5 45.54 5 45.54 

3.ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรม ชาติ  
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างย่ังยืน 

 
11 

100 4 36.36 4 36.36 4 36.36 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
20 

100 10 50.00 9 45.00 9 45.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

 
127 

100 38 29.92 32 25.20 32 25.20 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ
ภายในชุมชน และการสร้าง
ความร่วมมือในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

 
13 

100 6 46.15 5 38.46 5 38.46 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

 
16 

100 5 31.25 4 25.00 4 25.00 

รวม 222 100 74 33.33 64 28.83 63 28.38 

 
 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณ 2557 นั้น ยึดกรอบแนวทางตามหลัก      
ธรรมาภิบาล คือ หลักคุณธรรม และนิติธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การมีส่วนร่วมของประชาคมหมู่บ้าน / ต าบล 
ร่วมในการจัดซื้อ / จัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นต้น โดยสามารถสรุปผลการพัฒนาในด้าน    
ต่าง ๆ ได้ดังนี้  
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 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   
ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการโดยการ  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบถังกรองน้ าประปาให้กับ
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 ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 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
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สิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการรณรงคงานมวลชนสัมพันธเพ่ือสรางพลังความรวมมือใน 
การปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแหลงอบายมุขในชุมชนให้หมดไป เช่น โครงการรณรงค์และให้
ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด  รวมทั้งสงเสริมพัฒนาการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ
และนอกระบบ  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่  ตลอดจนสงเสริมการกีฬาและนันทนาการตางๆ เพ่ือเสริมสราง
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 เพ่ือใหตรงกับความตองการที่แทจริงของประชาชน 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  
กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง          

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 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  

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 ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่และบั งคับใช้       
อย่างจริงจัง  
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3.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  
สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี เพ่ือน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่น อ่ืน 
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     
ที่ผิดกฎหมาย  

  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 าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคมอย่างเป็นระบบ  

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  

เป้าประสงค์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และ จัดบริการ

สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน : พัฒนาระบบจราจร , พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ     
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561  
1 

 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ป้องกัน
และแก้ไขปญัหาจราจร 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการจราจร 
ประชาชนสัญจรสะดวกปลอดภยั   

วัสดุอุปกรณ์ด้านจราจร  ติดตั้ง ป้าย
เครื่องหมายบังคับการจราจร และ
สัญ ญ า ณ ไ ฟจ ร า จ ร  ร า ว เ ห ล็ ก   
กระจกโค้ง สัญญาณไฟ ติดแผงกั้น 
กรวยจราจร และอุปกรณ์อื่นๆใน
ถนนสายหลัก สายรอง ทางร่วม ทาง
แยก  ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์   
แม่ครัว  

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

    
 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

5๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-อุบัติเหตุการจราจร
ในพื้นที่ลดลงร้อยละ  
80 
-จุดเสี่ยงท่ีเกดิ
อุบัติเหตลุดลง 5 จุด 

ลดอุบัตเิหตุการจราจร 
ประชาชนสัญจร
สะดวกปลอดภยั   

ส านักปลดั 

แบบ  ผ. 01 



๒๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนา 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนนทางเท้า  ท่อระบายน้ า  ระบบประปา  แหล่งน้ า   ระบบไฟฟ้า ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การวางและปรับปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561  
1 ดาดล า เหมื อ ง  บ้ า น เจดี ย์      

แ ม่ ค รั ว  ( เ ห มื อ ง ซ อย  5 )      
หมู่ที ่3 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง จากล า
เหมืองตื้นเขิน มีน้ าเพื่อการเกษตร
สะดวก 

ดาดล าเหมือง ซอย 5  ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ลึก 0.85 เมตร  ความ
ยาว 840  เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 
เมตร 

800,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  1 

 300,000 
งบเทศบาล 

 

200,000 
งบเทศบาล 

 

-ความยาวของล า
เหมืองเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ 

ป้องกันน้ าท่วมขัง จาก
ล าเหมืองตื้นเขิน มีน้ า
เพื่อการเกษตรสะดวก 

กองช่าง 

2 วางท่อระบายน้ าเหมือง 
หมู่ 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง และ การ
ระบายน้ าสะดวกรวดเร็ว 

วางท่อระบายน้ าเหมือง ยาว 145 
ม. (หน้าบ้านนายสมาน  ไชยเมฆา)   
 

270,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ 2 

 - - -มีความยาวของท่อ
ระบายน้ า 
-จุดน้ าท่วมขังลดลง 

ป้องกันน้ าท่วมขัง  
และการระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
แห่งใหม่ หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง 

ปรับปรุงที่เก็บน้ าประปาแห่งใหม่
หลังบ้านนายประหยดั มอญยิ่ง  
ระบบท่อจ่ายน้ า  สูง 8 ม. พร้อมปั๊ม
บาดาล (ซับเมิรส์)   1  แห่ง 

150,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  3 

 - - -ประชาชนร้อยละ 
80 มีน้ าอุปโภค
บริโภคพอเพยีง 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค-
บริโภคอยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน
สายหน้าวัดขัวมุง หมู่ที่ 4  บ้าน
ขัวมุง เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านกลาง
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 
4.00  ม. ยาว 200  ม. หนาเฉลีย่ 
0.05  ม.  (ส่วนท่ีเหลือ) 

776,000  
งบเทศบาล 
ล าดับ  4 

 - - -ความยาวถนนท่ี
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
200 ม. 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ  ผ. 01 



๒๙ 
 

 
 
 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561  
5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

ปลอดภัย 
1.ถนน คสล.  ซอย ดต.เพิ่มพูน 
 กว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม. 
2. ถนน คสล.  ซอยราชพฤกษ์ (ข้าง
โบสถ)์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 400 ม.  
ความยาวรวม 600 ม. 

450,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  5 

 450,000 
งบเทศบาล 

 

450,000 
งบเทศบาล 

 

-ถนน  จ านวน 1 
สาย 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 
 

กองช่าง 
 
 

6 
 
 
 
 

ขยายถนน พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย และป้องกันน้ าท่วมขัง 

ขยายถนน พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า  จ า ก ว ง เ วี ย น   - ศ า ล า
เอนกประสงค์หลังใหม่ ขนาดกว้าง 
0.50 ม.  ลึก .060 ม. ยาว 300 ม.   
   

750,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ 5 

  

 - - -ถนน  1  สาย 
-รางระบายน้ า 300 
ม. 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กม. บริเวณหน้าบ้าน ผกก.
สมโภชน์ จนถึงเขตติดต่อ หมู่ท่ี 2 
บ้านสบแฝก – หมู่ที่ 4 บ้านขัวมุง 
ขนาดกว้าง 5.00  ม. ยาว 900 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15  ม. ตอ่จาก
โครงการเดิม 

1,125,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ 6 

 1,125,000 
งบเทศบาล 

 

1,125,000 
งบเทศบาล 

 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI) 

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยใน
หมู่บ้าน 4 ซอย หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

1.สร้างถนน คสล.บริเวณ ซอย 2 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 48  ม. 
2.สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนาง
ดี  – บ้านนางธวัลรัตน์  
กว้าง 3.50 ม. ยาว 45  ม.9  
3.สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนาย
สุทัศน์ – บ้านนายวิลเลี่ยม กว้าง 
3.50 ม.ยาว 80 ม.1  
4.สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนาง
สายฝน – บ้านนายแปง  กว้าง 3 ม. 
ยาว  58  ม.  
ความยาวรวม  231  เมตร 

250,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  6 

 200,000 
งบเทศบาล 

 

150,000 
งบเทศบาล 

 

-ถนน 4 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

9 ก่อสร้าง คสล. หมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

 ถนน คสล. ตั้งแต่หน้าบ้านนายสร
ศักดิ์ วิละแสง-หอพักนายสม หน่อ
เทพ  กว้าง 3.50  ม.  
ยาว 1,000 ม.  

400,000  
งบเทศบาล 
ล าดับ  6 

 

 300,000  
งบเทศบาล 

 

300,000  
งบเทศบาล 

-ถนนท่ีก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นปีละ 50 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๑ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอย 2  พร้อมราง
ระบายน้ า  หมู่ บ้ านชลประทาน  
กว้าง 4 ม.ยาว 300  ม.   

490,000   
งบเทศบาล 
ล าดับ  7 

 490,000   
งบเทศบาล 

 

490,000   
งบเทศบาล 

 

ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ 7 เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและให้
ประชาชน สัญจรสะดวก ปลอดภยั  

รางระบายน้ าจากบ้าน นางจันทร์
เพ็ญ พรมมา - คลองชลประทาน 
ยาว 300  ม.    
 

250,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  8 

 250,000 
งบเทศบาล 

 

250,000 
งบเทศบาล 

 

รางระบายน้ า 300 ม. ป้องกันน้ าท่วมขัง
และการสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชน สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย และป้องกันน้ าท่วมขัง 

ระบายน้ า คสล.จากบ้านนายสิงหค์ า 
ปัญญาฟู  ถึง บ้านนายสิทธิชัย  ฟอง
มี ลงล าห้วยบง   ขนาด กว้าง 0.50  
ม. ยาว 800 ม.    
 

670,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  9 

 
 

 670,000 
งบเทศบาล 

 

670,000 
งบเทศบาล 

 

รางระบายน้ า 800 ม. การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 13 เพื่อให้ประชาชน สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย และป้องกันน้ าท่วมขัง 

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

 350,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ  9 

 350,000 
งบเทศบาล 

350,000 
งบเทศบาล 

รางระบายน้ า 300 ม. การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั  
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง       
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี
บริเวณ หน้าบ้าน อ.ทรงฤทธิ์ (สาย
ตรง) กว้าง 4  ม. ยาว 322  ม.   
 

400,000 
งบเทศบาล 
ล าดับ 10 

 300,000 
งบเทศบาล 

 

300,000 
งบเทศบาล 

 

ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๒ 
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI) 

15 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเข้าสุสาน 
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.พื้นที่
1,200 ตร.ม. 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยข้างสสุาน - บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
พื้นที่ 2,000  ตร.ม. 

300,000 
งบเทศบาล 

 

 300,000 
งบเทศบาล 

 

600,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 6 (ป่าช้า)  กว้าง 3  
ม. ยาว 80 ม. พื้นที่ 240  ตร.ม. 

-  - 144,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอย 7 กว้าง 4 ม. ยาว 
100 ม. พื้นที่ 400  ตร.ม. 

-  - 240,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านพ่อ
หลวงต๋า   กว้าง 4 ม. ยาว 650  ม. 

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

600,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง คสล.  หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคสล. ซอยบา้น  อุ๊ยปุ๊ด เช่ือม
ถนนใหญ่  –  ล าเหมือง ซ. 5 กว้าง 
4 ม. ยาว 100 ม. พื้นที่ 400    
ตร.ม. 

-  - 412,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
สะพาน หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. พร้อมสะพานข้าม
ล าเหมือง   ซ. 5 กว้าง 4 ม. ยาว 
65  ม. 

-  - 350,000  
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

22 ก่อสร้าง คสล.  หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยโสภณ กว้าง 3.80 
ม. ยาว 40 ม. พื้นที่ 152 ตร.ม. 

-  - 156,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

23 ก่อสร้าง คสล.  หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคสล.ข้างรา้นสักทอง กว้าง 3.5 
ม. ยาว  73 ม. พื้นที่ 255 ตร.ม. 

-  - 262,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๓ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
24 ขยายไหล่ทาง หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

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

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

400,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยก
บ้านดอน หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สายสามแยกบ้านดอน   
ข้างบ้าน ดต.สุธรรม กว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. พื้นที่ 1,200  ตร.ม. 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

320,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกลาง 
หมู่  4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สายทุ่งกลาง จากฟารม์ 
เลิศพันธุ์ – แท้งค์ประปา หมู่ 4 
กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. พื้นที่ 
3,200 ตร.ม. 

600,000 
งบเทศบาล 

 600,000 
งบเทศบาล 

720,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สายบ้านนายสมศักดิ์ 
ค่วยเทศ  -บ้านนายปั๋น ทาว่อง 
กว้าง 4 ม.ยาว 100ม.   

-  - 240,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  ซอย ดต.เพิ่มพูน 
 กว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม. 

105,000 
งบเทศบาล 

 105,000 
งบเทศบาล 

210,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  ซอยราชพฤกษ์ 
(ข้างโบสถ)์ กว้าง 3.50 ม. ยาว 
400 ม. 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

440,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอินตา    
สุขเจรญิ กว้าง 3.50 ม.ยาว 100ม. 

-  - 210,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอยบ้านยายบัวเร็ว 
กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 

-  - 240,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  ซอยบ้านพ่ีธัญชนก 
กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. 

-  - 120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
33 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

ปลอดภัย 
ถนน คสล. หลังวัดห้วยบงใน กว้าง 
4 ม. ยาว 150  ม. 

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

34 ก่อสร้าง คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายจรลั  
ศรีวิไล  กว้าง 4 ม. ยาว 140  ม. 

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

35 ก่อสร้าง คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายวรวฒุิ  
ไชยวุฒิศิลป์   กว้าง 3.50 ม. ยาว 
200  ม. 

105,000 
งบเทศบาล 

 105,000 
งบเทศบาล 

210,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  สายเหนือ –  หมู่ 
4  บ้าน  ขัวมุง กว้าง 4 ม. ยาว 
450  ม. 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. สายข้างศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้านถึงบ้าน  นาย
อ าพล สุวรรณ กว้าง 3.50 ม. ยาว 
200  ม.   

105,000 
งบเทศบาล 

 105,000 
งบเทศบาล 

210,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.สายเข้าบ้านนายถวิล 
ศุภรักษ์ กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม.   

-  - 240,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๕ 
 

 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
39 ก่อสร้างถนน คสล.สายใต้   

หมู่ 9 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. สายใต้จากหน้าบา้น   
ลุงพงษ์   ถึงที่นาพ่อหลวงค า กว้าง 
4 ม. ยาว 250 ม. พร้อมรางระบาย
น้ า 1  ข้าง 

400,000 
งบเทศบาล 

 400,000 
งบเทศบาล 

550,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

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

168,000 
งบเทศบาล 

 168,000 
งบเทศบาล 

216,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  สายเชื่อม หมู่ 10 
– หมู่ 11 กว้าง 4 ม. ยาว  170 ม. 

-  - 102,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
 

42 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  สายบา้นพ่อเสาร์   
ล าปัน  กว้าง 4 ม. ยาว  150  ม. 

-  - 102,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
 

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  สายบา้นพ่อสุข   
ทองวิลาศ-บ้านพ่อหมอก  อินตุ้ย   
กว้าง 4 ม. ยาว  1,000  ม. 

720,000 
งบเทศบาล 

 720,000 
งบเทศบาล 

960,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
 

44 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. สายบ้านนาย       
จิตตเส็น  แก้วค า  กว้าง 4 ม. ยาว  
250   ม. 

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

360,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
 

45 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสุข  
ทองวิลาศ –บ้านนายปัน  ชุ่มแก้ว 
กว้าง 4 ม. ยาว 150  ม. 

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 
 



๓๖ 
 

 
 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
46 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร

สะดวก ปลอดภัย 
สร้างถนน คสล.  บริเวณ ซอย 2  
กว้าง 3.5 ม. ยาว 48  ม. 

-  - 110,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนางดี  
– บ้านนางธวัลรัตน์ กว้าง 3.50 ม. 
ยาว 45  ม. 
 

94,500 
งบเทศบาล 

 

 - - -ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนางอ า
พร – บ้านนายจันทร์  กว้าง 3.50 
ม. ยาว  115  ม. 

-  - 241,500 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนาย
สุทัศน์ – บ้านนายวิลเลี่ยม กว้าง 
3.50 ม. ยาว 80 ม. 

168,000 
งบเทศบาล 

 

 - - -ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนาง
สายฝน – บ้านนายแปง     กว้าง 3 
ม. ยาว  58  ม. 

104,400 
งบเทศบาล 

 - - -ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านนาย
ทองดี – บ้านนายต๋า  กว้าง 3  ม. 
ยาว 25  ม. (เขตชลประทาน) 

-  - 45,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๗ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
52 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

ปลอดภัย 
สร้างถนน คสล.  บริเวณบ้านป้าห
น้อย – บ้านอาจารย์  กว้าง 3  ม. 
ยาว 60  ม.(เขตชลประทาน) 

-  - 108,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

 ถนน คสล. ตั้งแต่หน้าบา้นนายสร
ศักดิ์ วิละแสง-หอพักนายสม หน่อ
เทพ กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,000 ม.  

600,000  
งบเทศบาล 

 

 500,0 00  
งบเทศบาล 

 

500,000  
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่  13 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล.   ซอยในหมู่บ้าน กว้าง 
3.50 -  4  ม. ความยาวรวม  380 
ม. จ านวน 7  ซอย คือ ซ.บ้านนาง
แดง มะโน  ยาว 50 ม.  / ซ.บ้าน
นายปัน  ขันธะธง ยาว 100 ม./ ซ.
บ้านผู้ช่วยประสงค์ ดวงเดช ยาว 80 
ม./ ซ. บ้านนายบญุสม  หินพรม 
ยาว 40 ม./ ซ. บ้านนายสมบตัิ สทิธิ 
ยาว 20 ม. / ซ. บ้านนายธานินทร์  
ริยาพันธ์  ยาว 40 ม./ ซ. บ้านนาย
สมบุญ บัวระหงษ์ ยาว 50 ม. 

 200,000  
งบเทศบาล 

 

 200,000 
งบเทศบาล     

450,000 
งบเทศบาล     

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.    
หมู่  13 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล.   ซอยในหมู่บ้าน กว้าง 
3.50- 4  ม. จ านวน 4  ซอย คือ       
ซ.บ้านอ้ายบัติ  ยาว 20 ม./ ซ.บ้าน   
อ.ธานินทร์ ยาว 40 ม./ซ.บา้นลุงด า  
ยาว 100 ม./ซ.บ้าน ลุงบญุ  ยาว 
50 ม. ความยาวรวม  210  ม. 

48,000 
งบเทศบาล 

 96,000 
งบเทศบาล 

360,000 
งบเทศบาล     

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
56 ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่  13  เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

ปลอดภัย 
ถนน คสล.   ซอยบ้านนางเพลินพิศ  
อานนท์ กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม.   

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล      

500,000 
งบเทศบาล      

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่  14 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอย 2  พร้อมราง
ระบายน้ า หมู่บ้านชลประทาน  
กว้าง 4 ม. ยาว 300  ม.   

500,000   
งบเทศบาล 

 500,000   
งบเทศบาล 

500,000   
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน คสล.   
 หมู่  14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอย 4  ข้างร้าน
ขายของเก่า  กว้าง 3 ม. ยาว 51  
ม.   

-  - 97,200 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล.   
 หมู่  14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สร้างถนน คสล. ซอย 3  หน้าศาลา
อเนกประสงค์- ฟาร์มไก่  กว้าง 3 ม.  
ยาว 300  ม.   

180,000 
งบเทศบาล 

 180,000 
งบเทศบาล 

180,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

60 เสรมิไหล่ทางโค้ง +ราวเหล็ก  
จุดอันตราย หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

เสรมิไหล่ทางโค้ง  ราวเหล็ก จุด
อันตราย บรเิวณบ้านนายประการ  
วรรณะ ความยาว 30 ม. 

-  - 100,000 
งบเทศบาล 

-จุดอันตรายลดลง 
1 จุด 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก คอนกรีต หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
สายบ้าน  นายอุทัย กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. พื้นที่ 800 ตร.ม. 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

400,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๓๙ 
 

 
 
 

 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวฃ้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
62 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนใช้สญัจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
บริเวณหน้าบ้าน อ.ทรงฤทธิ์ กวา้ง 
 4  ม.  ยาว 322  ม.   

386,000 
งบเทศบาล 

 - - -ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชา่ง 

63 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สญัจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บริเวณข้างแท้งค์น้ า กว้าง 4  ม.   
ยาว 200  ม.   

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

240,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชา่ง 

64 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สญัจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บริเวณบา้นนายสิงห์ ยิม้ประเสริฐ 
กว้าง 4  ม.  ยาว 236 ม.   

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

326,400 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชา่ง 

65 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บริเวณข้างบ้านนายแก้ว กว้าง 4 ม.  
ยาว 81  ม. 

-  - 194,400 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์   
ติกคอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บริเวณข้างบ้านนายอินสอน  โปธา
เจริญ กว้าง 3.50 ม. ยาว 150  ม. 

105,000 
งบเทศบาล 

 105,000 
งบเทศบาล 

105,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
บริเวณข้างบ้านนายกฤษฎา กว้าง    
3.50 ม.  ยาว 150  ม. 

105,000 
งบเทศบาล 

 105,000 
งบเทศบาล 

105,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
สายสันติสุข ซ.4  กว้าง 3 ม. ยาว  
80  ม. 

-  - 144,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๐ 
 

 
 
 

 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
69 

 
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
สายข้างบ้านนายมานพ  วงค์หาญ 
(ซ.3) กว้าง 3 ม. ยาว 200  ม.  (ที่
ส่วนบุคคล) 

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
สายบ้านนายจ าเนียร  จอมบัว  
กว้าง  3 ม.ยาว  200  ม. 

57,750 
งบเทศบาล 

 57,750 
งบเทศบาล 

115,500 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี     
บ้านพ่อหลวงผัด ผา่นบ้านแม่อวน  
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000  ม. 

400,000 
งบเทศบาล 

 400,000 
งบเทศบาล 

640,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
สายคอกวัวนายไมตร-ี ซอย 4 กว้าง 
4 ม.ยาว 300  ม. 

150,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
สายโค้งบ้านลุงพันธ์ – บ้านฝรั่ง  
กว้าง   4 ม.ยาว 200  ม. 

77,000 
งบเทศบาล 

 77,000 
งบเทศบาล 

154,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
 ซ.3  -  อ่างเก็บน้ าท่ีจะสร้างใหม ่ 
กว้าง 4 ม. ยาว 6,000  ม. 

600,000 
งบเทศบาล 

 600,000 
งบเทศบาล 

600,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๑ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI)   
75 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 

คอนกรีต หมู่ 8 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
ภายในหมู่บ้านที่เหลือ (ข้างบ้านพ่อ
หลวงสิทธิชัย)กว้าง 4 ม.ยาว 300ม. 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

320,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี    
ข้างอ่างเก็บน้ าบ้านแพะ กว้าง 4 ม.   
ยาว 150  ม. 

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี        
สายหลังบ้าน พ่อหลวงสุวรรณ กวา้ง 
 4 ม. ยาว 150  ม.    

120,000 
งบเทศบาล 

 120,000 
งบเทศบาล 

120,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
สายตรงข้ามศาลาหมู่บ้าน            
กว้าง  3.50 ม. ยาว 30 ม. 

-  - 63,000  
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก 
คอนกรีต หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
สายตรงข้ามบ้านฝรั่ง กว้าง 3.50 ม.  
ยาว 20  ม. 

-  -  42,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

80 
เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิกคอนกรีตถนน  
หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมเสรมิผิวแอสฟลัตต์ิกคอนก
รีตถนน  หน้าบ้านนายจันทร์ให้
สูงขึ้น  กว้าง 4 ม.   ยาว 15 ม. 

-  - 36,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

81 โอเวอร์เลย์ถนน บ้านเจดีย์แม่ครัว   
หมู่ที่ 3 –บ้านกลางพัฒนา หมู่ 9  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนน ขนาดกว้าง 3.50 – 
4.00 ม. ยาว 800.00 ม. บริเวณ   
ทา งแยก เสาสัญญาณโทรศัพท์        
เชื่อมบ้านกลางพัฒนา หมู่ที่ 9 

600,000 
งบเทศบาล 

 600,000 
งบเทศบาล 

750,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ 14 - หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเ ช่ือม
ระหว่างหมู่บ้าน  หมู่  14 –หมู่ 5 
กว้าง 4 ม. ยาว 65  ม.   

-  - 156,000 
งบเทศบาล 

-ถนน ๑ สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๒ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
83 โอเวอร์เลย์ถนน  หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

ปลอดภัย 
โอเวอร์เลย์ถนนเชื่อม ม. 4 – ม. 12  
และขยายไหล่ทาง กว้าง 5  ม.  ยาว 
 800 ม. พื้นที่ 4,000 ตร.ม. 

400,000 
งบเทศบาล 

 400,000 
งบเทศบาล 

740,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

84 ขยายถนน หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ขยายถนนคสล.หรือแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยดอกรัก(หนา้ บ.
สันติภาพ) กว้างข้างละ  1  ม. ทั้ง
สองฝั่งถนน ถึง  ทะลุคลอง
ชลประทาน เช่ือม หมู่ 8 ยาว 
1,500 ม. พื้นที่ 3,000 ตร.ม. 

800,000 
งบเทศบาล 

 800,000 
งบเทศบาล 

800,000 
งบเทศบาล 

 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

85 โอเวอร์เลย์ถนน  หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนนสายหน้าวัดด้าน
เหนือ หน้าบ้านนายสุนทร  อินตา 
กว้าง 5  ม.  ยาว800 ม. พื้นที่ 
4,000 ตร.ม. 

600,000 
งบเทศบาล 

 600,000 
งบเทศบาล 

750,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๓ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
86 โอเวอร์เลย์ถนน    

 หมู่  14 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนน ซ.ดอกรัก ข้าง ร.ร.
บ้านเจดีย์แม่ครัว กว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม. 

-  -  77,000  
งบเทศบาล     

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

87 โอเวอร์เลย์ถนน    
 หมู่  14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โอเวอร์เลย์ถนน ซ.เข้าสุสาน กว้าง  
4  ม. ยาว 100 ม. 

-  - 154,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

88 ถนนดินลูกรัง หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนดินลูกรังถนน สายจากถนน
หลวง – หนองน้ าสาธารณะ   กว้าง 
3  ม. ยาว 300  ม.   

-  - 147,000  
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

89 ถนนดินลูกรัง หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนดินลูกรังถนน สายชลประทาน 
ซ. 4  เชื่อมต่อ หมู่ 12 ต าบล     
แม่แผก   กว้าง 3  ม. ยาว 500 ม.   

-  -  245,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

90 ถนนดินลูกรัง หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนดินลูกรังถนน จากปากทางล า
เหมือง ซ.4  เชื่อมต่อถนน หมู่ 12 
ต าบลแม่แผก  กว้าง  3  ม. ยาว   
1,000  ม.   

-  -  490,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๔ 
 

 

 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
91 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 

ปลอดภัย 
ซ่อมแซมถนนดินลูกรั ง  ถนนล า
เหมือง  ซ. 5  เช่ือม หมู่ 1 – หมู่ 4  
กว้าง 3  ม. ยาว   1,200   ม.   

-  -  273,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

92 ถมดินที่สาธารณะ  พร้อม
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์   
หมู่ 2 

เพื่อให้หมู่บ้านมสีถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

ถมดินลูกรั งที่ ของหมู่บ้ าน พื้นที่
ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน (บริเวณด้าน
ทิศใต้สะพาน ไปบ้านซาง  ต.ขี้เหล็ก) 
ความหนา  3.00 ม. พื้นที่  2,000 
ตร.ม. ปริมาตรดิน 6,000 ลบ.ม. 
พร้อมก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
หมู่บ้านบริเวณ  ด้านทิศใต้สะพาน
ไปป่าช้า  ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว  18  
ม. พื้นที่  162  ตร.ม. 

400,000 
งบเทศบาล 

 400,000 
งบเทศบาล 

700,000 
งบเทศบาล 

อาคาร 1 หลัง มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนร์่วมกัน 

กองช่าง 

93 ถนนดินลูกรัง  หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

 ถนนดินลูกรัง ข้างบ้าน ผู้หมวด    
ชัยรัตน์ อินเหลา กว้าง 5  ม. ยาว  
200  ม.  

-  - 140,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

94 ถมดินลูกรังขยายไหล่ทางถนน   
หมู่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สญัจรสะดวก 
ปลอดภัย 

 ถมดินขยายไหลท่างพร้อมวางทอ่ 
ถนนสาย หมู่ 5 เชื่อมคลอง
ชลประทาน  กว้างฝั่งละ  1  ม.   
ยาวข้างละ  400 ม. 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

480,000 
งบเทศบาล 

-ไหล่ทางและท่อ
ระบายน้ ายาว 
400 ม. 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชา่ง 

95 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง  
หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลูกรัง ซ. ตรงข้าม สหฟารม์เห็ด 
กว้าง    5 ม. ยาว 100  ม. 

-  - 55,000 
งบเทศบาล 

-ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๕ 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
96 วางท่อระบายน้ าเหมือง 

หมู่ 1 
เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าเหมือง ยาว 145 
ม. (หน้าบ้านนายสมาน  ไชยเมฆา)   

174,000 
งบเทศบาล 

 

 - - -จ านวน 1 แห่ง ถนนกว้างขึ้นสัญจรได้
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

97 วางท่อระบายน้ า  หมู่ 5 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ าข้างถนนสาย 
สันหนองไฮ - ถนนใหญ่ ยาว 500 ม.    

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

350,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

98 วางท่อระบายน้ า  หมู่ ๕ 
 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ท่อระบายน้ าคลองชลประทานผ่าน
หน้า โรงงานสันตภิาพ ไปถึงบ้านป่า
ป๋อ หมู่ 12 ขนาดท่อ ๐.๘๐ ม. ยาว  
๑,๐๐๐  ม. 

400,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

99 เปลี่ยนท่อระบายน้ า  หมู่ 6 ป้องกันน้ าท่วมขัง เปลี่ยนท่อระบายน้ า ขนาด Ø ข้าง
บ้านอินสอน  โปธาเจริญ ,ข้างบ้าน
แม่ตุ้ย ปัญญารังษี ,ข้างบ้าน น.ส.
ฉันทนา เหร่วนา ยาวจุดละ 4.00 
ม. รวม 3  จุด 

-  - 14,400 
งบเทศบาล 

-จ านวน 3 จุด สัญจรได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างระบายน้ า  หมู่ 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ระบายน้ าจากสามแยกตลาดขมุทอง 
ถึงลงคอสะพานน้ าห้วย ขนาด Ø 
0.30  ม.  พร้อมบ่อพัก คสล.และ
ขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.50  ม. ยาว 400 ม.   
(ส่วนท่ีเหลือ) 

130,000 
งบเทศบาล 

 130,000 
งบเทศบาล 

260,000 
งบเทศบาล 

 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าจากบ้าน ป้าเพญ็ - 
คลองชลประทาน ยาว 300  ม.    

350,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าจาก ซ.9 – หน้าวัด 
วังขุมเงิน  ยาว  700  ม.    

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

750,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



๔๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
103 ก่อสร้างรางระบายน้ า   หมู่ 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ

ป้องกันน้ าท่วมขัง 
รางระบายน้ า จากบ้านพ่อหลวง
พรหมมา ซ. 2 – คลองชลประทาน 
ยาว 300 ม.  

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

350,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
  หมู่ 7 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าจากบ้านพ่อแก้ว ทะลุ
บ้าน สท.ยรรยงค์  ยาว 400  ม.    

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

400,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ 8 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ระบายน้ า คสล.จากบ้านนายสิงหค์ า 
ปัญญาฟู  ถึงบ้านนายสิทธิชัย ฟองมี 
ลงล าห้วยบง ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 800 ม.    

500,000 
งบเทศบาล 

 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างรางระบายน้ า   
หมู่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน    สาย
กลางกว้าง 0.50 ม.  ยาว  300 ม. 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างรางระบายน้ า   
หมู่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  2 
สายเหนือ , สายใต้กว้าง 0.50 ม.  
ยาว    700  ม. 

600,000 
งบเทศบาล- 

 600,000 
งบเทศบาล 

900,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

108 ขยายถนน พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ 9 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

ขยายถนนพร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ า จากวงเวียน- ศาลาเอนกประสงค์
หลังใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 ม.  
ลึก .060 ม. ยาว 300 ม.     

600,000 
งบเทศบาล 

  

 - - -จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
หมู่  10 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 3 เสน้ 
กว้าง 0.50 ม. ยาว  500  ม.  

-  - 150,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชา่ง 

110 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
หมู่  10 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า บริเวณบ้านนาย
ประหยดั มอญยิ่ง  กว้าง 0.50 ม. 
ยาว 150  ม. 

-  - 300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชา่ง 

111 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
หมู่  12 

เพื่อขยายถนนให้กวา้งขึ้นและ
ป้องกันน้ าทว่มขัง 

รางระบาย คสล. น้ าภายในหมู่บ้าน  
กว้าง 1 ม. ยาว 1,000  ม.  

1,000,000 
งบเทศบาล 

 1,000,000 
งบเทศบาล 

1,000,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองชา่ง 



๔๗ 
 

 
 

 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
112 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

 หมู่ 13 
เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

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

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 หมู่ 13 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า คสล.  ที่โละ (แอ่งน้ า) 
ภายในหมู่บ้านกว้าง 1.20 ม.ยาว 
230 ม.  

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

114 วางรางระบายน้ า  
หมู่  14 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นและ
ป้องกันน้ าท่วมขัง 

วางระบายน้ า พร้อมบ่อพัก  2  ขา้ง 
บริเวณ ซ.5 ทางเข้า  หมู่ 6 กว้าง 
0.60ม.  ยาว 496 .ม. 

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

700,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

115 วางรางระบายน้ า  
หมู่  14 

ป้องกันน้ าท่วมขัง จากการตื้น
เขิน 

วางระบายน้ า บรเิวณ ข้างด้านใต้ 
บริษัทเชียงใหม่สหฟาร์ม กว้าง 
 0.60ม.  ยาว 500 .ม.  

400,000 
งบเทศบาล 

 400,000 
งบเทศบาล 

700,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ 6 เพื่อการสญัจรสะดวกของ
ประชาชน 

สะพานคสล.ล าห้วยโทกหิน ข้างบ้าน 
นายทิม ดวงค า กว้าง 4 ม. ยาว     
5  ม. 
 

-  - 100,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างสะพาน คสล.  หมู่ 12 เพื่อการสญัจรสะดวกของ
ประชาชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล . สายเด่น 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. พร้อม   
หูช้าง 

-  - 300,000  
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง การสญัจรสะดวก 
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 



๔๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
118 ดาดคอนกรีตล าเหมือง  ซอย 5   

หมู่  3 
ป้องกันน้ าท่วมขัง จาก 
ล าเหมือง ตื้นเขิน 

ดาดคอนกรตีล าเหมือง ซอย 5  
ขนาดปากกว้าง 2.80 เมตร ท้อง
กว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.90 เมตร  
ความยาว 840  เมตร หนาเฉลีย่ 
0.07 เมตร 

400,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ป้องกันน้ าท่วมขัง จาก
ล าเหมืองตื้นเขิน มีน้ า
เพื่อการเกษตรสะดวก 

กองช่าง 

119 ดาดล าเหมืองแพะ หมู่ 9 เพื่อป้องกันล าเหมืองตื้นเขิน 
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง 

ดาดคอนกรตีล าเหมืองแพะ  3  ช่วง 
ความยาว 1,500  ม. 

400,000 
งบเทศบาล 

 400,000 
งบเทศบาล 

700,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ระบายน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

120 ดาดล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์    หมู่  14 

ป้องกันน้ าท่วมขัง จากล าเหมือง
ตื้นเขิน 

ดาดล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
ข้าง สภ.แม่แฝก ต่อจากโครงการ
เดิม –  ม.9  ร้านอุ๊ยมี ความยาว 
350  ม. 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ป้องกันน้ าท่วมขัง จาก
ล าเหมืองตื้นเขิน มีน้ า
เพื่อการเกษตรสะดวก 

กองช่าง 

121 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ฟื้นฟู บูรณะ 
สะพาน พนัง/ดาดล าน้ า  ล า
เหมือง ล าห้วยสาธารณะในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ าป่าไหลหลาก และน้ ากดัเซาะ
ตลิ่ง 

ก่อสร้าง ซ่อมแซมฟื้นฟู บูรณะ 
สะพาน พนัง/ดาด ล าน้ า ล าเหมือง 
ล าห้วยสาธารณะในพ้ืนท่ีต าบลแม่
แฝกใหม่      ที่ได้รับผลกระทบจาก
น้ าป่าไหลหลาก 

10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล  

 

 10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

10๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

-จ านวน 1 แห่ง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าป่าไหลหลาก 
และน้ ากัดเซาะตลิ่ง 

กองช่าง 



๔๙ 
 

 
 

 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KOI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
122 ก่อสร้างพนังป้องกันคอสะพาน   

หมู ่7 
เพื่อให้มีพนังป้องกันคอสะพาน 
ช ารุดเสยีหายจากน้ ากัดเซาะ 

ก่อสร้างพนังป้องกันคอสะพานเช่ือม 
หมู่ 7 กับ  หมู่ 10  

-  - 500,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีพนังป้องกัน 
น้ ากัดเซาะ 

กองช่าง 

123 ขุดลอกล าเหมืองเสีย หมู่ 2 เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการ 
อุดตันของล าเหมือง 

ขุดลอกล าเหมืองเสีย (ส่งน้ า ) 
 –สายนอก ยาว 1,500 เมตร 
 –สายใน ยาว 1,500 เมตร  
       รวม 3,000 เมตร  

-  - 105,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ปล่อยน้ าทิ้งสะดวก 

กองช่าง 

124 ขุดลอกล าเหมือง ส่งน้ า  หมู่ 4 เพื่อป้องกันการกัดเซาะ และการ
อุดตันของล าเหมือง 

ขุดลอกล าเหมืองส่งน้ า  จากหมู่ 4 –    
หมู่ 12 กว้าง 2.50 ม. ยาว 
3,000 ม. 

-  - 210,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอและ
ปล่อยน้ าทิ้งสะดวก 

กองช่าง 

125 ขุดลอกล าห้วยสเีสียด   หมู่ 6 ป้องกันล าห้วยตื้นเขิน และน้ าป่า
ไหลหลากท่วมบ้านเรือน 

ขุดลอกล าห้วยสีเสียด กว้าง 3 ม.      
ยาว 1,000 ม. ลึก 1 ม. พร้อมดาด
พนังบางจุด   

-  - 150,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ลดความเสยีหายต่อ
ทรัพย์สินประชาชน 

กองช่าง 

126 ขุดลอกล าห้วย หมู่ 8 เพื่อป้องกันล าห้วยตื้นเขิน และ
น้ าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน 

ขุดลอกล าห้วย หมู่ 8 ยาว  1,200 
เมตร 

-  - 84,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ป้องกันน้ าป่าไหล
หลาก 

กองช่าง 

127 ขุดลอกล าเหมือง ลงสู่น้ าปิง   
หมู่ 12   

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังและ
ระบายน้ าไดส้ะดวก 

ล าเหมืองส่งน้ าสาธารณะ 2 สาย  
ลงสู่น้ าปิงพื้นที่ หมู่ 12   

-  -  300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ลดความเสยีหายจาก
น้ าท่วม 

กองช่าง 
 

128 ขุดลอกรางระบายน้ า หมู่ 14 ป้องกันน้ าท่วมขัง จากการตื้น
เขิน 

ขุดลอกรางระบายน้ า หน้าโรงงาน 
CM  –  ด้านใต้ และฝั่งตะวันตก 
ความยาว 1,500  ม. 

-  - 157,500 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ป้องกันน้ าท่วมขัง   กองช่าง 

129 ขุดลอกล าเหมือง หมู่ 14 ป้องกันน้ าท่วมขัง จากการตื้น
เขิน 

ขุดลอกล าเหมือง+วางท่อ+บ่อพัก  
หมู่ 14 เชื่อมหมู่ 9  ความยาว 
300  ม. 

-  - 150,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ป้องกันน้ าท่วมขัง   กองช่าง 



๕๐ 
 

 
 

 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
130 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสสุาน 

หมู่ 1 
เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบ 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา   

ลาน คสล. บริเวณสุสาน หมู่ 1 400,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้
สะดวก 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต  สุสาน หมู่  2 

เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบ 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา   

ลานแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตบริเวณ
สุสาน พื้นที่  300  ตร.ม.    

-  - 309,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง  มีสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้
สะดวก 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ 

ลานกีฬาบรเิวณทีส่าธารณะหมู่บ้าน 
กว้าง 20 ม.ยาว 40 ม. 

-  - 520,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน   
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ 

ลานกีฬาหมู่บา้น กว้าง 20  ม.    
ยาว  40  ม.    

-  - 480,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ 

ลานกีฬาบรเิวณหน้าวดัห้วยบง กว้าง 
20 ม.ยาว 40 ม. 

-  - 520,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างลาน คสล.สสุานหมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบ 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา   

ลาน คสล. บริเวณสุสาน    1  แหง่ -  - 500,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้
สะดวก 

กองช่าง 

136 ปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน   
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกายส่งเสริมสุขภาพ 

ลานกีฬาหมู่บา้น กว้าง 20 ม. ยาว 
40  ม.    

-  - 480,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

กองช่าง 



๕๑ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561    
137 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน    

หมู่ 11 
เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี 
ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ 

ลานกีฬาหมู่บา้น   1  แห่ง -  - 360,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพ 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนร์่วมกัน 

ลาน คสล. บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16 ม. 
ยาว 30 

-   - 300,000 
งบเทศบาล  

-จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชนภ์ายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างรั้ว คสล. หมู่ 1 เพื่อให้ป้องกันสถานท่ีราชการ
และเด็กนักเรยีนให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
และยาเสพตดิ 

รั้ว คสล. บริเวณติดกับส านักงาน
เทศบาล ยาว  200  เมตร 

-  - 360,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง สถานท่ีราชการและ
เด็กนักเรยีนให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

140 ปรับภูมิทัศน์  หมู่  1 เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์  บริเวณ   
ปากซอยเข้าวัดแม่แฝกให้
สวยงาม ปลอดภัย 

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณปากซอยเข้า 
วัดแม่แฝก 

-  - 50,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม
ปลอดภัย 

 

กองช่าง 

141 ปรับภูมิทัศน์ หมู่  6 เพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนของ
หมู่บ้าน 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ่อปลา  
ใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนของหมู่บ้าน 

-  - 300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีพักผ่อนของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



๕๒ 
 

 
 
 

 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559  2560 2561    
142 ปรับภูมิทัศน์ หมู่ 8 เพื่อให้หมู่บ้านมีภมูิทัศน์สวยงาม 

ร่มรื่น เป็นท่ีออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน 

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณท้องอ่างเก็บน้ า  
พื้นที่ 4  ไร่  

-  - 300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านรม่
รื่นสวยงาม ประชาชน
มีที่ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ   

กองช่าง 

143 ปรับภูมิทัศน์ ดา้นหน้าหมู่บา้น  
หมู่ 10 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
สวยงาม 

ปรับภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้า
หมู่บ้าน   

-  - 100,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน
สวยงาม 

กองช่าง 

144 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   
หมู่ 2 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ประปาหมู่บ้าน  -  - 300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาด
ใหญ่  หมู่ ๔ 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ระบบประปาหมูบ่้าน  ขนาดใหญ่  1  
แห่ง 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๒,๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒,๓๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

146 ปรับปรุงระบบประปา ม.4 เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 1 จุด -  - 400,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

147 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ 6 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ระบบประปาหมูบ่้าน (ประปา
สะอาด) 

-  - 300,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

148 ซ่อมแซมถังเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตรพร้อมระบบจ่ายน้ า 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง 

ซ่อมแซมถังเก็บน้ าเพื่อการเกษตร
พร้อมระบบจ่ายน้ า  1  แห่ง 

-  - 100,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 



๕๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559  2560 2561  
149 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

แห่งใหม่ หมู่ 10 
เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงที่เก็บน้ าประปาแห่งใหม่
หลังบ้านนายประหยดั มอญยิ่ง  
ระบบท่อจ่ายน้ า  สูง 8 ม. พร้อมปั๊ม
บาดาล (ซับเมิร์ส)   1  แห่ง 

300,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 1 แห่ง มีน้ าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

150 ปรับปรุงระบบถังประปาหมู่บ้าน 
แห่งใหม่ หมู่ 13 

เพื่อประชาชนใช้น้ าอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาด 

ปรับปรุงถังเก็บน้ าประปาแห่งใหม ่ 
1  แห่ง 

-  - 200,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 

กองช่าง 

151 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดใช้ในบริการ
ประชาชนอย่างพอเพียง 

ปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบประปา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

-  - 200,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 แห่ง มีน้ าสะอาดใช้ใน
บริการประชาชนอย่าง
พอเพียง  

กองชา่ง 

152 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ 
หมู ่ 1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน 

อุดหนุนการไฟฟ้า  ติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  หมู่ 1 จ านวน  12  จุด 

78,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 12 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

153 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   
หมู ่ 2 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  หมู่ 2 จ านวน  15  จุด 

97,500 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 15 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 



๕๔ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559  2560 2561  
154 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   

หมู ่ 3 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  หมู่ 3 จ านวน  7  จุด 
เชื่อมหมู่ 3 - หมู่ 9 จ านวน 9 จุด 

100,000 
งบเทศบาล 

 

 - - -จ านวน 16 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

155 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   
หมู ่4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ เชื่อม ม.9  - ม.12  
จ านวน 20 จุด 

130,000 
งบเทศบาล 

 

 - - -จ านวน 20 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

156 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ  
 หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะในหมู่บา้น จ านวน 25 จุด 

162,500 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 25 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

157 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ  หมู ่6 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน 

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะในหมู่บา้น จ านวน 10 จุด 
 

65,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 10 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

158 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ  
 หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะในหมู่บา้น จ านวน 25 จุด 

162,500 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 25 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

159 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   
 หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะในหมู่บา้น จ านวน 20 จุด 

130,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 20 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

160 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู ่8 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน 

อุดหนุนการไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าบนวัด ระยะทาง  200  
เมตร 

130,000 
งบเทศบาล 

 - - -ระยะทาง 200 
เมตร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

161 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   
หมู ่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  หมู่ 9 จ านวน  10 จุด 

65,000 
งบเทศบาล 

 - - - จ านวน 10 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 



๕๕ 
 

 
 

 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559  2560 2561  
162 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   

หมู ่ 10 
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  หมู่ 10 
จ านวน  10 จุด 

65,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 10 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

163 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ   
หมู ่ 11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ตดิตั้งไฟฟ้ากิ่ง
สาธารณะ  หมู่ 11 
จ านวน  20 จุด 

130,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 20 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

164 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ  
หมู่  12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ไฟฟ้ากิ่ง จ านวน  
10  จุด เชื่อมระหว่าง ม.4- ม. 12 

 65,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 10 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 
  

165 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ  
หมู่  13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ไฟฟ้ากิ่ง จ านวน  
15  จุด  

97,500 
งบเทศบาล 

 - - - จ านวน 15 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

166 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่  13 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 4 ต้น 
สายวงแหวน 

-  - 150,000 
งบไฟฟ้า 

-จ านวน 4 ต้น ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 

167 ติดตั้งไฟฟ้าก่ิงสาธารณะ  
หมู่  14 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน  

อุดหนุนการไฟฟ้า ไฟฟ้ากิ่ง จ านวน  
40  จุด   

65,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน 40 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยสัญจรใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 
  

168 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   หมู ่6 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ซ.3 
ระยะทาง 180 ม. 

-  - 117,000 
งบเทศบาล 

-ระยะทาง 180 
ม. 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสญัจร
ในเวลากลางคืน 

กองช่าง 



๕๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559  2560 2561  
169 ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้อง

ประชุม 
เพื่อใหม้ีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

ปรับปรุงอาคารเรียน  ร.ร. สบแฝก
เป็นห้องประชุม กว้าง 10  ม.  ยาว 
20 ม. 

-  - 200,000 
งบเทศบาล 

 

-จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีร่วมกจิกรรม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

170 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค ์
สุสาน หมู่  2 

เพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบ 
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา   

ศาลาอเนกประสงค์บริเวณสสุาน
กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม. พื้นที่ 120  
ตร.ม.    

-  - 900,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา 

กองช่าง 

171 ปรับปรุงอาคารเรียนเป็น
ห้องสมุดชุมชน หมู่ 4 

เพื่อใหม้ีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 

ปรับปรุงอาคารเรียน  ร.ร. ขัวมุงเป็น
ห้องประชุม กว้าง 10  ม.  ยาว 20 
ม. 

-  - 200,000 
งบเทศบาล 

 

-จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีร่วมกจิกรรม
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

172 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์   
หมู่  7 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนส์าธารณะร่วมกัน 

ศาลาอเนกประสงค์ 1 หลัง   -  - 700,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีใช้ประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน 

กองช่าง 

173 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  
หลังเก่า หมู่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนส์าธารณะร่วมกัน 

ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์      
หลังเก่า    

-  - 100,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนส์าธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 

174 ต่อเติมอาคารศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนส์าธารณะร่วมกัน 

ต่อเติมอาคารศาลาอเนกประสงค์ 
หลังเดิม  1 หลัง 

-  - 150,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีสถานท่ีใช้
ประโยชนส์าธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 



๕๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕9  ๒๕60 2561  
175 โครงการ ปรบัปรุงอาคาร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล
ส่งเสริม สุขภาพต าบลบ้านเจดีย์
แม่ครัว ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต าบล แม่แฝก
ใหม่ ได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ
รองรับการส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง เหมาะสมกับแต่ละช่วง
วัย 

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสรมิ 
สุขภาพต าบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตาม
แบบแปลนกองช่าง 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 1,000,000 
งบเทศบาล 

1,000,000 
งบเทศบาล 

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

กองช่าง/   
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

176 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต าบล    
แม่แฝกใหม่ มีพื้นที่ในการออก
ก าลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง เหมาะสมกับแต่ละช่วง
วัย และเป็นการส่งเสริมให้มีการ
ใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัว 

มีการจัดตั้ งศูนย์ส่ งเสริมสุขภาพ
ต าบลแม่แฝกใหม่เพื่อให้บริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย ตลอดจนเป็นพื้นที่
ในการด า เนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพใน
ทุกกลุ่มอายุภายในต าบลแม่แฝกใหม่ 

-  - 1,500,000  
งบเทศบาล 

 

-จ านวน 1 แห่ง ประชาชนในทุกช่วงวัย 
ทุกกลุ่มในต าบลแม่
แฝกใหม่ มีสุขภาพ
แข็งแรง และมีการใช้
เวลาว่างในครอบครัว
ร่วมกัน อย่างเป็น
ประโยชน์ และลด
ปัญหายาเสพตดิ
ภายในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



๕๘ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI) 

177 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม           
ต่อเติม  อาคารเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเตมิ  
อาคารเรยีนให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ีเรียนทีม่ีความ
ปลอดภัย 

350,000 
งบเทศบาล 

 350,000 
งบเทศบาล 

350,000 
งบเทศบาล 

อาคารเรยีนศพด.
จ านวน 1 หลังได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซม 

เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

178 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน 
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ใหม้ี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ีเรียนทีม่ีความ
ปลอดภัย 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลจ านวน 1 หลัง
ได้รับการปรับปรุง 

เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

179 โครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก รอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 

เพื่อก่อสร้างรั้วเป็นแนวเขตและ
ป้องกันความปลอดภยัแก่เด็ก
นักเรียน 

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

225,000 
งบเทศบาล 

 225,000 
งบเทศบาล 

225,000 
งบเทศบาล 

ได้รับการก่อร้างรั้ว
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

180 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
เทศบาลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ  

ก่อสร้างก่อสรา้งอาคารเก็บของ
เทศบาลเจดีย์ แม่ครัวขนาด กว้าง 6  
เมตร ยาว 15 เมตร  
 

-  - 500,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน ๑ หลัง มีสถานท่ีส าหรับ
เก็บวัสดุอุปกรณ์
ให้บริการ 
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

181 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับ ให้บริการ 
ประชาชนอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารส านักงาน  300,000 
งบเทศบาล 

 - - -จ านวน ๑ หลัง มีสถานท่ีส าหรับ 
ให้บริการ 
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

182 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 
พร้อมปา้ยและสญัลักษณ์ตามแบบ
แปลนกองช่าง 

140,000 
งบเทศบาล 

 140,000 
งบเทศบาล 

110,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน ๑ แห่ง มีสถานท่ีส าหรับ 
ให้บริการ 
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



๕๙ 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 2561 (KPI) 

183 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายนอกอาคารเรียน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ภายนอก
อาคารให้สวยงามน่าอยู ่
 

ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ รร.อนุบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมภีูมิทัศน์ที่ดี
ร่มรื่น  เหมาะแก่
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

184 โครงการปรับปรุงห้องสมุดของ
เล่น 

เพื่อให้ปรับปรุงห้องสมดุของเล่น
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ห้องสมุดของเล่นอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้และปลอดภัยส าหรบัเด็ก 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

มีห้องสมุดของเล่น
จ านวน 1 ห้อง 

ห้องสมุดของเล่น
อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้และ
ปลอดภัยส าหรับ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/รร.

อนุบาล 

185 โครงการจดัภูมิทัศนส์นามกีฬา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้สนามกีฬาได้มาตรฐาน
และมีคณุภาพ น่าใช้บริการ 

สนามกีฬาเทศบาลต าบลเจดีย์     
แม่ครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดภูมิทัศน์สนาม
กีฬาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

186 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 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว      
มีห้องน้ าท่ีสะอาด 
สะดวก ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

187 ซ่อมแซม เมรุเผาศพ หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบพิธีเผาศพท่ีไดม้าตรฐาน 
ปลอดภัย 

เมรุเผาศพ หมู่ 1  จ านวน  1  แหง่ -  - 100,000 
งบเทศบาล 

-จ านวน ๑ แห่ง ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
พิธีเผาศพท่ีได้
มาตรฐาน 
ปลอดภัย 

กองช่าง 



๖๐ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลติของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

188 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าบริเวณแนวรั้วด้านข้างลาน
เอนกประสงค์และข้างโรงจอด
รถ เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อการระบายน้ าและป้องกัน
การกัดเซาะบรเิวณแนวรั้ว
ด้านข้างลานเอนกประสงค์
และข้างโรงจอดรถ เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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 าบล
เจดีย์แมค่รัว
ได้รับการ
ก่อสร้างระบาย
น้ าเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะ
บริเวณรอบลาน
เอนกประสงค์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

๑ โครงการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล 
แม่แฝกใหม ่

๑) เพื่อด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม ่
๒) เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
ด้านการเกษตรในพื้นที่ต าบล
แม่แฝกใหม ่

๑) คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม่ 22 คน  
๒) เกษตรกรและผู้สนใจใน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตร 3 ปี 
-การประชุม
คณะกรรมการอย่าง
น้อย 6 ครั้ง 

- การด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดทคโนโลยี
การเกษตรประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม่
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
- ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
พั ฒ น า ง า น ด้ า น
การเกษตรในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส านักปลดั 
ศบกต.แม่
แฝกใหม ่

 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๖๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

๒ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
2.เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ น าความรู้มา
พัฒนาการเกษตรในต าบล 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ า
ต าบลแม่แฝกใหม่ และที่
ปรึกษา 22 คน 
 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-การอบรมหรือ
ศึกษาดูงานอย่าง
น้อย 1 คร้ัง 
-คณะกรรมการมี
ความรู้เพิ่มร้อยละ 
70 

1.ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
บริหารศูนยม์ี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
2.คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ  น า
ความรู้มาพัฒนาการ
เกษตรในต าบล 
 

ส านักปลัด 
ศบกต.    

แม่แฝกใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 ส่ ง เ ส ริ มกา ร เพาะ เห็ ด
นางรมฮังการี่  กลุ่มพัฒนา
สตรีบ้านเจดีย์พัฒนา  หมู่
ที่ 11  ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่
ที่ 11 ได้มีโอกาสสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ยใน
ครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภมูิคุ้มกันใน
หมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเจดีย์
พัฒนา  หมู่ที่ 11   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 11 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

4 ส่งเสริมการเลีย้งกบในบ่อ
ซีเมนต์    กลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านป่าป๋อ  หมู่ที่  12  
ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่
ที่ 12 ได้มีโอกาสสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ยใน
ครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภมูิคุ้มกันใน
หมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าป๋อ  
หมู่ที่  12  ต าบลแม่แฝก
ใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 12 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

5 ส่งเสริมการเลีย้งปลานิล
ในบ่อดินกลุ่มพัฒนาสตรี
บ้านพระธาตเุจดีย์ หมู่ที่  
13 ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่
ที่ 13 ได้มีโอกาสสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ยใน
ครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภมูิคุ้มกันใน
หมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านพระธาตุ
เจดีย์ หมู่ที่  13 ต าบล     
แม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 13 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

6 ส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่ม
พัฒนาสตรีบ้านเจดยี์เจริญ 
หมู่ที่ 14 ประจ าปี 
2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่
ที่ 14 ได้มีโอกาสสร้าง
รายได้ ลดรายจา่ยใน
ครอบครัว เกิดความ
เข้มแข็ง สร้างภมูิคุ้มกันใน
หมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านเจดีย์
เจริญ หมู่ที่ 14 ต าบล       
แม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 14 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

 
 



๖๔ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการงานวันเกษตร
ต าบลแม่แฝกใหม ่

๑) เพื่อด าเนินกิจกรรม
งานวันเกษตรต าบลแม่
แฝกใหม่ 
๒) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
งานด้ านการ เกษตรใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่ 
๓ )  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์ ร ะหว่ า ง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

๑) คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร 
ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ 
และที่ปรึกษา  22 คน 
๒) เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ต าบล
แม่แฝกใหม่ 300 คน 
 
 

8๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 8๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-หน่วยงานและองค์กร
เกษตรเข้าร่วมอย่างน้อย 
10 หน่วยงาน 
-เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
ประชาชนเข้ าร่ วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

- เกิดการพัฒนางานด้าน
การเกษตรในพื้นที่ต าบล 
แม่แฝกใหม่ 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ร ะ ห ว่ า ง
เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๖๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

2 โครงการสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม ่

๑) เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่มี
แหล่งเงินทุนในการบริหาร
กลุ่ม 
๒) เพื่อลดภาระเงินทุน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่
๓) เพื่อให้ชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม่ มีเศรษฐกิจของ
ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

เกษตรกรกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน  ต าบลแม่แฝกใหม่ 
30 คน 

๙๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 ๙๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

๙๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้า
ร่วมอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
-เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้รับการอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล    
แม่แฝกใหม่มีแหล่งเงินทุนใน
การบริหารกลุ่ม 
- ลดภาระเงินทุนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่
- ให้ชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่ 
มี เ ศ รษฐกิ จของ ชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
 
 

3 โครงการฝึกอบรมการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร 

๑) เพื่อให้แม่บ้าน
เกษตรกรใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
๒) เพื่อให้แม่บ้าน
เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้แก่ครัวเรือน 
๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 

แม่บ้านเกษตรกรต าบลแม่
แฝกใหม่  30 คน 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรได้รับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- แม่บ้านเกษตรกรใช้เวลา
ว่างให้เป็นประะโยชน์ 
- แม่บ้านเกษตรกรมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 
- สร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม 

ส านักปลดั  
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่
 
 

 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการฝึกอบรมการ
เพาะปลูกข้าวปลอดโรค
เพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุ 

๑ )  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
เ ก ษ ต ร ก ร มี พั น ธุ์ พื ช
คุ ณ ภ า พ ดี ไ ว้ ใ ช้ อ ย่ า ง
พอเพียง  และต่อเนื่อง
ตลอดไป 
๒) เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช ที่
ถูกต้องและเหมาะสมไปสู่
เกษตรกร 
๓) เพื่อให้เกษตรกรมีพืช
บริโภคตลอดป ี

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบล
แม่แฝกใหม่  100 คน   

๗๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๗๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๗๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรได้รับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์
พืชคุณภาพดี ไ ว้ ใ ช้อย่ า ง
พอเพี ย ง   และต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดไป 
- เ ป็ น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการผลิตพืชที่
ถูกต้องและเหมาะสมไปสู่
เกษตรกรท าให้ เกษตรกรมี
พืชบริโภคตลอดปี 

ส านักปลดั 
ศบกต.      

แม่แฝกใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เหมาะสมส าหรับพืช
เศรษฐกิจในชุมชน 

๑ )  เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ 
๒) เพื่อเป็นการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต  
ในการผลติพืชเศรษฐกิจ 
๓ )  เ พื่ อ ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร
สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจต าบลแม่แฝกใหม่ 
30 คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-จัดท าแปลงสาธิตอย่าง
น้อย 2 แปลง 
-เกษตรกรเข้าร่วมอย่าง
น้อยร้อยละ 70 

- พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลติพืช
เศรษฐกิจ 
- ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลติ 
ในการผลติพืชเศรษฐกิจ 
- ท าให้เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตดิ้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๖๘ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

2 โครงการบริหารจัดการ
ฟาร์มปศุสตัว ์

๑) เพื่อให้เกษตรมีความรู้
บริหารจดัการฟาร์ม 
2) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคมุการเกดิโรค
ระบาดสัตว์ในชุมชน 
3) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้  และข่าวสารด้าน
ปศุสัตว์อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 
4) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจภายใน
ต าบลให้มั่นคงและยั่งยืน 
 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ต าบล
แม่แฝกใหม5่0 คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกรได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- เกษตรมีความรู้บรหิาร
จัดการฟาร์ม 
- เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการเกดิโรคระบาด
สัตว์ในชุมชน 
- เกษตรกรได้ รับความรู้  
และข่าวสารด้านปศุสัตว์
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
- สร้างความเข้มแข็งดา้น
เศรษฐกิจภายในต าบลให้
มั่นคงและยั่งยืน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
ไม้ผล 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการตัดแต่งก่ิง
และการขยายพันธ์ุไม้ผล 
๒) เพื่อให้เกษตรกร
สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ป
ปฏิบัติด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓) เพื่อสามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร 
 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่ 
70 คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- เกษตรกรได้รับความรู้ใน
การตัดแต่งกิ่งและการ
ขยายพันธุ์ไมผ้ล 
- เกษตรกรสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัตดิ้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
- สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกร 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

4 โครงการฝึกอบรมการ
เพาะปลูกผักปลอดภัย
บริโภคในครัวเรือน 

๑) เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรตระหนักถึง
ความส าคญัของการลด
การใช้สารเคมีในการผลติ 
๒) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของเกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชปลอดภัย 
 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่ 
70 คน 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- ช่วยส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ตระหนักถึงความส าคญัของ
การลดการใช้สารเคมีในการ
ผลิต 
- เป็นการพัฒนาองค์ความรู้
ของเกษตรกรในการ
เพาะปลูกพืชปลอดภัย 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

 
 
 



๗๐ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรในการเพาะเลี้ยง
ปลาน้ าจืด 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้
เรียนรู้วิธีการเพาะเลีย้ง
ปลาน้ าจืดที่ถูกวิธี 
๒) เพื่อสร้างรายได้เสริม
ให้แก่เกษตรกร 
๓) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจภายในชุมชน 

เกษตรกรและประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม่ 50 คน 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๒๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการ
เพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดที่ถูกวิธี 
-สร้างรายไดเ้สริมให้แก่
เกษตรกร 
- สร้างความเข้มแข็งและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

6 โครงการฝึกอบรมการผลิต
เชื้อราไตรโคเดอรม์าและ
บิวเวอร์เรียเพื่อการเกษตร 

๑) เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้เรื่องการผลิตเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์
เรียเพื่อใช้ก าจัดศตัรูพืช 
๒) เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิตของเกษตรกรแทน
การใช้สารเคม ี
๓) เพื่อให้เกษตรกร
สามารถจัดการศัตรูพืช 
และสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบล
แม่แฝกใหม่ 70 คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- เกษตรกรได้รับความรูเ้รื่อง
การผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์
มาและบิวเวอร์เรียเพื่อใช้
ก าจัดศัตรูพืช 
- สามารถลดต้นทุนในการ
ผลิตของเกษตรกรแทนการ
ใช้สารเคม ี
- เกษตรกรสามารถจัดการ
ศัตรูพืช และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

 



๗๑ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

7 โครงการบริหารจัดการ
ฟาร์มปศุสัตวป์ระเภท
สัตว์ปีก 

๑) เพื่อให้เกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ปีกได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
และรักษาโรค 
๒) เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
ของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ปีกในการป้องกันโรค 
๓) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ภายในต าบลให้มั่นคง
และยั่งยนื 
 

เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ปีก เช่น 
ไก่ไข่ ไกเ่นื้อ เป็นต้น  50 
คน 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
ได้รับความรู้ในการป้องกัน
และรักษาโรค 
- สร้างแรงกระตุ้นของ
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกใน
การป้องกันโรค 
- สร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจภายในต าบลให้
มั่นคงและยัง่ยืน 
 

ส านักปลดั 
ศบกต 

แม่แฝกใหม ่

 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

8 โครงการลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

๑) เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูก 
๒) เพื่อเป็นการลดต้นทุน
จากการใช้สารเคม ี
๓) เพื่อช่วยลดปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่ 
50 คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- ส่งเสริมใหเ้กษตรกรลด
การใช้สารเคมีในการ
เพาะปลูก 
- ลดต้นทุนจากการใช้
สารเคม ี
- ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

9 โครงการอบรมเรื่องการ
จัดการดิน ธาตุอาหาร โรค
และแมลงในการปลูกพืช 

๑) เพื่อให้เกษตรกรต าบล
แม่แฝกใหม่มคีวามรู้ใน
การแก้ไขปัญหาสภาพดิน
และการปรับปรุงบ ารุงดิน
ที่ถูกต้อง 
๒) เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ด้านธาตุอาหาร 
โรคและแมลงในพืช 
3) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ทางการเพาะปลูก 

เกษตรกรต าบลแม่แฝกใหม่ 
50 คน 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

-เกษตรกร ได้ รั บการ
อบรมจ านวน 1 ครั้ง 
-เกษตรกรไดร้ับความรู้
เพิ่มร้อยละ 70 

- เกษตรกรมีความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาสภาพดินและ
การปรับปรุงบ ารุงดินท่ี
ถูกต้อง 
- เกษตรกรมีความรูด้้านธาตุ
อาหาร โรคและแมลงในพืช 
- ลดต้นทุนการผลติทางการ
เพาะปลูก 
 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่

 
 
 
 



๗๓ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา   2.4 เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุง กลุ่มผลติภณัฑ์ 
OTOP  สินค้าท้องถิ่น ให้
เกิดความสะดวก สะอาด 
เป็นที่ประทับใจต่อ
นักท่องเที่ยวและผู้มา
เยือน  ส่งเสริมกลุม่
เกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ ให้ผลิตพืชผล มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว ผลิตสินค้าป้อน
ตลาดท้องถิ่นและตลาด
ของที่ระลึก ผลติภณัฑ์ 
OTOP 

ปรับปรุงสถานท่ี  ตลาดขาย
สินคา้ของที่ระลึก กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ OTOP  สินค้า
ท้องถิ่น มีสถานท่ีบริการ
นักท่องเที่ยวให้เกิดความ
สะดวก สะอาด เป็นที่
ประทับใจต่อนักท่องเที่ยว
และผูม้าเยือน 
  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
และกิจการสหกรณ์ ใหผ้ลติ
พืชผล มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมในครอบครัว 
ผลิตสินค้าป้อนตลาดท้องถิ่น
และตลาดของที่ระลึก 
ผลิตภณัฑ์ OTOP 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  
สินค้าท้องถิ่น ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาร้อย
ละ 80 

มีสถานที่  จ าหน่ายสินค้า
ของที่ระลึก กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
OTOP  สิ นค้ าท้อ งถิ่ น  มี
สถานที่บริการนักท่องเที่ยว 
ที่สะดวก สะอาด เป็นที่
ประทับใจต่อนักท่องเที่ยว
แ ล ะ ผู้ ม า เ ยื อ น มี ก ลุ่ ม
เกษตรกร และกิจการ
สหกรณ์ ให้ผลิตพืชผล มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว ผลิตสินค้าป้อน
ตลาดท้องถิ่นและตลาดของ
ที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ส านักปลดั 
  

 

แบบ  ผ.  01 



๗๔ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

1. เพื่อให้ประชาชนต าบล      
แม่แฝกใหม่ ได้ตั้งปณิธาน   
ความดี รู้คณุค่าและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที ่ 
2. เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ ์

เกษตรกรและประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม ่
 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรและประชาชน
ในต าบลแม่แฝกใหม ่ได้
ตั้งปณิธานความดี    รู้
คุณค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติใน
พื้นที ่ 

- ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหมต่ั้งปณิธาน   ความดี รู้
คุณค่าและอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติใน
พื้นที ่
- ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ าป่าไหลหลาก และฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
 
 

2 โครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อนเพื่อสิ่งแวดล้อมท่ี
ดี  เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว 
 
 

เพื่อให้ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่ ได้ตั้งปณิธาน
ความดีร่วมใจปลูกต้นไม้ 
ช่วยลดภาวะโลกร้อนและ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นที ่

1.ประชาชนช่วยกันปลูก
ต้นไม้ในเขตชุมชนเพิ่มพื้นที่
สีเขียว มีต้นไมย้ืนต้นปลูก
ใหม่ในทุกชุมชนอย่างน้อย 
50 ต้น/ปี 
2.เป็นการลดภาวะโลกร้อน  
ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และเพิ่มกา๊ซออกซิเจน 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีต้นไม้ยืนต้นปลูกใหม่
ในทุกชุมชนอย่างน้อย 
50 ต้น/ปี 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม่ 
ได้ตั้งปณิธานความดีร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ ช่วยลดภาวะโลก
ร้อนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
พื้นที ่

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 

 

แบบ  ผ.  01 



๗๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชน  
 

1.เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ทุกเพศทุกวัย ได้มสี่วน
ร่วมในการรณรงค์คดัแยก
ขยะก่อนทิ้ง  
2.เพื่อลดปริมาณขยะมลู
ฝอยภายในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์  แม่ครัว 

การคัดแยกขยะมลูฝอย                    
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

-มีการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชน                   
อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ปริมาณขยะมลูฝอยใน
พื้นที่ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง                     
ร้อยละ 5 ต่อป ี

ปริมาณขยะมลูฝอยภายใน
เขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวมีการลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เทศบาลลด
ภาระคา่ใช้จ่ายในการจัด
จ้างเก็บขนและก าจดัขยะ
มูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการรณรงค์งดการ
เผาและปัญหาหมอกควัน 

เพื่อส่งเสริมและรณรงค์
ไม่ให้มีการเผาเศษใบไม้ 
กิ่ งไม้  วัสดุ เหลือใช้จาก
การเกษตร และขยะมูล
ฝอยในชุมชนโดยส่งเสริม
ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 
 

มีการจัดกจิกรรมเพื่อ
รณรงค์                         
งดการเผา                    
และปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่ อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

1.ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเผา 
2.ปัญหาการเผาและหมอก
ควันภายในพ้ืนท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการวันสิ่งแวดล้อม 
และวันสิ่งแวดล้อมโลก
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
และกลุ่มเยาวชน นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมและมีจิตส านึกร่วมกัน
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีกิจกรรมในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก  (5 มิ.ย. 
59) วันสิ่งแวดล้อมไทย     
(4 ธ.ค. 59) และภายใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว  

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-มีการจัดกิจกรรมในวัน
สิ่งแวดล้อมโลกและวัน
สิ่งแวดล้อมไทยในพื้นที่
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ประชาชนทั่วไปและกลุ่ม
เยาวชน นัก เ รี ยน นิสิ ต 
นักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เ ห็ น
ความส าคัญและคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

6 โครงการเยาวชนร่วมใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อให้ เยาวชนได้ตั้ ง
ปณิ ธานความดี ร่ วม ใจ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนัก
ให้แก่นักเรียนตัวแทนจาก
โ ร ง เ รี ย น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการและน าความรู้
ประสบการณ์มาถ่ายทอด
สู่เพื่อนนักเรียนและขยาย
เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

อบรมและจัดกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ส าหรับตัวแทนนักเรียนใน
เขตเทศบาลเจดีย์   แม่ครัว
จ านวน 50 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-มีการจัดอบรมและจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รั บ
ตัวแทนนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนกลุม่เป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการได้ตั้งปณิธาน
ความดีร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและมีความรู้
ความเข้าใจถึงการมสี่วน
ร่วมรณรงค์รักษา  
สิ่งแวดล้อม และเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับบุคคล
อื่นในต าบลต่อไป 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 



๗๗ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

7 โครงการรณรงค์ติดตั้ ง
ร ะ บ บ บ า บั ด น้ า เ สี ย
เบื้องต้น ภายในครัวเรือน 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า แม่น้ า 
ล าคลองสาธารณะภายใน
ชุมชน ให้มีความสะอาด 
ไม่ก่อให้เกิดเป็นแหล่ง
มลพิษท าลายสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

ด าเนินการรณรงค์ติดตั้ง
ระบบบ าบดัน้ าเสียเบื้องต้น 
ในครัวเรือนท่ีมีการปล่อยน้ า
เสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ด าเนินการรณรงค์ติดตั้ง
ระบบบ าบดัน้ าเสีย
เบื้องต้น ในครัวเรือนท่ีมี
การปล่อยน้ าเสียลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ 
อย่างน้อยชุมชนละ 1 
จุด 

แหล่งน้ าแม่น้ าล าคลอง 
สาธารณะที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
มีความใสสะอาด ไม่เน่าเสยี
ประชาชนสามารถใช้แหล่ง
น้ า เพื่อการอุปโภคบริโภค
ได้ท าให้ สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๘ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา   3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการเฝ้าระวังการเผา
และควบคุมหมอกควันไฟ
ป่า ประจ าปี 2559 

เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
รณรงค์ เฝ้าระวังการเผา
ทุกชนิด และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนหัน
มาน าเศษใบไม้แห้งและ
เศษวัชพืชหญ้าแห้งไปท า   
ปุ๋ยหมัก 

ประชาชนต าบลแม่แฝกใหม ่
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

-ลดการเผาทุกชนิดลง
ร้อยละ 80 
-ครัวเรือนท าปุ๋ยหมัก
เพื่อข้ึนร้อยละ 50  

สามารถลดและควบคุม
สถานการณ์หมอกควั น 
และป้ อ งกั นผลกระทบ     
ต่อสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
 
 
 

2 โครงการบริการจดัเก็บ
ขยะในเขตเทศบาล 

เพื่อให้บริการจดัเก็บและ
ก าจัดขยะมลูฝอยในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

การเก็บขนและก าจัดขยะ             
มู ล ฝ อ ย  ใ น เ ข ต พื้ น ที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1,500,000 
งบเทศบาล 

 1,500,000 
งบเทศบาล 

1,500,000 
งบเทศบาล 

-เทศบาลฯให้บริการ
เก็บขนและก าจัดขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นที่ร้อย
ละ 100 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
มีความสะอาดน่าอยู่และมี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๗๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 โครงการธนาคารขยะและ
การคัดแยกขยะ 

เพื่อฝึกให้เด็กได้รูจ้ักคัด
แยกขยะ และรัก
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า 

เด็กนักเรยีน 
จ านวน   60  คน 

3,000  3,000 3,000 เด็กร้อยละ 80  
สามารถแยกขยะได ้

เด็กรู้จักคดัแยกขยะ รัก
สิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

โรงเรียน
อนุบาล 

4 โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบของกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กับชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ/โรงงานต่ า งๆ     
ในเขตพื้ นที่  เกิดความ
ต ร ะ ห นั ก ใ น เ รื่ อ ง
สิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และ   ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง      
ในการประกอบกิจการ 
 

สถานประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพในเขต
เทศบาลทั้งหมด  

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ
กิจการที่ เป็นอันตราย                 
ต่อสุขภาพ/โรงงานต่าง 
ๆ  ใน เขตพื้ นที่  เ รื่ อ ง                    
ธ ร รมาภิ บ าล ในกา ร
ประกอบกิจการ จ านวน 
1  ค รั้ ง  โ ด ย มี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 70 

1.ผู้ประกอบการกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิด
จิ ตส านึ ก ในการป้ องกั น
ปั ญ ห า ม ล พิ ษ จ า ก ก า ร
ประกอบการต่อสิ่งแวดล้อม 
2.ชุมชนที่อาศัยใกล้เคียงกับ
สถานประกอบกิจการและ
โรงงานอุตสาหกรรม มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ 
3 . ภ า พ ร ว ม ท า ง ด้ า น
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในเทศบาลดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

5 โครงการธนาคารขยะและ
การคัดแยกขยะ 

เพื่อฝึกให้เด็กได้รูจ้ักคัด
แยกขยะ และรัก
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่า 

เด็กใน ศพด.  จ านวน   
250  

3,000  3,000 3,000 เด็กร้อยละ 80 
สามารถแยกขยะได ้

เด็กรู้จักคดัแยกขยะ รัก
สิ่งแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

 



๘๐ 
 

 
 

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) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการธนาคารปุ๋ยหมัก
ชุมชน 

1.เพื่อลดปริมาณขยะมลู
ฝอยท่ีเทศบาลจะต้อง
น าไปก าจัด 
2.เพื่อส่งเสรมิการน าขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ใน
การท าปุ๋ยหมัก 

ธนาคารปุ๋ยหมักชุมชนในแต่
ละครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ธนาคารปุ๋ยหมักในทุก
ชุมชน อย่างน้อยชุมชน
ละ 2 จุด 

แต่ละครัวเรือน  น าเศษ
อ า ห า ร  ข ย ะ   มู ล ฝ อ ย
ประเภทอินทรีย์ เศษใบไม้     
กิ่ ง ไ ม้  ห รื อ เ ศ ษ วั ส ดุ
การเกษตร น ามา   ท าเป็น
ปุ๋ยหมักไว้ใช้   ในครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๘๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลแม่แฝกใหมต่าม
โครงการสืบฮตีโตยฮอย  
ผ่อกอย ป๋าเวณยีี่เป็ง  
๒๕๕8 

- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบ
ส า น ป ร ะ เ พ ณี ที่ ดี ง า ม ใ ห้
ลูกหลานได้ปฏิบัติกันต่อไป  
- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่ ว ม  ใ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 - เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึง
ความ ส าคัญและประวัติของ
ประเพณียี่เป็ง 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่ า 
500 คน 

- ประเพณียี่เป็งได้รับการ
อนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้ง
เป็นการท านุบ ารุ งศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่ น  และ
ได้รับความรู้ถึงความส าคัญ
และประวัติของประเพณียี่
เป็ง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ  ๘๐ 

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลแม่แฝกใหมต่าม
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ปกป้องมรดกภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

-เพื่ อปลูกจิ ตส านึ ก ให้ เ ด็ ก 
เยาวชน ประชาชนตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการปกป้อง
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น
ก า ร เ รี ย น รู้ คุ ณ ค่ า ข อ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
-เพื่อธ ารงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม ่

22,000 
งบเทศบาล 

 22,000 
งบเทศบาล 

22,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของแหล่ง
วัฒนธรรม ได้ รั บการ
ส ารวจ 

เกิดการเรียนรู้ตลอดจนเป็น
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ด้ า น
วัฒนธรรมและเป็นชุมชนที่
มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ทั้ ง
ทางด้านสังคม  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ   

กอง
การศึกษา 

แบบ  ผ.  01 



๘๒ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 อุดหนุนโครงการอบรม
บทบาทหน้าท่ี  และทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้บรูณา
การร่วมกันส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสภาวัฒนธรรมต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
- ได้รู้บทบาทหน้าท่ี  
เสรมิสร้างความรู้ และ
ประสบการณ์แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีวิสัยทัศน์ในการน าสิ่งใหม่ๆ
มาพัฒนาชุมชนของตน 
- เป็นการสรา้งขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

40๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 40๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

40๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
วัฒนธรรมต าบลเจดีย์
แ ม่ ค รั ว ร้ อ ย ล ะ  8 0 
ได้รับความรู้  บทบาท
หน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

ได้รู้จักประเพณี วัฒนธรรม 
และรับทราบนโยบายในการ
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ส ภ า 
วัฒนธรรม ตลอดจนเกิด
สัมพันธภาพที่ดี 
ต่อกัน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตามโครงการอนุรักษ์
ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง
และศลิปะการแสดง  

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ พัฒนาด้าน
ศิลปะการแสดง และการเล่น
ดนตรีพื้นเมือง 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้
มีโอกาสแสดงออกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านศลิปะและ
ดนตรีพื้นเมือง 
- แหล่งเรียนรูด้้านศลิปะ
ดนตรีพื้นเมืองในต าบล 
แม่แฝกใหม ่

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

เด็ก เยาวชนประชาชน
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 500 คน 

สภาวัฒนธรรมต าบลเจดีย์ 
แ ม่ ค รั ว   ส า ม า ร ถ จั ด
กิจกรรมถ่ายทอดการแสดง
ศิลปะและดนตรีพื้นเมืองแก่
เด็ก  เยาวชน  ประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม่     ได้
อย่างทั่วถึง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ  ๘๐ 

กอง
การศึกษา 

5 อุดหนุนโครงการมารยาท
งามตามแบบไทยและ
คุณธรรม 12 ประการ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนมีมารยาทงามตาม
แบบไทยและคุณธรรม 12 
ประการ 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ 

33,200 
งบเทศบาล 

 33,200 
งบเทศบาล 

33,200 
งบเทศบาล 

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ ร้อย
ละ 80 ได้รับการอบรม
มารยาทงาม 

เด็กและเยาวชนมีมารยาท
ง า ม ต า ม แ บ บ ไ ท ย แ ล ะ
คุณธรรม 12 ประการ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

6 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ า เ ภ อ สั น ท ร า ย ต า ม
โครงการจัดมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีเผยแพร่ภาพลักษณ์
ที่ด ี

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันทราย 
ตามโครงการฯ 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

การจัดมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
เผยแพรภ่าพลักษณ์ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อยกระดับ พัฒนา ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้าน 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ปราชญ์ชาวบ้านร้อยละ 
100 ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

ประชาชนภาคภมูิใจและ
เทศบาลมีทะเบียนปราชญ์
ชาวบ้าน 

กอง
การศึกษา 

 
8 อุดหนุนให้แก่วัดเจดีย์แม่

ครัวด าเนินตามโครงการ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภมูิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

อุดหนุนวัดเจดีย์แม่ครัว  
ด าเนินการตาม
โครงการฯ 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

วัดเจดีย์แม่ครัว มี
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภมูิ
ปัญญาพื้นบ้าน 1 แห่ง 

มีพิพิธภัณฑ์การเรยีนรูภู้มิ
ปัญญาพื้นบ้าน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการโรงเรยีนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ถ่ายทอดความรูต้่อบุคคลใน
ชุมชนได ้

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

140,000 
งบเทศบาล 

 140,000 
งบเทศบาล 

140,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 

ประชาชนสามารถถ่ายทอด
ความรู้และสร้างอาชีพได ้

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

10 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสันทราย  โครงการ
จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
แ ล ะป ระ เพณี ท้ อ ง ถิ่ น
อ าเภอสันทรายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559     

เพื่อสร้างความสามัคคีความ
จงรักภักดี และส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี 

อุ ด ห นุ น ที่ ท า ก า ร
ปกครองอ าเภอสันทราย 
ตามโครงการฯ 

60,000 
งบเทศบาล 

 60,000 
งบเทศบาล 

60,000 
งบเทศบาล 

จัดงานพระราชพิธี  รัฐ
พิ ธี   แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่นอ าเภอสันทราย 

สืบสานจารีต วัฒนธรรม
ประเพณีของชาติ 

ส านักปลดั 

11 อุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินโครงการจัดงาน
ม ห ก ร ร ม   ไ ม้ ด อ ก ไ ม้
ป ร ะ ดั บ ค รั้ ง ที่  4 0  
ประจ าปี 2559     

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีเผยแพร่ 

อุ ด ห นุ น ที่ ท า ก า ร
ป ก ค ร อ ง จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ ตามโครงการฯ 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

จัดงานมหกรรม     ไม้
ดอกไม้ประดับครั้งท่ี 
40  ประจ าปี 2559   

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่ อ ให้ประชาชนในพื้ นที่
ต า บ ล แ ม่ แ ฝ ก ใ ห ม่ แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป ไ ด้ ร่ ว ม
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
แ ม่ แ ฝ ก ใ ห ม่   1 4  
หมู่บ้านและประชาชน
ทั่วไปได้ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ประชาชนในต าบลแม่
แฝกใหม่ร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่
แฝกใหม่ และประชาชน
ทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลดั 

13 โครงการเสรมิสร้างความ
สามัคคี ปรองดอง และ
สมานฉันท์ เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เสริมสร้ างความ
ส า มั ค คี  ป ร อ งด อ ง  แ ล ะ
สมานฉันท์  เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้เกิดความสามัคคี 
ป ร อ ง ด อ ง กั น  ข อ ง
ประชาชนในต าบลแม่
แฝกใหม่ จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ประชาชนในต าบลแม่
แ ฝ ก ใ ห ม่ เ กิ ด ค ว า ม
สามัคคี ปรองดอง 

ประชาชนในต าบลแม่แฝก
ใหม่ จ านวน 14 หมู่บ้าน 
เกิดความรักใคร่  สามัคคี 
ปรองดองกัน 

ส านักปลดั 

 
 



๘๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันส าคัญทางพุทธศาสนา 

เพื่อร่วมการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา 

เทศบาลต าบล วัด  
ประชาชน 

80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการไม่น้อยกว่ า 
500 คน 

เทศบาลมีส่วนร่วมการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 
2 โครงการอบรมส่งเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรม
สัญจร) 

เพื่ อ ให้ พนั ก งาน เทศบาล 
ผู้ บ ริ ห า ร  ผู้ น า ชุ ม ช น  
ประชาชน   ได้มีโอกาสปฏิบัติ
ธรรม 

พนักงาน ผู้บริหาร  ผู้น า
ชุมชน  ประชาชน   

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

พ นั ก ง า น  ผู้ บ ริ ห า ร  
ผู้ น า ชุมชน  เข้ า ร่ วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ประชาชนไม่
น้อยกว่า 100 คน 

พนักงาน ผู้บริหาร  ผู้น า
ชุ ม ชน   ป ร ะช าชน ได้ มี
โอกาสร่วมฟังธรรมะร่วมกัน  
เพื่อสุขภาพจิตที่ดี   

กอง
การศึกษา 

 
 

3 อุดหนุนคริ สตจักรชั ยชนะ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ ะ 
ปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของ 
คริสตจักรชัยชนะ หมู่ 5 

เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้คง
อยู่ในสภาพท่ีด ี

อุดหนุนครสิตจักรชัย
ชนะ  1  แห่ง 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

โบสถ์คริสต์ได้รับการ
ท า นุ บ า รุ ง ซ่ อ ม แ ซ ม   
ร้อยละ 80 

โบราณสถานได้ท าการ
บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี สามารถให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาหาความรู ้

กอง
การศึกษา 

 
 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ า เ ภอสั นทร ายด า เ นิ น
โครงการรดน้ าด าหั ว ใน
เทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่
เ มื อ ง )  ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 
2559 

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงาม  สร้างความสามัคคี 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันทราย 
ตามโครงการฯ 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

อ าเภอสันทรายด าเนิน
โครงการรดน้ าด าหัวใน
เทศกาลสงกรานต์ (ป๋ี
ใหม่ เมือง )  ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม 
สร้างความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ  ผ.  01 



๘๗ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณียี่
เป็งลอยกระทงต าบลแม่
แฝกใหม ่

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 500 คน 

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
 

6 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันป๋ีใหมเ่มือง 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์  และเข้าร่วม
กิจกรรมรดน้ าด าหัวใน
ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด 

200,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหมเ่ข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 500 คน 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยา่งทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการส ารวจแหล่ง
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสู่
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เพื่อศึกษาและส ารวจแหล่ง
วัฒนธรรมในชุมชน 

ประชาชนและ
คณะกรรมการสภาสภา
วัฒนธรรมต าบลแม่แฝก
ใหม ่

20,000  20,000 20,000 ต าบลแม่แฝกใหมม่ี
แหล่งวัฒนธรรมที่
พัฒนาสู่แหล่งเรียนรูไ้ม่
น้อยกว่า 2 แห่ง 

พัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดังานวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุอันยิ่งใหญ่ต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

กลุ่มสตรีและประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000  
งบเทศบาล 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวด าเนินโครงการจัด
งานวันแม่แห่งชาติ 

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุอันยิ่งใหญ่
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ส านักปลดั 

9 อุดหนุนโครงการจัดงาน “5 
ธันวาสืบสานภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมเทิดไท้องค์ภูมิพล
มหาราชา  ปี 2558 

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถ าบั นกษั ต ริ ย์  ส่ ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
สร้างความสามัคคี 

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอสันทราย 
ตามโครงการฯ 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

อ าเภอสันทรายได้
ด าเนินโครงการจดังาน 
“5 ธันวา” 

สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม 
สร้างความสามัคค ี

ส านักปลดั 

 



๘๘ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา   4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการส ารวจศาสนสถาน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทาง
ศาสนา 

วัดในเขตพื้นท่ีทั้ง 7 วัด 
และโบสถ์ครสิตจักร 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

มีการส ารวจศาสนสถาน
ในพื้นที่ร้อยละ 100 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนวัดและศาสนสถานใน
ต าบลแม่แฝกใหมด่ าเนินการ
บ ารุงซ่อมแซม ท านุบ ารุง 
ศาสนสถาน จ านวน  6  
โครงการ 
ม.1 ซ่อมแซมศาลาการเปรียญ
ส่วนท่ีช ารุดของวัดแม่แฝก 
ม.2 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร  
วัดสบแฝก 
ม.4 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร  
วัดวังขุมเงิน 
ม.5 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร   
ศาลาการเปรียญ วัดห้วยบง  
ม.7 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร
ศาลาการเปรียญ วัดวังขุมเงิน   
ม.8 บูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร  
วัดแพะห้วยบง 

เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานให้
คงอยู่ในสภาพท่ีด ี

อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่  
7 วัด และโบสถ์คริสต์ 1 
แห่ง 

160,000 
งบเทศบาล 

 160,000 
งบเทศบาล 

160,000 
งบเทศบาล 

วัดและโบสถ์คริสต์ร้อย
ละ 80 ได้รับการท านุ
บ ารุงซ่อมแซม 

โบราณสถานได้ท าการ
บูรณะซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่ดี สามารถใหค้นรุ่น
หลังได้ศึกษาหาความรู ้

กอง
การศึกษา 

แบบ  ผ.  01 



๘๙ 
 

 
 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการจดัท าแผนการ
ศึกษา 3 ปี แผนพัฒนา
การศึกษา 1  ปี 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
การพัฒนาการศึกษา 

ประชาชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการฯ 
ผู้บริหาร คร ู

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ประชาชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการฯ 
ผู้บริหาร ครไูม่น้อยกว่า 
15 คน มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผน 

กองการศึกษาได้แผนพัฒนา
การศึกษาที่มีคณุภาพ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดัการศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการ
ด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง
หลากหลาย 

ประชาชน 14  หมูบ่้าน 10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 

ประชาชนมีคุณภาพด้าน
การจัดการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจ้างงานนักเรียน
นักศึกษาท างานปิดภาค
เรียนฤดรู้อน 

ให้เด็กมีคณุภาพและมี
ลักษณะที่พึงประสงค ์

เด็กนักเรยีน นักศึกษา  
14  หมู่บา้น 

100,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

นักเรียน นักศึกษาใน
พื้นที่เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 20 คน 

เด็กนักเรยีนนักศึกษามีรายได้
ช่วงปิดภาคเรียนและสามารถ
พัฒนาตนเองเพื่อสังคมได ้

กอง
การศึกษา 

4 โครงการงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสรมิให้เด็ก
มีอนาคตที่ด ี

จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

เด็กในพ้ืนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
700 คน 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ีเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ  ผ.  01 



๙๐ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 ทุนกา รศึ กษา  นั ก เ รี ย น
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
และผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนได้
เรียนต่อ 

นักเรียน,นักศึกษา , 
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน 

330,000 
งบเทศบาล 

 330,000 
งบเทศบาล 

330,000 
งบเทศบาล 

นักเรียน,นักศึกษา , 
ผู้ด้อยโอกาสที่ยากจน
ได้รับทุนร้อยละ 10 

ผู้ด้อยโอกาสมีการศึกษาที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

6 สนับสนุนโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ต าบล
แม่แฝกใหม่ 

เพื่อให้นักเรียนและประชาชน
มีแหล่งเรียนรู้ และมีข้อมูล
ข่าวสารเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ 

ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ให้ แก่นักเรยีน  
เด็ก เยาวชน ประชาชน 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

กศน.ต าบลแม่แฝกใหม่
มีการให้บริการ
อินเตอร์เนต็ต าบล 1 
แห่ง 

มีแหล่งเรียนรู้และมีข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อส่งเสรมิพัฒนา
ความรู ้

กอง
การศึกษา 

7 จัดหาหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน  โรงเรียน  ศูนย์
การเรียนรู้ ชุมชมต าบลแม่
แฝกใหม่ 

เพื่อให้ประชาชน และเยาวชน 
ได้รับข้อมูลข่าวสารและรัก
การอ่านหนังสือ 

ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาล , โรงเรียนเจดีย์
แม่ครัว,โรงเรียนแม่แฝก 
และ ศรช. 

90,000 
งบเทศบาล 

 90,000 
งบเทศบาล 

90,000 
งบเทศบาล 

เด็กและเยาวชนต าบล
แม่แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
50 คน 

ประชาชนและเยาวชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารมากข้ึน  ทัน
เหตุการณ ์

กอง
การศึกษา 

8 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ศึกษาหาความรู้ในชุมชน 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน   

60,000 
งบเทศบาล 

 60,000 
งบเทศบาล 

60,000 
งบเทศบาล 

มีที่ อ่ านหนั งสื อพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านร้อยละ 
70 

ประชาชนมีที่อ่านหนังสือ  
รู้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง 

กอง
การศึกษา 

 
9 อุดหนุนโครงการขอรับการ

สนับสนุนหนังสืออ่านเสริม
ห้องสมุดโรงเรียน   

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้และประสบการณ์
ด้วยตนเอง 

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่
แฝก   

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ห นั ง สื อ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
100 เล่ม 

ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือ
อ้ า ง อิ ง  ห นั ง สื อ อ่ า น
ประกอบและหนังสือสารคดี
ต่างๆเพิ่มมากขึ้น  

กอง
การศึกษา 

 
 
 



๙๑ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

10 อุดหนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบวิทยากรแกน
น า อ อ ก ก า ลั ง ก า ย เ พื่ อ
สุขภาพ(แอโรบิค) 

เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ยน  ครู  และ
บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

นักเรียน ครู และ 
บุคลากร โรงเรยีนบ้าน
แม่แฝก จ านวน 150 
คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

มีวิทยากรสอน  แอ
โรบิคในโรงเรียน  อย่าง
น้อย 1 คน 

นักเรียน ครู และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 

11 อุดหนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบวิทยากรสอน
ดุริยางค์ในโรงเรียน   

เพื่อ พัฒนาทักษะทางด้าน
ดนตรีแก่เด็ก 

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่
แฝก 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

มีวิทยากรสอนดุริยางค์
ในโรงเรียน  อย่างน้อย 
1 คน 

นักเรียนกลุ่มสนใจได้รับการ
พัฒนาทักษะ เทคนิคการ
เล่นเครื่องดุริยางค์  

กอง
การศึกษา 

12 อุดหนุน โคร งการจั ดหา
บุคลากรภายนอกเพื่อสอน
ภาษาอังกฤษ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียน  ครู  บุคลากร 
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่
ครัว  จ านวน  303  
คน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

มีบุคลากรภายนอกสอน
ภาษาต่างประเทศใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 
คน 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ไ ด้ พั ฒ น า ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษ ให้ดียิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา 

13 อุดหนุนโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวเพื่อ
ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

นักเรียน  ครู  บุคลากร 
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่
ครัว  จ านวน  303  
คน 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

โรงเรียนมีความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และ
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ได้ 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นส าหรับประชาชนสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.เพื่อให้ประชาชนในต าบล
แม่แฝกใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน 
2.เพื่อให้ประชาชนน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
การ เตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

-ประชาชนในต าบลแม่
แ ฝ ก ใ ห ม่ ที่ ส น ใ จ  
จ านวน  30  คน 
-อบรมคอมพิ ว เ ตอร์
เบื้องต้น  จ านวน  30  
ช่ัวโมง 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

1.จ านวนประชาชนเข้า
ร่วม ร้อยละ 80 
2.อบรมคอมพิวเตอรไ์ม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80ของ
หลักสตูร 

1.ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ 
2.ประชาชนน าความรูไ้ปใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 



๙๒ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

15 โครงการรถรับส่งนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อ จัดหาพาหนะ รับส่งเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ กและโรงเ รี ยนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว      

เด็กนัก เรี ยน ในศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก แ ล ะ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีรถรับส่งนักเรียนอย่าง
น้อย 2 คัน 

เด็กนักเรียน เดินทางไปถึง
โรงเรียนได้อย างสะดวก 
ปลอดภัย ทันเวลา   

กอง
การศึกษา 

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

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง โ ร ง เ รี ย น
อนุ บ าล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายและสภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น 

-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
-ครู 
-ชมรมผู้ปกครอง 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

มีแผนพัฒนาการศึกษา 
1 ฉบับ 

โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล มี
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม
วิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จที่
ก าหนด 

โรงเรียน
อนุบาล 

 

17 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนา ได้มีโอกาสรับความรู้
และปรึกษาหารือกันในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของ
โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 

คณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

คณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาลเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

คณะกรรมการโรงเรี ยน
อนุบาลได้มีบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล ต า ม
นโยบายและแผนพัฒนา
ของอปท. 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 



๙๓ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

18 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ชมรมผู้ปกครอง 

เพื่อให้คณะกรรมการชมรม 
ผู้ปกครองได้รับความรู้และ
ปรึกษาหารือกันในการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมของเด็ก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

คณะกรรมการโรงเรียน
อนุบาลเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ช ม ร ม
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก
ได้มีการวางแผนกิจกรรม
ของ เ ด็ ก ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

โรงเรียน
อนุบาล 

19 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
พ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล
เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี 
 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้  และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 
ปีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ควบคู่กับการดูแลของครูใน
โรงเรียน 
2.เพื่อให้ เด็กเล็กทุกคนได้รับ
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ แ ล ะ มี
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้ปกครอง จ านวน 60 
คน  
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

1. พ่อแม่  ผู้ปกครอง  
ได้รับความรู้  และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูในโรงเรยีน 
2. เด็กเล็กทุกคนได้รับการ
ดูแลสุขภาพและมี
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

20 โครงการอบรมให้ความรู้ 
ช้ีแจงรายละเอียดให้แก่
ผู้ปกครอง 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง
ได้รับทราบแนวนโยบายการ
บริหารฯ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ทราบถึงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนการดูแลบตุร
หลาน 
3. เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของ
ระเบียบการตา่งๆ 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บริหาร   ครู  และ
ผู้ปกครอง 

จัดประชุมช้ีแจง
ผู้ปกครอง 60  คน ปี
ละ 2  ครั้ง 

4,000 
งบเทศบาล 

 4,000 
งบเทศบาล 

4,000 
งบเทศบาล 

พ่อแม่  ผู้ปกครอง เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

1. พ่อแม่ผู้ปกครองไดร้ับ
ทราบแนวนโยบายการ
บริหารศูนย์ฯ 
2. ผู้ปกครองไดร้ับทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียน
การสอนการดูแลบตุรหลาน 
3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง
รับทราบรายละเอียดของ
ระเบียบการ ต่าง ๆ 
4. สรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

21 โครงการอบรมหลักสูตร
และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

1.เพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจหลักสูตรและจติวิทยา
พัฒนาการเด็กเพิม่มากยิ่งขึ้น  
2.เพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าหลักสูตรและ
การจัดท าแผนประสบการณ์
เรียนรู้  

ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

5,000    
งบเทศบาล 

 5,000   
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

ครูเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 100 

1.ครู/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าความรู้หลักสูตร
และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
มาส่งเสริมพัฒนาเด็กเป็น
รายบุคคลได้ดียิ่งข้ึน 
2.ครูมีความรู้ความเข้าใจ
การจัดท าหลักสตูรและการ
จัดท าแผนประสบการณ์
เรียนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 

22 โครงการส่งเสริมให้ครู/
บุคลากรที่เกีย่วข้องเข้ารับ
การอบรมนอกสังกัด 

เพื่อส่งเสริมให้คร/ูบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
แสวงหาความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆนอกสังกัด  

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ครูเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 100 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวได้
แสวงหาความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆรับฟังความคดิเห็น ใจ
กว้างและยอมรบัการ
เปลี่ยนแปลง 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

23 โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1. เพื่อให้ครไูด้รับความรู้ 
และทักษะในการดูแลเด็ก 
2. เพื่อให้ครูและเด็กนักเรยีน
มีประสิทธิภาพ 

-จัดฝึกอบรมเสริมทักษะ
ให้ครูโรงเรียนอนุบาล  
-การศึกษาดูงาน
โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่
จังหวัดและต่างจังหวัด 

30,000 
งบเทศบาล 
 
 
 
 
 

 30,000 
งบเทศบาล 
 
 
 
 

30,000 
งบเทศบาล 
 
 
 
 
 

ครูเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 100 

1. ครไูด้รับความรู้ และ
ทักษะในการดูแลเด็ก 
2. ครูและนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

โ ร ง เ รี ย น
อนุบาล 
 

 
 

24 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้บุคลากร
โรงเรียนอนุบาล 

เพื่อให ้บุคลากรโรงเรยีน
อนุบาล  ได้พัฒนาตนเองใน
วิชาชีพ 

บุคลากรโรงเรียน
อนุบาล 
 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

ครูร้อยละ 100 จบ
ปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย 

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลมี
ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีการพัฒนา
ตนเอง                      

โรงเรียน
อนุบาล 

 

25 โครงการประเมินคร/ู
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 
 

เพื่อสร้างแรงจุ่งใจให้กับคร/ู
บุคลากรที่เกีย่วข้องในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

ครูร้อยละ 80 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

ครู/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องมี
ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานและมีความ
รับผิดชอบ 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

26 โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพตาม
มาตรฐานครสุภา 

เพื่อเสรมิสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ครู 

จัดอบรมคร ู 5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

จัดอบรมครูอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามมาตรฐานครุสภา 

โรงเรียน
อนุบาล 

27 โครงการจดัซื้อของเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-มุมบทบาทสมมุติ,มมุสื่อ
สัมผสั 
มุมเกมการศึกษา,มมุเรยีนรู้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
ตัวเลข ฯลฯ 

1. เพื่อให้เด็กเกดิการเรียนรู้
และส่งเสรมิพัฒนาการตาม
วัย 
2. เพื่อให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

เด็กโรงเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คน 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 

เด็กนักเรยีนได้เล่นของ
เล่นส่งเสรมิพัฒนาการ
ร้อยละ 70 

เด็กโรงเรียนอนุบาล 
จ านวน 60 คนได้เรียนรู้
และมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

โรงเรียน
อนุบาล 

28 โครงการพัฒนาห้องสมุด
ของ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่รัว 

เพื่อพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนใหม้ีสื่อการเรยีนรู้ที่
ทันสมัย  และเหมาะสม
พัฒนาการ 

เด็กนักเรยีน  100,000 
งบเทศบาล 

 
 

 100,000 
งบเทศบาล 

 
 

100,000 
งบเทศบาล 

 
 

เด็กนักเรยีนได้ใช้สื่อการ
เรียนรูร้้อยละ 70 

เด็กนักเรยีนมีสื่อการเรียนรู้
ที่ทันสมัย  ครบครัน  และ
เหมาะสมกับพัฒนาการ
สมวัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

29 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเด็กให้มีความ
ปลอดภัย  และเป็นปจัจุบัน 

เด็กนักเรยีน  , 
ประชาชน 

50,000 
งบเทศบาล 

 

 50,000 
งบเทศบาล 

 

50,000 
งบเทศบาล 

 

มีแหล่งเรียนรูภ้ายใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 
แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   ส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 



๙๘ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

30 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่น
สนาม 
-อุโมงค์มหาสนุก 
-ปิ่นป่ายสไลดล์ื่นสร้างสรรค ์
-ก าแพงเด็กหรรษาพร้อมลูก
บอล 
-ศูนย์รวมเครื่องปิ่นป่าย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา ในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม 
 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  
สังคม สตปิัญญา ในการ
เล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

300,000 
งบเทศบาล 
 

 300,000 
งบเทศบาล 

 

300,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สนามร้อยละ 70 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม ท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

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

อาคารเรยีน  จ านวน 1
หลัง 
ครูผูดู้แลเด็กจ านวน  
20คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูเข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 

 อาคารเรียน มีความสะอาด 
สะดวก และปลอดภัยและครู
ผู้ดูแลเด็กไดฝ้ึกปฏิบัติกจิกรรม 
5 ส.  

โรงเรียน
อนุบาล 

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

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จัดหาตูเ้ก็บเอกสาร  
โต๊ะท างานครู  พร้อม
เก้าอี ้
 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ห้องเรียนมีตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะท างานครู
พร้อมเก้าอี้ พัดลม ร้อย
ละ 100 

มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

33 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

- เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

- เครื่องปริ้นเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับใช้ในงาน
ของ รร.อนุบาล 

จัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์จ านวน 
1 ชุด 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้
ตลอดเวลา 

โรงเรียน
อนุบาล 

34 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ใน
ช้ันเรียน 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-ช้ันวางหนังสือ 
-ช้ันวางรองเท้าเด็ก   
 

1.เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.เพื่อจัดเก็บรองเท้าเด็กให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

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

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ตู้เก็บเอกสารจ านวน  6 
ตู้ 
ช้ันวางหนังสือ 
จ านวน  6 หลัง 
ช้ันวางรองเท้าเด็ก 
จ านวน  6 หลัง 

มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีการ
จัดเก็บรองเท้าเด็กให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

โรงเรียน
อนุบาล 

35 โครงการอบรมการจัดท า
และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาล 

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และเป้าหมาย
การศึกษา 

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนอนุบาลจ านวน 
15 คน 
ครูผูดู้แลเด็ก จ านวน 
20 คน 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 

 

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนอนุบาลและครู  
ร้อยละ 70 เข้าร่วม
โครงการ 

โรงเรียนอนุบาลได้หลักสตูร 
สถาน ศึกษาที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาหลัก การและ
เป้าหมายการศึกษา เหมาะ
กับเด็กและท้องถิ่น 

โรงเรียน
อนุบาล 

36 โครงการจดัท ามาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) 
โรงเรียนอนุบาล 
 

เพื่อจัดท าเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) โรงเรียนอนุบาล 

โรงเรียนอนุบาลมี
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน)  

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

โรงเรียนอนุบาลผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลมเีอกสาร/
หลักฐานประกอบการ ประ 
เมินมาตรฐานการ ศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 



๑๐๐ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

37 โครงการจดัซื้อแบบเรียน 1.เพื่อจัดหาแบบเรยีนให้แก่
เด็กนักเรยีน  ที่ทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน  ได้มี
แบบเรียนท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมการเรียนรู ้

20,000 
งบเทศบาล 

 
 

 20,000 
งบเทศบาล 

 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 
 

นักเรียนมีแบบเรียนใช้
ร้อยละ 100 

-นักเรียนมีพัฒนาการการ
เรียนรู้ทีด่ีขึ้น 
-ส่งเสรมิให้เด็กรักการ
เรียนรู ้

โรงเรียน
อนุบาล 

38 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน โดยการมีส่วนร่วม
ของครู ชุมชนและนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

ครู  ชุมชน  และ
นักเรียน   

35,000 
งบอุดหนุน 

 
 

 35,000 
งบอุดหนุน 

 
 

35,000 
งบอุดหนุน 

 
 

นักเรียนมสีื่อการเรียน
การสอนใช้ร้อยละ80 

สื่อการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาโดยการมสี่วน
ร่วม 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 

 
39 โครงการพัฒนาการเรยีนรูสู้่

ประชาคมอาเซียน โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ครูและนักเรียน 80,000 
งบอุดหนุน 

 80,000 
งบอุดหนุน 

80,000 
งบอุดหนุน 

นักเรียนได้รับการเรียนรูสู้่
ประชาคมอาเซียน ร้อย
ละ 80 

ครูและนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ครูและ
นักเรียน 

40 โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนอาเซยีนศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียน 

สื่อ อุปกรณ์การเรยีน
การสอนเกี่ยวกับ
อาเซียน 

50,000 
งบอุดหนุน 

 50,000 
งบอุดหนุน 

50,000 
งบอุดหนุน 

นักเรียนได้รับการเรียนรูสู้่
ประชาคมอาเซียน ร้อย
ละ 80 

ศูนย์การเรียนอาเซยีนมสีื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 

 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

41 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล 

ครู  บุคลากร  และ
นักเรียน รร.อนุบาล 

200,000 
งบอุดหนุน 

 200,000 
งบอุดหนุน 

200,000 
งบอุดหนุน 

ร้อยละ 80 มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี
ขึ้น 

โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น 

โรงเรียน
อนุบาล 

42 โครงการผลติสื่อการเรยีน
การสอน 

1.เพื่อให้ ครูผลติสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ ครูผลติสื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

ครูผลิตสื่อประกอบการ
เรียนการสอนร้อยละ 
100 

ครูผูดู้แลเด็กผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน
และเด็กไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการยิ่งข้ึน 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

43 โครงการจดัซื้อวัสดุ
การศึกษา 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา  
ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็ก 

เด็กนักเรยีน  คร ู 20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนและครมูีวัสดุ
การศึกษาใช้ร้อยละ 80 

เด็กนักเรยีนมีวัสดุ
การศึกษาท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

44 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
เด็กให้เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค ์

1.เด็กโรงเรียนอนุบาล
จ านวน 60 คน 
2. เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรม 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่พึงประสงค ์

เด็กได้รับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขพฤติกรรมให้เป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจากหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

โรงเรียน 
อนุบาล 

45 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
โรงเรียนอนุบาล 

เด็กใน ศพด.   
จ านวน   60 คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้ประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนอนุบาล  

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

46 โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เพื่อให้เด็กได้ มีกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน   
จ านวน   60 คน 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้  

โรงเรียน
อนุบาล 

47 โครงการภาษที่สาม 
-ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน 
-ฯลฯ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับการ
พัฒนาทักษะภาษาท่ีสาม 

   เด็กนักเรียน   
จ านวน   60 คน 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กน าเรียนร้อยละ 80 
ได้เรียนรูภ้าษาที่สาม 

เด็กได้เรยีนรู้พื้นฐานของ
ภาษาที่สามและทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจบุัน 

โรงเรียน
อนุบาล 

48 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
อนุบาล 

เด็กนักเรยีน  ครู  
ประชาชน 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

โรงเรียนมาระบบ
อินเทอร์เน็ตใช้ ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรยีนได้เรยีนรูผ้่าน
อินเทอร์เน็ต 

โรงเรียน
อนุบาล 

49 โครงการทัศนะศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กมีโอกาสศึกษา
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกห้องเรียนตาม
สถานท่ีต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 5ครั้ง 

25,000 
งบเทศบาล 

 

 25,000 
งบเทศบาล 

 

25,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 80 
ได้ศึกษาเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

เด็กได้เรยีนรูส้ถานท่ีต่างๆ รู้
ที่เป็นประโยชนนอก
ห้องเรียน 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

50 โครงการสวดมนต์ท านอง
สรภญัญะ 

เพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสวดมนตไ์ด ้

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ต่ ากว่า 60 คน 

3,000 
งบเทศบาล 

 

 3,000 
งบเทศบาล 

 

3,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 80 
สวดมนต์ท านอง
สรภญัญะได ้

เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัตตินใน
การสวดมนตไ์ด ้

โรงเรียน
อนุบาล 

51 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของเด็ก  

เยี่ยมบ้านเด็กท่ีมี
พฤติกรรมที่มปีัญหา 

3,000 
งบเทศบาล 

 

 3,000 
งบเทศบาล 

 

3,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 80 
ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

ครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของ
เด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

52 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาล 
-ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียน
การสอนภาคเรยีนที่ 1 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียน
การสอนภาคเรยีนที่ 2 

เพื่อประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ข่าวสารใหผู้้ปกครองได้รับ
ทราบ 

ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ต่อครั้ง 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ต่อครั้ง 

ผู้ปกครองได้รับทราบ 
ข่าวสาร กฎระเบยีบ ผลก
การประเมินพัฒนาการเด็ก  
และผูป้กครองได้รับทราบ
การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
 

โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

53 โครงการสายสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรยีน  

เพื่อจัดนิทรรศการทาง
วิชาการประจ าปเีสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
และจัดพิธมีอบ
ประกาศนียบตัรให้แก่
นักเรียนท่ีจบการศึกษา 

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 70 

เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ส่วนร่วม ในการจดักิจกรรม
และเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว 

โรงเรียน
อนุบาล 

54 โครงการออมทรัพย์เพื่อ
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ประหยดัและอดออม 

เด็ก 
ผู้ปกครอง 

3,000 
งบเทศบาล 

 

 3,000 
งบเทศบาล 

 

3,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กร้อยละ 70 เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กรู้จักประหยัดและอด
ออม เพื่อเป็นทุนการศึกษา 

โรงเรียน
อนุบาล 

55 โครงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหา/ความสามารถทาง
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

1.เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า 
2.เด็กท่ีความสามารถ
พิเศษ 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนที่มีปัญหา
ได้รับการช่วยเหลือร้อย
ละ 60 

การบริหารจัดการโรงเรียน
อนุบาลควบคลมุเป็น
รายบุคคลได้อย่างท่ัวถึง 

โรงเรียน
อนุบาล 

56 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการ
ที่ด ี
 

40,000 
งบเทศบาล 

 

 40,000 
งบเทศบาล 

 

40,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กนักเรยีนร้อยละ 60 
มีสวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการที่ด ี โรงเรียน
อนุบาล 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

57 โครงการร่วมงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 

 

ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
โครงการ้อยละ 60 

ครูไดเ้รียนรู้สื่อนวตักรรม
ใหม่ ๆ และเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
สถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
น ามาปรับปรุงระบบการ
เรียนการสอน  เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็ก
นักเรียน 

โรงเรียน
อนุบาล 

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

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้สอดคล้องกับนโยบาย
และ สภ าพแ วด ล้ อม ขอ ง
ท้องถิ่น 

-คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็ก  
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ชมรมผู้ปกครอง 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

มีแผนพัฒนาใช้ร้อยละ 
80 

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม
วิสั ยทั ศน์ และพันธกิ จที่
ก าหนด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

59 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ฯ
ต้นแบบของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
แนวทางส่งเสริมพัฒนาด้าน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

35,000 
งบเทศบาล 

 

 35,000 
งบเทศบาล 

 

35,000 
งบเทศบาล 

 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 
60 เข้าร่วมโครงการ 
 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

60 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนา   ได้มีโอกาสรับความรู้
และปรึกษา หารือกันในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก ให้ ไ ด้
มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

คณะกรรมการศู นย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการส่งเสริม 
ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตาม
นโยบายและแผนพัฒนา
ของอปท. 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

61 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาคณะกรรมการ 
ชมรมผู้ปกครอง 

เพื่อให้คณะกรรมการชมรม 
ผู้ปกครองได้รับความรู้และ
ปรึกษาหารือกันในการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมของเด็ก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครอง 

5,000 
งบเทศบาล 

 
 

 5,000 
งบเทศบาล 

 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 
 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70 

คณะกรรมการชมรม
ผู้ปกครองและครผูู้ดูแลเด็ก
ได้มีการวางแผนกิจกรรม
ของเด็กร่วมกันเพื่อให้
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ์

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

62 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
แรกเกิด ถึง 5 ปี 
 
 

1. เพื่อให้พ่อแม่  ผู้ปกครอง
ได้รับความรู้  และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิถึง 5 
ปีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ควบคู่กับการดูแลของครูใน
โรงเรียน 
ท าให้มีสุขภาพและพัฒนาการ
ตามวัยเต็มตามศักยภาพ 

ผู้ปกครอง จ านวน 250 
คน  
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

 10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 
 
 
 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

1. พ่อแม่    ผู้ปกครอง  
ได้รับความรู้  และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมควบคู่กับ
การดูแลของครูในโรงเรยีน 
2. เด็กเล็กทุกคนได้รับการ
ดูแลสุขภาพและมี
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

63 โครงการอบรมให้ความรู้ 
ช้ีแจงรายละเอียดให้แก่
ผู้ปกครอง  ศูนย์พัฒนาเด็ก 

1. เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้รับทราบแนวนโยบายการ
บริหารฯ 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองไดร้ับ
ทราบถึงแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนการดูแลบตุร
หลาน 
3. เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของ
ระเบียบการตา่งๆ 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บริหาร   ครู  และ
ผู้ปกครอง 

จัดประชุมช้ีแจง
ผู้ปกครอง 250  คน ปี

ละ 2  ครั้ง 

4,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

 4,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

4,000 
งบเทศบาล 

 
 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 70 

1.พ่อแม่ผู้ปกครองไดร้ับ
ทราบแนวนโยบายการ
บริหารศูนย์ฯ 
2.ผู้ปกครองไดร้ับทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนการดูแลบุตรหลาน 

3. พ่อแม่ ผู้ปกครองรับทราบ        
รายละเอียดของระเบียบการ
ต่าง ๆ 
4. สรา้งความสมัพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร 
ครู และผู้ปกครอง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

64 โครงการอบรมหลักสูตร
และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจหลักสูตร
และจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
เพิ่มมากยิ่งขึ้น  
2.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจการจดัท า
หลักสตูรและการจัดท าแผน
ประสบการณ์เรยีนรู้  

ครูผูดู้แลเด็กบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1.ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้
หลักสตูรและจติวิทยา
พัฒนาการเด็กมาส่งเสริม
พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลได้
ดียิ่งขึ้น 
2.ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจการจัดท า
หลักสตูรและการจัดท าแผน
ประสบการณ์เรยีนรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

65 โครงการส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
นอกสังกัด 

เพื่อส่งเสริมให้ครผูู้ดูแลเด็ก/
บุคลากรที่เกีย่วข้องเข้ารับ
การอบรมแสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆนอกสังกัด  

ครูผูดู้แลเด็กบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวได้แสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆรับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้างและยอมรับ
การเปลีย่นแปลง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

66 โครงการพัฒนาครูผูดู้แล
เด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ และทักษะใน
การดูแล เด็กเล็ก 
2. เพื่อให้ครผูู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก ดูแลเด็ก
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-จัดฝึกอบรมเสริมทักษะ
ให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว  
-การศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
จังหวัดและต่างจังหวัด 

65,000 
งบเทศบาล 
 
 
 
 

 65,000 
งบเทศบาล 
 
 
 
 

65,000 
งบเทศบาล 
 
 
 
 
 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รบั
ความรู้ และทักษะในการ
ดูแลเด็ก 
2. ครผูู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผูดู้แลเด็ก  ดูแลเด็ก
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

 
 

67 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ทุนการ ศึกษาให้บุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ได้พัฒนาตนเองใน
วิชาชีพ 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 2 คน 

50,000 
งบเทศบาล 

 

 50,000 
งบเทศบาล 

 

50,000 
งบเทศบาล 

 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 2 คน 

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีการพัฒนา
ตนเอง                      

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

68 โครงการประเมินครผูู้ดูแล
เด็ก/บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

เพื่อสร้างแรงจุ่งใจให้กับครู
ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก / บุ ค ล า ก ร ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ครูผูดู้แลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 

25,000 
งบเทศบาล 

 

 25,000 
งบเทศบาล 

 

25,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผู้ดูแลเด็กร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ครูผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานและมีความ
รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

69 โครงการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพตาม
มาตรฐานครสุภา 

เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

จัดอบรมครูผูดู้แลเด็ก 
 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

ครูผูดู้แลเด็กมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพตามมาตรฐานครุ
สภา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
70 โครงการจดัซื้อของเล่น

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
-มุมบทบาทสมมุติ,มมุสื่อ
สัมผสั 
มุมเกมการศึกษา,มมุเรยีนรู้
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
ตัวเลข ฯลฯ 

1. เพื่อให้เด็กเกดิการเรียนรู้
และส่งเสรมิพัฒนาการตาม
วัย 
มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 250 คน 

 

50,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กได้เล่นของเล่น
ส่งเสริมพัฒนาการร้อย
ละ 70 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 250 คนได้เรยีนรู้
และมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย และได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

71 โครงการจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม 
-อุโมงค์มหาสนุก 
-ปิ่นป่ายสไลดล์ื่นสร้างสรรค ์
-ก าแพงเด็กหรรษาพร้อม 
ลูกบอล 
-ศูนย์รวมเครื่องปิ่นป่าย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม 
สติปัญญา ในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม 
 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  
สังคม สตปิัญญา ในการ
เล่นเครื่องเล่นสนาม 
 

300,000 
งบเทศบาล 

 

 - - เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สนามร้อยละ 70 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ในการเล่นเครื่อง
เล่นสนาม ท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

72 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 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

อาคารเรยีน มีความสะอาด 
สะดวก และปลอดภัยและ
ครูผูดู้แลเด็กได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส.  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

73 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ส านักงาน 
-ตู้เก็บเอกสาร  
-โต๊ะท างาน พร้อมเก้าอี ้ 
-พัดลม 

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จัดหาตูเ้ก็บเอกสาร 
 

20,000 
งบเทศบาล 

 
 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ห้องเรียนมีตูเ้ก็บ
เอกสาร โต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้  พัดลม 
ร้อยละ 100 

มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

74 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
-เครื่องคอมพิวเตอร ์
-เครื่องปริ้นเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับใช้งาน 

จัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

40,000 
งบเทศบาล 

 

 - 40,000 
งบเทศบาล 

 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์จ านวน 
1 ชุด 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 



๑๑๔ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

75 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ใน
ช้ันเรียน 
-ตู้เก็บเอกสาร 
-ช้ันวางหนังสือ 
-ช้ันวางรองเท้าเด็ก   
 

1.เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.เพื่อจัดเก็บรองเท้าเด็กให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

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 

มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีการ
จัดเก็บรองเท้าเด็กให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

76 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และเป้าหมาย
การศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 15 คน 
ครูผูดู้แลเด็ก  
จ านวน 20 คน 

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ครูผูดู้แลเด็กเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับปรัชญา 
หลักการ และเป้าหมาย
การศึกษาเหมาะสมกบเด็ก
และท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

77 โครงการอบรมให้ความรู้
การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดท าเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน)  

5,000 
งบเทศบาล 

 

 5,000 
งบเทศบาล 

 

5,000 
งบเทศบาล 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(ขั้น
พื้นฐาน) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

78 โครงการจดัซื้อแบบเรียน 1.เพื่อจัดหาแบบเรยีนให้แก่
เด็กนักเรยีน  ที่ทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

เด็กนักเรยีน  ได้มี
แบบเรียนท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมการเรียนรู ้

60,000 
งบเทศบาล 

 

 60,000 
งบเทศบาล 

 

60,000 
งบเทศบาล 

 

เด็กมีแบบเรียนใช้ร้อย
ละ 100 

-นักเรียนมีพัฒนาการการ
เรียนรู้ทีด่ีขึ้น 
-ส่งเสรมิให้เด็กรักการ
เรียนรู ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 



๑๑๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

79 โครงการผลติสื่อการเรยีน
การสอน 

1.เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็กผลติ
สื่อประกอบการเรยีนการ
สอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
2.เพื่อให้เด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการยิ่งข้ึน 

เพื่อให้ ครูผู้ดูแลเด็ก
ผลิตสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 
 

 15,000 
งบเทศบาล 

 
 

15,000 
งบเทศบาล 

 
 

ครูผลิตสื่อประกอบการ
เรียนการสอนร้อยละ 
100 

ครูผูดู้แลเด็กผลิตสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
ทุกคน คนละ 1 ช้ิน/คน
และเด็กไดร้ับการส่งเสริม
พัฒนาการยิ่งข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 

 
80 โครงการจดัซื้อวัสดุ

การศึกษา 
1.เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา  
ส าหรับส่งเสริมพัฒนาการ
ส าหรับเด็ก 

เด็กนักเรยีน  ครูผูดู้แล
เด็ก 

350,000 
งบอุดหนุน 

 350,000 
งบอุดหนุน 

350,000 
งบอุดหนุน 

เด็กและครูมีวสัดุ
การศึกษาใช้ร้อยละ 80 

เด็กนักเรยีนมีวัสดุ
การศึกษาท่ีทันสมัย  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

81 โครงการพัฒนาผู้เรยีนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการวิจยั 
    -วิจัยในช้ันเรียน 
    -ศึกษารายกรณ ี
 โดยปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม
เด็กให้เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค ์

1.เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 250 คน 
2. เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรม 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางที่พึงประสงค ์

เด็กได้รับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขพฤติกรรมให้เป็นไป
ในทางที่พึงประสงค์
นอกเหนือจากหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

82 โครงการแหล่งเรยีนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 
 

เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้เรยีนรู้ประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 



๑๑๖ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

83 โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

เพื่อให้เด็กได้ มีกิจกรรมใน
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 

80,000 
งบเทศบาล 

 80,000 
งบเทศบาล 

80,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 80 เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้มีกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

84 โครงการทัศนะศึกษา 
 

เพื่อให้เด็กมีโอกาสศึกษา
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกห้องเรียนตาม
สถานท่ีต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 5ครั้ง 

25,000 
งบเทศบาล 

 25,000 
งบเทศบาล 

25,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 

เด็กได้เรยีนรูส้ถานท่ีต่างๆ รู้
ที่เป็นประโยชนนอก
ห้องเรียน 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

85 โครงการสวดมนต์ท านอง
สรภญัญะ 

เพื่อให้เด็กเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสวดมนตไ์ด ้

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมไม่
ต่ ากว่า  
250 คน 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 
สามารถสวดมนต์
ท านองสรภัญญะได ้

เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัตตินใน
การสวดมนตไ์ด ้

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

86 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของเด็ก  

เยี่ยมบ้านเด็กท่ีมี
พฤติกรรมที่มปีัญหา 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

ครูออกเยี่ยมบา้นเด็ก
ร้อยละ 80 

ครูผูดู้แลเด็กได้ร่วมกับ
ผู้ปกครองร่วมกันแกไ้ข
พฤติกรรมที่มปีัญหาของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

87 โครงการแหล่งเรยีนรู้ศูนย์ 
3 วัย 

เพื่อให้ เด็ก  ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรมร่วมกันใน
การสร้าง ความ สัมพันธ์และ
ถ่ายทอดความรู้ใหเ้ด็กเกดิ
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

เด็ก  ผู้ใหญ่   และ
ผู้สูงอายุ   
 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
แหล่งเรียนรู้ศูนย์ 3 วัย 
จ านวน 1 แห่ง 

เด็ก  ผู้ใหญ่ และผูสู้งอายุมี
ความ สัมพันธ์อันดี และ
เด็กเกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นของตนเอง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 



๑๑๗ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

88 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียน
การสอนภาคเรยีนที่ 1 
-ช้ีแจงผลการจดัการเรียน
การสอนภาคเรยีนที่ 2 

เพื่อประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ข่าวสารใหผู้้ปกครองได้รับ
ทราบ 

ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  80 ต่อครั้ง 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  70 ต่อครั้ง 

ผู้ปกครองได้รับทราบ 
ข่าวสาร กฎระเบยีบ ผลก
การประเมินพัฒนาการเด็ก  
และผูป้กครองได้รับทราบ
การด าเนินงานของศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 

89 โครงการสายสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรยีน 

เพื่อจัดนิทรรศการทาง
วิชาการประจ าปีและ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

เด็ก  ผู้ปกครอง 
ชุมชน  

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ส่วนร่วม ในการจดักิจกรรม
และเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

90 โครงการออมทรัพย์เพื่อ
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ประหยดัและ  อดออม 

เด็ก 
ผู้ปกครอง 

3,000 
งบเทศบาล 

 3,000 
งบเทศบาล 

3,000 
งบเทศบาล 

เด็กเข้าร่วมโครง การร้อย
ละ 70 

เด็กรู้จักประหยัดและอด
ออม เพื่อเป็นทุนการศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

91 โครงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหา/ความสามารถทาง
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

1.เด็กท่ีมีพัฒนาการช้า 
2.เด็กท่ีความสามารถ
พิเศษ 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

เด็กท่ีมีปัญหาได้รับการ
ช่วยเหลือร้อยละ 60 

การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กควบคลมุเป็น
รายบุคคลได้อย่างท่ัวถึง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

92 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการฯ  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาและเสริมสร้าง
สวัสดิการ 

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการ
ที่ด ี

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 70 มี
สวัสดิการที่ด ี

เด็กนักเรยีนมีสวสัดิการที่ด ี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
 



๑๑๘ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

93 โครงการร่วมงานมหกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ครูผูดู้แลเด็กและ
บุคลากรที่เกีย่วข้องเข้า
ร่วมงานมหกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอปท. 

ครูผูดู้แลเด็กได้เรยีนรูส้ื่อ
นวัตกรรมใหม่ ๆ และ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

94 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นศูนย์เรียนรูด้้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ให้เป็นศูนย์
เรียนรูด้้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

ครูผูดู้แลเด็ก  เด็ก
นักเรียน  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการ ศพด.  
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3,000,000 
งบอุดหนุน 

 3,000,000 
งบอุดหนุน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(สสส.) 

95 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
ส านักงาน 
- โต๊ะท างาน และเกา้อี ้ 
- ตู้เก็บเอกสาร 

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ส าหรับใช้
งาน 

จัดหาโต๊ะท างานและ
เก้าอี ้
 

20,000 
งบเทศบาล 

 - - ห้องเรียนมีโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้ และตู้เก็บ
เอกสารร้อยละ 100 

มีโต๊ะท างานและเกา้อี้
ส าหรับใช้งาน 

กอง
การศึกษา 

96 โครงการจดัหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
- เครื่องคอมพิวเตอร ์
- เครื่องปริ้นเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ าหรับใช้งาน 

จัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

40,000 
งบเทบาล 

 - - มีเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมปริ๊นเตอร์จ านวน 
1 ชุด 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้
ตลอดเวลา 

กอง
การศึกษา 

97 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  มี
ความหมาะสมและปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

เด็กนักเรยีน  ครูผูดู้แล
เด็ก  ประชาชนในชุมชน 

50,000  50,000 50,000 มีแหล่งเรียนรู้จ านวน 1 
แห่ง 

แหล่งเรียนรู้ได้รับการ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ  
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดียิ่งข้ึน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก/

รร.อนุบาล 

 



๑๑๙ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 ค่าอาหารเสรมิ(นม)  เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม)เพื่อเพ่ิมพัฒนาการและ
การเจรญิเติบโต 

ศพด./รร.อนุบาล/รร.
บ้านเจดีย์แม่ครัว/รร.
บ้านแม่แฝก 

2,000,000 
งบเทศบาล 

 2,000,000 
งบเทศบาล 

2,000,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 100 ได้ดื่ม
นมทุกวัน 

เด็กได้รับอาหารเสริม(นม)
ให้เจริญเติบโตตามวัย 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านเจดีย์
แม่ครัว  

เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
เจดีย์แมค่รัว 

1,252,000 
งบเทศบาล 

 1,252,000 
งบเทศบาล 

1,252,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี ถูก
สุขอนามัย  ท าให้มี
พัฒนาการที่ดีตามวยัทุกคน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนบ้านแม่
แฝก 

เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียนบา้น
แม่แฝก 

540,000 
งบเทศบาล 

 540,000 
งบเทศบาล 

540,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับอาหารดี ถูก
สุขอนามัย  ท าให้มี
พัฒนาการที่ดีตามวยัทุกคน 

กอง
การศึกษา 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

เด็กใน ศพด./รร.
อนุบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

บริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 
5 โครงการอาหารกลางวัน 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนไดม้ี

อาหารกลางวันท่ีเหมาะสม  
เพียงพอ  และครบห้าหมู่ 
ส าหรับเด็ก   

เด็กนักเรยีนมีสดัส่วน
น้ าหนัก  ส่วนสูง  ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์  เหมาะสมกับวัย 

โรงเรียน
อนุบาล 

 

แบบ  ผ.  01 



๑๒๐ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

6 โครงการกีฬาสีครอบครัว
สุขสันตเ์กมส ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการ
ออกก าลังกายและสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง 

- เด็กนักเรยีน   
จ านวน   60 คน 
- ผู้ปกครองเด็ก 
ทุกคน 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

เด็กและผู้ปกครองไดร้่วม
กิจกรรม และรักการออก
ก าลังกายมสีุขภาพท่ีด ี

โรงเรียน
อนุบาล 

7 โครงการอบรมฟันสวยยิ้ม
สดใส 

เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคญัของการมี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีใน
เด็ก 

เด็กและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 60 ฟันไมผ ุ เด็กมสีุขภาพฟันดีและลด
การบริโภคขนมกรุบกรอบ
เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล 

8 โครงการอาหารกลางวัน 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนไดม้ี
อาหารกลางวันท่ีเหมาะสม  
เพียงพอ  และครบห้าหมู่ 
ส าหรับเด็ก   

เด็กนักเรยีนมีสดัส่วน
น้ าหนัก  ส่วนสูง  ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

1,500,000 
งบเทศบาล 

 1,500,000 
งบเทศบาล 

1,500,000 
งบเทศบาล 

นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายที่แข็งแรง  
สมบูรณ์  เหมาะสมกับวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

9 โครงการกีฬาครอบครัวสุข
สันต์เกมส ์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการ
ออกก าลังกายและสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง 

- เด็กใน ศพด.   
จ านวน   250 คน 
- ผู้ปกครองเด็ก 
ทุกคน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

เด็กและผู้ปกครองเข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

เด็กและผู้ปกครองไดร้่วม
กิจกรรม และรักการออก
ก าลังกายมสีุขภาพท่ีด ี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10 โครงการอบรมฟันสวยยิ้ม
สดใส 

เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความส าคญัของการมี
สุขภาพปากและฟันท่ีดีใน
เด็ก 

เด็กและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  80 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็กร้อยละ 60 ฟันไมผ ุ เด็กมสีุขภาพฟันดีและลด
การบริโภคขนมกรุบกรอบ
เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 



๑๒๑ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

11 โครงการแข่งขันกีฬา 
ประจ าปตี าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาประชาชน
ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

500,000 
งบเทศบาล 

 500,000 
งบเทศบาล 

500,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 

ประชาชนพัฒนาตนเองด้วย
กีฬา 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแต่ละหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเล่น
กีฬานันทนาการที่มีคณุภาพ 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

 50,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 100 ของ
หมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬา
ใช้ 

ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาท่ีมี
คุณภาพในการฝึกซ้อมเล่น
กีฬา 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจดัภูมิทัศนส์นาม
กีฬาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

เพื่อให้สนามกีฬาได้มาตรฐาน
และมีคณุภาพ น่าใช้บริการ 

สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

 200,000 
งบเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 

จ านวน 1 แห่ง มีสนามกีฬาท่ีไดม้าตรฐาน กอง
การศึกษา 

14 สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบลแม่แฝกใหม่ จดัการ
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่แฝกใหมไ่ด้มโีอกาสสร้าง
สุขภาพด้วยกีฬา 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่
แฝกใหม ่

150,000 
งบเทศบาล 

 150,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่แฝกใหม่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
100 คน 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่
แฝกใหม่มสีุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการค่ายกีฬาสมัพันธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสรมิศักยภาพ
ด้านกีฬา 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

80,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

150,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
40 คน 

ประชาชนพัฒนาศักยภาพ
กีฬา 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาของเยาวชน
และประชาชน 

เพื่อใช้กีฬาพัฒนาเยาวชน
ประชาชนให้มีศักยภาพใน
ทุกๆ ด้าน 

เยาวชนและประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม ่

200,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

เยาวชนและประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหมเ่ข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 
70 

เยาวชนและประชาชน
พัฒนาตนเองด้วยกีฬา 

กอง
การศึกษา 

 
 
 



๑๒๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

17 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกฝัง
จิตส านึกในเอกลักษณ์และ
ค่านิยมความเป็นไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชนเห็น
คุณค่าเอกลักษณ์และค่านยิม
ความเป็นไทย ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  
นันทนาการ  ในเด็กและ
เยาวชน 

อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
อย่างน้อย 1 ทีม 

เด็ก เยาวชนมีจติส านึกใน
บ้านเกิด 

กอง
การศึกษา 

 

18 สนับสนุนสมาคมกีฬา 
สมาคมฟตุบอล ชมรม
ฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬา 
สมาคมฟตุบอล ชมรม
ฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่จดั
กิจกรรมฟตุบอลลีกภูมภิาค  

สนับสนุนสมาคมกีฬา 
สมาคมฟตุบอล ชมรม
ฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
อย่างน้อย 1 ทีม 

สนับสนุนฟุตบอลลีก
ภูมิภาค 

กอง
การศึกษา 

 

19 โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ ต าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อสนับสนุนการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพของ
เยาวชน 

เยาวชน  ประชาชน ให้
ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพท่ีด ี

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 100 คน 

เยาวชน และประชาชน  มี
จิตใจรักการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพท่ีด ี

กอง
การศึกษา 

20 ร าวงย้อนยุคกลุม่แม่บ้าน  เพื่อส่งเสริมให้กลุม่สตรไีด้จดั
กิจกรรมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ  สรา้งความรัก
ความสามัคคีและมีความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันรวมถึงการ
อนุรักษ์สืบทอดภมูิปัญญา
ทางการแสดงพ้ืนบ้านลา้นนา   

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
แม่แฝกใหม ่

35,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

35,000  
งบเทศบาล 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 100 คน 

กลุ่มสตรมีีสุขภาพแข็งแรง    
มีความรักความสามัคคีใน
หมู่คณะ รวมถึงได้อนุรักษ์
สืบทอดภูมิปญัญาทางการ
แสดงพื้นบ้านล้านนา   

ส านัก
ปลัดเทศบาล/

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

21 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1. เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการและ
ผู้สูงอาย ุ  
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1.มีระบบการบริหาร
จั ดการภายในศูนย์ ฯ  
โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารฯ 
2 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารศูนย์ฯ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่าง
น้อย  1  ครั้ง 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

1.มีวสัดุอุปกรณ์
ส านักงานและอุปกรณ์
ช่วยเหลือความพิการ
เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ 
2.มีการจัดอบรมให้
ความรู้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 

1.ระบบบริหารจัดการศูนย์
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ภายในศูนย์ 
2.มีการจัดอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการบรหิารศูนยฯ์ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

22 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะในการใช้
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ  ตลอดจนเพื่อให้
ผู้ สู ง อายุ มี กิ จก รรมส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ ม 
และเพื่อถ่ายทอดปัญญาของ
ผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน 

ผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน         
ในต าบลแม่แฝกใหม่ ได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ จั ด ขึ้ น  เ พื่ อ ใ ห้
เสริมสร้างสุขภาพ และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม 

50,000 
งบเทศบาล 

 

 50,000 
งบเทศบาล 

 

50,000 
งบเทศบาล 

 

-มีการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝก
ใหม่ จ านวน 1 แห่งโดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยหมู่บ้านละ 5 
คน 
-มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝก
ใหม่ไดร้ับการส่งเสริม
สุขภาพให้มสีุขภาพท่ี
แข็งแรงใน 4 มิติ คือ 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
จิตวิญญาณ  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 



๑๒๔ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

23 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1.เพื่อลดอัตราป่วยและตาย
ของผู้ป่วยไข้เลือดออกให้
น้อยลง 
2.เพื่อควบคุมอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกให้ได้ไม่เกินเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุก
ครัวเรือน มีความรู้ความเข้าใจ 
และเกิดร่วมมือในการควบคุม
และป้องกันโรคไข้ เลือดออก
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
4.เพื่อก าจัดควบคุมหรือท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายใน
ชุมชน/สถานบริการและ
โรงเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
5.เพื่อส่ง เสริมศักยภาพของ
หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นท่ี
และประชาชน ในการเฝ้าระวัง
โรคอย่างยั่งยืน 

ประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

120,000 
งบเทศบาล 

 

 120,000 
งบเทศบาล 

 

120,000 
งบเทศบาล 

 

-มีการจัดกิจกรรมท าความ
สะอาดใหญ่เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และควบ คุมโรคไข้เลือดออก 
ออก(Big Cleaning Day) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-มีการจัดอบรมเพื่อฟ้ืนฟู
ความรู้แก่ทีมสอบสวนโรค
เคลื่อนท่ีเร็วของแต่ละหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 
-มีการประชุมหรือจัดเวที
ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกของชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
-มีการพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัดยุง
ตัวเต็มวัย จ านวน 1 ครั้ง 
ก่อนช่วงระบาด เพื่อตัดวงจร
การแพร่ระบาดของโรค 
-มีการพ่นสารเคมีเพ่ือก าจัด
ยุงลายท่ีมีเชื้อไข้เลือดออกใน
ชุมชนโดยพ่นสารเคมีในบ้าน
ผู้ป่วย และพื้นท่ีรอบบ้าน
ผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย 100 
เมตร อย่างน้อย 2 ครั้งแต่ละ
ครั้งห่างกัน 7 วัน 

อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นท่ีลดลง 
ประชาในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวมี
ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคไข้เลือด 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๒๕ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

24 โครงการรณรงค์ป้องกัน                               
โรคพิษสุนัขบ้า  

1.เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี 
2.เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวซ่ึงเป็นพาหะน าโรคพิษสุนัข
บ้า ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ท้ัง
ประเภทท่ีมีเจ้าของ และประเภท
ท่ีถูกปล่อยท้ิงในท่ีสาธารณะ 
3.เพื่อลดความเสี่ยงของ
ประชาชนและสัตว์เลี้ยงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าท้ังในคนและ
สัตว์ 
4.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นท่ีฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
การเลี้ยงสุนัขและแมวอย่าง
ถูกต้อง 
5.เพื่อขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข
และแมวในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
6.เพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วน
ร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญ ใน
การน าสุนัขและแมวในความดูแล
ไปขึ้นทะเบียนและรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อย่างต่อเนื่อง 

สุนัขและแมวของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

 

 100,000 
งบเทศบาล 

 

100,000 
งบเทศบาล 

 

-แมวในพ้ืนท่ีอย่างน้อย
ร้อยละ 90 ไดร้ับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-สุนัขและแมวไดร้ับการ
ผ่าตัดท าหมัน อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อย
ปีละ 50 ตัว 

-สุนัขและแมวในเขตพื้นท่ี
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 90% 
-สุนัขและแมว ได้รับการ
ผ่าตัดท าหมัน จนท าให้
จ านวนประชากรสุนัขและ
แมวภายในพื้นท่ี มีจ านวน
คงที่หรือลดลงอย่างต่อเนื่อง 
-ต าบลแม่แฝกใหม่เป็นพื้นท่ี
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 



๑๒๖ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

25 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
สารเคมีก าจดัแมลงแบบ
ฝอยละเอียด (Ultra Low 
Volume cold fog 
generator) ขนาดเล็ก 
จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อใช้ในงานควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
การก าจัดยุงลายพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก และการพ่น
น้ ายาฆ่าเช้ือไข้หวดันก 

จัดซื้อเครื่องพ่นสะพาย
หลังชนิดละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ก าลังเครื่องยนต์ 
5 แรงม้า จ านวน 1 
เครื่อง 

95,000 
งบเทศบาล 

 

 95,000 
งบเทศบาล 

95,000 
งบเทศบาล 

เครื่องพ่นสารเคมี จ านวน 
1 เครื่อง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพดี มีการลดลงของ
อัตราการเจ็บป่วยด้วย
โรคตดิต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

26 โครงการเฝ้าระวังควบคุม 
และป้องกันโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า   

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
สุขภาพดี ปลอดภยัจาก
โรคตดิต่อโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 

 

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

ประชาชนในเขตพื้นท่ีมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี
ปราศจากโรคตดิต่อ /โรค
อุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ า  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

27 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย   แม่และเด็ก ต าบล
แม่แฝกใหม่ 

1.เพื่อให้หญิงตั้งครรภม์ี
ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพระหว่างตั้งครรภ ์
2.เพื่อให้แม่และเด็กมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

1.  หญิงตั้งครรภ์และ
สามี  ในต าบลแม่แฝก
ใหม ่
2.  หญิงหลังคลอดและ
สามีในต าบลแม่แฝกใหม ่

15,000 
งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

 15,000 
งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

15,000 
งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

-มีการจัดอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง การดูแลสุขภาพ
ระหว่างตั้งครรภ์ให้แก่
หญิงตั้งครรภ์และสามีใน
พื้นที่ จ านวน 1 ครั้ง โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 
80 
-มีการเยี่ยมตดิตาม                   
หญิงหลังคลอดทุกรายใน
พื้นที่ อย่างน้อยรายละ 1 
ครั้ง 

-หญิงตั้งครรภ์                      
มีความรู้ในการดูแล
ตนเองระหว่างตั้งครรภไ์ด้
ถูกต้อง 
-หญิงหลังคลอด            
ได้รับการเยี่ยมบ้าน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



๑๒๗ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

28 โครงการรณรงค์ควบคุม  
และป้องกันโรคเอดส์  และ
การตั้งครรภไ์ม่พร้อมใน
วัยรุ่น 

เพื่อให้ความรู้เรื่องเอดส์  
เพศศึกษา ทักษะชีวิต การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ (ไม่พร้อม)  
ตลอดจนการมเีพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย การแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้แก่
เด็กและเยาวชนในต าบลแม่
แฝกใหม ่

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

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์                        
และการตั้งครรภ์                  
ไม่พร้อม                      
จ านวน 1 ครั้ง  
-มีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย                 
ร้อยละ 90 

1.เด็กและเยาวชนในต าบล
แม่แฝกใหม่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องเพศศึกษา 
และการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี 
2.เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหมม่ีความรู้
ความเข้าใจเรื่องตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค ์

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

29 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่นยา
แบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตั้งพื้น 

เพื่อใช้ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อต่างๆโดยเฉพาะ
การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก 

จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ
ใช้แรงดันของเหลว ชนิด
ตั้งพ้ืน เครื่องยนต์
เบนซิน ขนาด
เครื่องยนตไ์ม่ต่ ากว่า 
3.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดจ านวน 
1 เครื่อง 

15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดซื้อเครื่องพ่นยา
แบบใช้แรงดันของเหลว 
ชนิดตั้งพื้น เครื่องยนต์
เบนซิน ขนาด
เครื่องยนตไ์ม่ต่ ากว่า 
3.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ครบชุดจ านวน 
1 เครื่องเพื่อใช้ควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
โดยเฉพาะการพ่นน้ ายา
ฆ่าเช้ือไข้หวัดนก 
 

1. ลดอตัราเสี่ยงจากการตดิ
เชือ้ไข้หวัดนกระบาดสู่คน 
2. สามารถควบคมุป้องกัน
การระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆได้ทันท่วงที หากเกิด
การระบาดในพ้ืนท่ี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 



๑๒๘ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

30 โครงการ ส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วยโรคเรื้อรังต าบล
แม่แฝกใหม ่

1.เพื่อสร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้กับประชาชนในการ
ป้องกันตนเองจากการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 
2.เพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
เพื่อป้องกัน หรือลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

60,000 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

 60,000 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

60,000 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

มีการจัดกจิกรรมเพื่อให้
ความรู้ในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพแก่
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
1 ครั้ง โดยมีลุม่
เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อย
ละ 80 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีมี
สุขภาพอนามัยทีด่ี มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม ในการป้องกัน
การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

31 โครงการหญิงไทยสุขภาพดี
มีความรู้ใส่ใจการตรวจคดั
กรองมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมต าบลแม่แฝก
ใหม ่

1.เพื่อให้หญิงวัยเจรญิพันธ์ุ
ได้รับ การตรวจค้นหามะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 
2.เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษา
ในรายที่ผิดปกติอย่าง
ทันท่วงที 

 

สตรีอายุ 30-60 ปี ใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่

50,000 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

 50,000 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

50,000 
งบกองทุน

หลักประกัน
สุขภาพฯ 

มีการจัดกจิกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อย           
ร้อยละ 80 
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
น้อย ร้อยละ 80                
มีความรูเ้พิ่มขึ้นหลังการ
อบรม 

1.สตรีต าบลแม่แฝกใหม่
ได้รับความรูเ้รื่องมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 
2.ร้อยละ 25 ของสตรี
กลุ่มเป้าหมายรายใหม่                          
เข้ารับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

32 โครงการรณรงค์การใช้
จักรยานในชีวิตประจ าวัน 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันเพิม่มากข้ึน 
2.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนร่วมกันของผู้ใช้จักรยาน  
รถจักรยานยนต์  และรถยนต ์

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม่ทั้ง  14  
หมู่บ้าน 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

-มีการอบรมให้ความรู้
เรื่องการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้ที่
สนใจจ านวน 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 70 มี
ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนร่วมกันของผู้ใช้
จักรยาน 

-ประชาชนได้ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้มี
สุขภาพแข็งแรง ลดอตัรา
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดสมอง ฯลฯ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

33 โครงการอบรมช่างแต่งผม
เสรมิสวย 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผูร้ับจ้าง
ตัดแต่งผมเสริมสวยมคีวามรู้ 
เกี่ยวกับการดูแลสุขลักษณะ
ของอาคาร การระบายอากาศ 
แสงสว่าง การจัดการน้ าดืม่น้ า
ใช้ การจัดการมลูฝอย ความ
สะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจนสุขอนามัย 
ของผู้ปฏิบัติงานและการ
เลือกใช้เครื่องส าอางอย่างถูก
วิธีและปลอดภัย 

ช่างแต่งผมเสริมสวย 
ในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัวผ่าน
การอบรม 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดอบรมให้ความรู้
เรื่อง การประกอบการให้ถูก
สุขลักษณะแก่ช่างแต่งผม
เสรมิสวย ในพ้ืนท่ีต าบลแม่
แฝกใหม่ จ านวน 1 ครั้ง 
โดยมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 
80 
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 70 มีความรู้เพิม่ขึ้นหลัก
จากการอบรม 

ช่างแต่งผม เสริมสวย        
มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถประกอบการ          
ได้ถูกสุขลักษณะ โดย
ค านึงถึงสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนเป็นหลัก 

กอง
สาธารณสุ

ขและ
สิ่งแวดล้อม 

34 โครงการอาหารสะอาด 
รสขาติอร่อย 

เพื่ออบรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจด้าน การสุขาภิบาล
อาหาร ให้กับผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร และผู้สัมผสั
อาหาร เพื่อลดความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการบริโภคอาหาร
และน้ าท่ีไม่สะอาด 

ผู้จ าหน่ายอาหาร
และผูส้ัมผัสอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัวอย่าง
น้อย 50 ราย 

40,000 
งบเทศบาล 

 40,000 
งบเทศบาล 

40,000 
งบเทศบาล 

-มีการจัดอบรมให้ความรู้
เรื่อง สุขาภิบาลอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
และผูส้ัมผัสอาหาร ในพื้นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่ จ านวน 1 
ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 80 กลุม่เป้าหมายอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 มคีวามรู้
เพิ่มขึ้นหลักจากการอบรม 

ผู้จ าหน่ายอาหารและผู้
สัมผสัอาหารมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการสุขาภิบาล
อาหาร สามารถปฏบิัติได้
ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้
ประชาชนไดร้ับความ
ปลอดภัยและมีการบริโภค
อาหารและน้ าที่สะอาด 

กอง
สาธารณสุ

ขและ
สิ่งแวดล้อม 

35 อุดหนุนโครงการพัฒนา
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนา
กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

นั กกีฬ า  เ ย าวชน 
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น 
ได้รับการสนับสนุน
ด้านกีฬา 

5,000 
งบเทศบาล 

 5,000 
งบเทศบาล 

5,000 
งบเทศบาล 

นั ก กี ฬ า  เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น  ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนด้านกีฬา 

นั กกี ฬ า  เ ย า วชน  แล ะ
ป ร ะ ช า ช น  ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และ มืออาชีพ 

กอง
การศึกษา 



๑๓๑ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

36 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 

1.  จัดท าฐานข้อมลูแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านและจ านวน
ผู้ให้บริการตู้น้ าดืม่หยอด
เหรียญในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 
2.เก็บตัวอยา่งน้ าดื่มตูห้ยอด
เหรียญและแหล่งน้ าประปา
หมู่บ้านเพื่อตรวจวิเคราะห ์
3.ฝึกอบรมผูป้ระกอบการตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
ด้านสุขลักษณะและวิธีป้อกัน
ดูแลรักษาตู้กดน้ าดื่ม 

1.แหล่งน้ าประปา
หมู่บ้าน 
2.ตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญและผู้
ให้บริการตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มีฐานข้อมูลแหล่งน้ าประปา
หมู่บ้านและจ านวนผู้
ให้บริการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว จ านวน 1 ชุด 
- -มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า
ดื่มตู้หยอดเหรียญและแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ 1 จดุ 
-มีการอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว ด้าน
สุขลักษณะและวิธีป้องกัน
ดูแลรักษาตู้กดน้ าดื่ม 1 ครั้ง 
และมีกลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อยละ 
80 
-กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
อบรมฯ   อย่างน้อยร้อยละ 
70 มคีวามรูเ้พิ่มขึ้นเรื่อง
สุขลักษณะและวิธีป้องกัน
ดูแลรักษาตู้กดน้ าดื่ม 

1. มีฐานข้อมลูแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านและ
จ านวนผู้ให้บริการตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
2.มีการตรวจวเิคราะห์หา
สารปนเปื้อนในแหล่ง
น้ าประปาหมู่บ้านและตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรยีญ 
3.ผู้ประกอบการตู้น้ าดืม่
หยอดเหรียญมีความรู้ด้าน
สุขลักษณะและวิธีการ
ป้องกันดูแลรักษาตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุ

ขและ
สิ่งแวดล้อม 

 



๑๓๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

37 อุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ 12 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ออกก าลัง
กายเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 

อุปกรณ์ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

200,000  
งบเทศบาล 

 

 200,000  
งบเทศบาล 

 

200,000  
งบเทศบาล 

 

มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
จ านวน 1 ชุด 

มีอุปกรณ์ออกก าลังกาย
เสรมิสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

38 โครงการตรวจประเมิน               
เพื่อการรับรองป้ายสถาน
ประกอบการจ าหน่าย
อาหาร ตามเกณฑ์อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

1. เพื่อตรวจวเิคราะห์ ตรวจ
ประเมินให้การรับรองสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
2. เพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารให้ได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร 
3. เพื่อเป็นการสรา้งความ
มั่นใจในการบริโภคอาหาร
ให้แก่ผู้บริโภค 
ลดอัตราการป่วย ด้วยโรคที่มี
น้ าและอาหารเป็นสื่อ 

สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว จ านวนไม่
น้อยกว่า 50 ร้าน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร
ในเขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว จ านวนไม่
น้อยกว่า 50 ร้าน 
ได้รับการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองป้าย
สถานประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร ตาม
เกณฑ์อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
-มีผู้ป่วยด้วยโรคทีม่ีน้ า
และอาหารเป็นสื่อลดลง
ทุกป ี
-  

1.สถานท่ีจ าหน่ายอาหารที่
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขไดร้ับรองป้าย
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
2.สถานท่ีจ าหน่ายอาหารมี
การด าเนินการได้มาตรฐาน
ตามหลักการสุขาภิบาล
อาหาร 
3.ผู้บริโภคได้รับกาคุม้ครอง
ด้านอาหารปลอดภยั 
4.อัตราการป่วย ด้วยโรคที่
มีน้ าและอาหารเป็นสื่อมี
จ านวนลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

39 โครงการจดักิจกรรมวัน  
อสม. แห่งชาต ิ

1.เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ 
กลุ่มอสม.  ต.แม่แฝกใหม่  
2.เพื่อสร้างความสามัคคี 
สัมพันธภาพที่ดี และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งใน
กลุ่ม อสม. ต าบลแม่แฝกใหม ่
เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเชื่อมประสาน
องค์ความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ                 
ในชุมชน ระหว่างกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านทุกคนในต าบล
แม่แฝกใหม ่

อสม. ต.แม่แฝกใหม ่ 40,000 
งบเทศบาล 

 

 40,000 
งบเทศบาล 

 

40,000 
งบเทศบาล 

 

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม    อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

กลุ่ม อสม. ต.แม่แฝกใหม่ มี
จิตอาสา เสียสละ เกิดความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ี
ของตน ในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขภายใน
ชุมชน และเกิดความรัก
สามัคคี  ในกลุม่ อสม. 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
เบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ต าบลแม่
แฝกใหม่  
34 ราย 

204,000 
งบเทศบาล 

 

 204,000 
งบเทศบาล 

 

204,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธ์ิ
ที่ได้รับ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบล  แม่ แฝกใหม่ ได้ ฝึ ก
อาชีพมีทักษะในการประกอบ
อาชีพเสริม 

กลุ่มผูด้้อยโอกาสต าบล 
แม่แฝกใหม ่

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของผู้เข้า
รับการอบรมได้ฝึกอาชี
และมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  

กลุ่มผูด้้อยโอกาสสามารถ
น าอาชีพท่ีฝึกไปประกอบ
อาชีพได้  ท าให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๑๓๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวที่ประสบความ
เดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่
ประสบความเดือดร้อนและผู้
ไร้ที่พึ่งในต าบลแม่แฝกใหม่
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ครอบครัว ที่ประสบ
ความเดือดร้อนและผูไ้ร้
ที่พ่ึงในต าบล แม่แฝก
ใหม่ จ านวน 30 
ครอบครัว 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ครอบครัวที่ประสบ
ความเดือดร้อนและผูไ้ร้
ที่พ่ึงได้รับการช่วยเหลือ
ร้อยละ 80 

ครอบครัวที่ประสบความ
เดือดร้อนและไร้ที่พึ่งไดร้ับ
การสงเคราะห์และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อเป็นการสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อย ผู้ยากไร้  และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ 
และผูด้้อยโอกาสใน
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
จ านวน 30 ราย 

100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ผู้มรีายได้
น้อย ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สามารถแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ยากไร้  
และผูด้้อยโอกาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  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) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 อุดหนุนให้แก่สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่แฝกใหม่
ด า เนินโครงการป้องกัน  
แก้ไขปัญหาพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลแม่แฝกใหม่ 
 

เพื่ อ ให้ เยาวชนในต าบลมี
ศักยภาพ  ในการด าเนินงาน
ร่วมกัน  เพื่อสร้างสรรค์สังคม 

เยาวชนต าบลแม่แฝก
ใหม ่

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้ อ ย ล ะ   8 0   ข อ ง
เ ย า ว ช น เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพัฒนาเด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ต า บ ล    
แม่แฝกใหม่ 

เยาวชนในต าบลมีศักยภาพ  
ในการด าเนินงานร่วมกัน  
เพื่อสร้างสรรค์สังคม 

ส านักปลดั/ 
กอง

การศึกษา 

  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลแม่
แฝกใหม่ 

เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่สตรี
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา  การประสานงาน 
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ  ได้ดี 

กลุ่มพัฒนาสตรีในต าบล    
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
70  คน 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของสตรีที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ บทบาทหน้าที่
ของตน 

กลุ่มพัฒนาสตรี  มีความรู้
ค ว าม เ ข้ า ใ จ ในบทบาท
หน้าที่ของ ตนเองต่อการ
เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆได้
ดี  อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๑๓๗ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลแม่แฝก
ใหม ่

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิต 
สุ ขภาพกายที่ ดี  และได้ มี
โอกาสได้พบปะ พูดคุยกัน 

ผู้สูงอายุในต าบลจ านวน 
100 คน 

78,000 
งบเทศบาล 

 78,000 
งบเทศบาล 

78,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย 

ผู้ สู ง มี สุ ข ภ าพจิ ตที่ ดี  มี
ร่างกายแข็งแรง และใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ 
 

ส านักปลดั 
 

4 พัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และสิ่งสาธารณประโยชน์
ในหมู่บ้าน 
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 
ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1  
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านสบแฝก หมู่ที่ 
2  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2  
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านเจดีย์แม่ครัว 
หมู่ที่ 3  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที3่ 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

 



๑๓๘ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4  
ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 
5  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านแพะเจดีย์ หมู่
ที่ 6  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านแพะเจดยี์ หมู่ที่ 6   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

 
 



๑๓๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านวังขุมเงิน หมู่
ที่ 7  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านวังขุมเงิน หมู่ที่ 7   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านแพะห้วยบง 
หมู่ที่ 8  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านแพะห้วยบง หมู่ที8่   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านกลางพัฒนา 
หมู่ที่ 9  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านกลางพัฒนา       
หมู่ที่ 9   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านเจดีย์พัฒนา 
หมู่ที่ 11  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านเจดีย์พัฒนา       
หมู่ที่ 11   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 
12  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12   
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

 
 
 



๑๔๑ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ใน
หมู่บ้าน บ้านพระธาตุเจดีย์  
หมู่ที่ 13  ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เป็นระเบียบเกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
ยั่งยืน 

คณะกรรมการหมู่บา้น    
บ้านพระธาตเุจดีย์          
หมู่ที่ 13 ต าบลแม่แฝก
ใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหมู่ บ้ า นของ
ตนเอง ให้สะอาด น่าอยู่ 
เ ป็ น ร ะ เบี ยบ เ กิ ด ค ว าม
ส า มั ค คี  มี ก า ร พั ฒ น า
หมู่บ้านอย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 
 

16 จัดงานวันสตรีสากลเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาชุมชน
ข อ ง ต น เ อ ง ด้ ว ย ใ จ รั ก
ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีฯได้
ตระหนักถึงความส าคญัของ
วันสตรสีากล รวมพลังสร้าง
ความเข้มแข็ง และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล      
แม่แฝกใหม่จ านวน 
280 คน 

20,000 
งบเทศบาล 

 

 20,000 
งบเทศบาล 

 

20,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
สตรไีดม้ีการแสดงพลัง
ร่วมกันและสร้างความ
สามัคค ี

กลุ่มพัฒนาสตรีฯ ได้
ตระหนักถึงความส าคญัของ
วันสตรสีากล ไดม้ีโอกาส
รวมพลังสร้างความรัก 
สามัคคีและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

17 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ และศึกษาดูงาน 
อสม. ต าบลแม่แฝกใหม่ 

1.เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความ สามารถ อสม.ในการ
ปฏิบัติ งานสาธารณสุขใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อพัฒนาชมรม อสม.ให้
เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหา
ในชุมชนของตนเองได้  
3.เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่ อสม.ในการปฏิบัติงาน  

กลุ่ม อสม.ต าบลแม่แฝก
ใหม ่

150,000 
งบเทศบาล 

 

 150,000 
งบเทศบาล 

 

150,000 
งบเทศบาล 

 

มีการจัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน อสม. ต.แม่
แฝก ใหม่  จ านวน  1 
ครั้ง กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
ร้อยละ 80 

กลุ่ม อสม. ต.แม่แฝกใหม่ 
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน                                         
ด้ านสาธารณสุขภายใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น
สาธารณสุขมูลฐานภายใน
ชุ ม ช น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

18 โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานต าบล 
แม่แฝกใหม ่
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ น า ชุ ม ช น ท า ง ด้ า น
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
2.เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ า น
สาธารณสุขต่าง ๆ ภายในแต่
ละชุมชน 
3.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดบริการสุขภาพเบื้องต้นใน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  
(ศสมช.) 

อสม.ในเขตทั้ง 14 
หมู่บ้านได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น   
จากเดิม 

210,000 
งบเทศบาล 

 

 210,000 
งบเทศบาล 

 

210,000 
งบเทศบาล 

 

ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
จ านวนหมู่บ้านได้รับ
การอุดหนุนงบประมาณ
ส า ห รั บ พั ฒ น า ง า น
สาธารณสุขมูลฐานใน
ชุมชน 

อสม.มีความรู้และทักษะใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
สาธารณสุขภายในชุมชน
เพิ่ ม ขึ้ น   แล ะ ส า ม า ร ถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

19 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว   

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตามระเบียบฯ ไม่น้อย
ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

กองทุ นหลั กประกั น
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว   

30๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
และ สปสช. 

 30๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
และ สปสช. 

30๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 
และ สปสช. 

ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพไม่
น้อยกว่ าร้อยละ 50 
ข อ ง ค่ า บ ริ ก า ร
สาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุ ข ภ า พต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ส านักปลดั 
/กอง
สาธารณสุข
ฯ 



๑๔๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

20 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวและท าปุ๋ยอินทรีย์กลุ่ม
พัฒนาสตรีบ้านแม่แฝกหมูท่ี ่
1 ประจ าปี 2559 

-เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ 
1 ไดม้ีโอกาสสรา้งรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกดิ
ความเข้มแข็ง สรา้งภูมิคุม้กัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน  
แม่แฝกหมู่ที่ 1 ต าบล
แม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

21 ส่งเสริมเลี้ยงปลานลิ/ปลา
ดุกในบ่อดิน กลุ่มพัฒนา
สตรีบา้นสบแฝก หมู่ที่ 2 
ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
2 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสบ
แฝกหมู่ที่ 2 ต าบล    
แม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 2 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

22 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวกลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
เจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 3 
ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
3 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
เจดีย์แมค่รัว หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 3 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

23 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านขัว
มุง หมู่ที่ 4 ประจ าปี 
2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
4 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน   
ขัวมุง หมู่ที่ 4 ต าบล  
แม่แฝกใหม ่

6,500 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 4 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

24 ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวน
ครัวกลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
ห้วยบง หมู่ที่ 5 ประจ าปี 
2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
5 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านห้วย
บง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่
แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 5 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

25 ส่งเสริมการเลี้ยงกบในบ่อ
ซีเมนต์กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
แพะเจดีย์ หมู่ที่ 6ประจ าปี 
2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
6 ไดม้ีโอกาสสรา้งรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกดิ
ความเข้มแข็ง สรา้งภูมิคุม้กัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
แพะเจดีย์ หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 6 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

26 ส่งเสริมการด าเนินวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
พัฒนาสตรีบ้านวังขุมเงิน  
หมู่ที่ 7 ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
7 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านวัง
ขุมเงิน หมู่ที่ 7 ต าบล
แม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

27 ส่งเสริมเลี้ยงปลานลิ/ปลา
ดุกในบ่อดิน กลุ่มพัฒนา
สตรีบา้นแพะห้วยบง      
หมู่ที่ 8 ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
8 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
แพะห้วยบง หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

28 ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
พัฒนาสตรีบ้านกลาง     
หมู่ที่ 9 ประจ าปี 2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
9 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
กลาง หมู่ที่ 9 ต าบล   
แม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 9 ได้
มีโอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

29 ส่งเสริมท าปุ๋ยหมัก  และ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
ประจ าปี 2559  กลุ่ม
พัฒนาสตรีบ้านแพะแม่แฝก
ใหม่ หมู่ท่ี 10 ประจ าปี 
2559 

เพื่อให้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 
10 ได้มีโอกาสสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครอบครัว เกิด
ความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน
ในหมู่คณะฯ 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้าน
แพะแม่แฝกใหม่       
หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่แฝกใหม ่

10,000 
งบเทศบาล 

 

 10,000 
งบเทศบาล 

 

10,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 75 ของ
ครัวเรือนไดส้ร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 10 
ได้มโีอกาสสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายให้แก่ครอบครัว 
สร้างความเข้มแข็งและเกิด
ภูมิคุ้มกันในหมูค่ณะฯ 

ส านักปลดั 

 
 



๑๔๖ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

30 โครงการคนไทยใจอาสา  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาชุมชน
ของตนเองด้วยใจรัก 

พัฒนาชุ มชน ในต าบล       
แม่แฝกใหม ่

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม่ เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้านของตนเองและ
เกิดความรัก ความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 

ส านักปลัด  

31 อุ ด ห นุ น ใ ห้ ศู น ย์ พั ฒ น า
ครอบครัวในชุมชนต าบลแม่
แฝกใหม่ตามโครงการค่าย
พัฒนาครอบครัว ห่างไกลยา
เสพติด ปีงบประมาณ 2559 

เพื่ อ เสริมสร้างครอบครัวให้
อบอุ่น และเข้มแข็ง และความ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัวและ
ชุมชน 

ประชาชนท้ัง 14 หมู่บ้าน 15,000 
งบเทศบาล 

 15,000 
งบเทศบาล 

15,000 
งบเทศบาล 

อุ ด ห นุ น ศู น ย์ พั ฒ น า
ครอบครัวในชุมชนต าบล
แม่แฝกใหม่  

ลดปัญหาความขัดแย้ ง ใน
ครอบครัว การด าเนินชีวิต
ครอบครั วมี ความสุขและ
อบอุ่น 

ส านักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา   6.1 ปลูกจิตสานึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2559 

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และ
เตรียมความพร้อมในการ
ให้ บ ริ ก า ร กั บ ป ร ะ ช า ช น 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 

ประชาชน, นักท่องเที่ยว
,ผู้ใช้รถใช้ถนน  จ านวน 
3,000 คน  
 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

-จ านวนอุบัติ เหตุถนน
สายหลักลดลงร้อยละ 
80 

สามารถลดการเกิดอุบัติเหต ุ
และ ให้ ความ ช่วย เหลื อ
ประชาชนเมื่อประสบภัยได้
อย่างทันท่วงท ี

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  

2 โครงการป้องกันและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ 2559 

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และ
เตรียมความพร้อมในการ
ให้ บ ริ ก า ร กั บ ป ร ะ ช า ช น 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
2559 

ประชาชน, นักท่องเที่ยว
,ผู้ใช้รถใช้ถนน   จ านวน 
3,000 คน 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

-จ านวนอุบัติ เหตุถนน
สายหลักลดลงร้อยละ 
80 

สามารถลดการเกิดอุบัติเหต ุ
และ ให้ ความ ช่วย เหลื อ
ประชาชนเมื่อประสบภัยได้
อย่างทันท่วงท ี

งาน ปภ. 
ส านักปลดั. 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๑๔๘ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

3 โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย ประจ าปี 
2559 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ใน
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้
ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ 

สมาชิก อปพร. , 
เจ้าหน้าท่ีทีมกู้ชีพ-กู้ภัย 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
จ านวน 60 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

องค์กรมีศูนย์ อปพร. และ
ที ม กู้ ชี พ -กู้ ภั ย  ที่ มี
ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
การดับเพลิง  กู้ภั ย -กู ชีพ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และ ช่วย เหลื อการปฐม
พยาบาล รวมทั้งเคลื่อนย้าย
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย  ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องปลอดภัย 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมและซ้อม
แผนอพยพหนีไฟให้กับ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

เพื่อฝึกอบรมใหส้ถานศึกษามี
ความรู้และทักษะในการหนี
ไฟเมื่อเกดิอัคคีภัยขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลแม่แฝกใหม่  
จ านวน  3  แห่ง 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

-ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาในต าบล 
แม่แฝกใหมไ่ด้รบัการ
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 

สถานศึกษาในต าบลแม่แฝก
ใหม่ มีความรูค้วามเข้าใจใน
การอพยพหนีไฟ เมื่อเกดิ
เหตุอัคคีภยั 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัย อุทกภยั น้ าป่าไหล
หลาก ดินโคลนถลม่ 

1.เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงการบริหารจัดการ 
สาธารณภัยเบื้องต้น 
2.เพื่อมีแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของ
ชุมชน จ านวน 3 หมู่บ้าน 

ประชาชนในต าบล        
แม่แฝกใหม่ จ านวน 3 
หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย 
60 คน 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
จ านวน 3 หมู่บ้านมคีวามรู้
ความเข้าใจตระหนักถึงการ
บริหารจดัการสาธารณภัย
เบื้องต้น 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

 



๑๔๙ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา   6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

๑ 
 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
อันเนื่อง มาจากสาธารณภยั
และภยัพิบัติ  

พื้นที่ภายในต าบลแม่
แฝกใหม ่

3๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 3๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือ  ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

งาน ปภ. 
 ส านักปลดั 

2 โครงการบริหารศูนย์ อป
พร. เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด า
กิจกรรมต่างๆให้แก่ ศูนย์ อป
พร. ต าบลแม่แฝกใหม่  เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหาร
กิจการ อปพรง 

สมาชิก อปพร. ต าบล
แม่แฝกใหม่  จ านวน  
400  นาย 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ประชาชน 14 หมู่บ้าน
ได้รับความปลอดภัย
จากสาธารณภยั 

ศูนย์ อปพร. ต าบลแม่แฝก
ใหม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างต่อเนื่อและมี
ประสิทธิภาพ 

ปภ. 
ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
บทบาทและหน้ าที่ ขอ ง
สมาชิกอปพร.  เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนบทบาท 
ในการปฏิบัติ งานช่วยเหลือ
ราชการ และให้ความรู้ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร.
และทีมกู้ ชีพ -กู้ภัยเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 

สมาชิก อปพร.ต าบลแม่
แฝกใหม ่
จ านวน 40 คน 

30,000 
งบเทศบาล 

 30,000 
งบเทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของสมาชิก
อปพร. เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

สมา ชิก  อปพร . มี ค ว าม
พร้อม ความสามารถในการ
สนับสนุนงานกู้ ชีพ–กู้ภัย
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ 
และหน่วยงานข้างเคียงที่มี
พื้นที่ ติ ดต่ อกัน  ได้อย่ า ง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั  

แบบ  ผ.  01 



๑๕๐ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 
 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตร
การจัดตั้ง 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มี
ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ
ต่างๆ  และสามารถช่วยเหลือ
ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม ่หมู่ที่ 1-14  
และพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว  จ านวน  50  คน 

18๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 18๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

18๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

อปพร. ต าบลแม่แฝก
ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สมาชิก อปพร.มีความ
พร้อม ความสามารถในการ
สนับสนุนงานกู้ชีพ-กู้ภัย
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่  
และหน่วยงานข้างเคยีงท่ีมี
พื้นที่ติดต่อกันได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

5 โครงการจดัซื้อชุดดับเพลิง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
ชุดดับเพลิงท่ีได้มาตรฐานใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีมีความ
พร้อมและปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

จัดซื้อชุดดับเพลิง  
จ านวน  2  ชุด   

48,500 
งบเทศบาล 

 48,500 
งบเทศบาล 

48,500 
งบเทศบาล 

ชุดดับเพลิง  จ านวน  2  
ชุด   

พนักงานเจ้าหน้าที่ชุด
ดับเพลิงท่ีได้มาตรฐานใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีมีความ
พร้อมและปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 - ๒๕61)   

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ของ สภ.แม่แฝก 
(ประชาชนโดยทั่วไป) 

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของ ชุมชน  ป้ อ งกั นแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ใน
การหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด อย่างยั่งยืน 

อุดหนุน สภ.แม่แฝก 
ตามโครงการฯ 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ประชาชนต าบล 
แม่แฝกใหม่ ร้อยละ 80 
ได้รับความรูเ้รื่องยาเสพ
ติด 

พื้นที่ต าบล และประชาชน  
ปลอดยาเสพตดิ  

ส านักปลดั 

2 อุดหนุนโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ของ สภ.แม่แฝก 
(สถานศึกษา) 

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ของ ชุมชน  ป้ อ งกั นแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ใน
การหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด อย่างยั่งยืน 

อุดหนุน สภ.แม่แฝก 
ตามโครงการฯ 

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

เด็ก นักเรียน 
สถานศึกษา ในต าบล
แม่แฝกใหมร่้อยละ80 
ได้รับความรูเ้รื่องยาเสพ
ติด 

ลดปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา เด็กนักเรียน 
ในต าบลแม่แฝกใหม่   

ส านักปลดั 

3 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
ยาเสพตดิ ในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในโรงเรียน/
สถานศึกษา 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  ค ณ ะ
บุคลากร  ประชาชน 
ผู้ปกครอง นักเรียนใน 
ศพด./รร.อนุบาล,รร. 2 
แห่ง       ในพื้นที ่

20,000 
งบเทศบาล 

 20,000 
งบเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  ค ณ ะ
บุคลากร  ประชาชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน ใน
ศพด./รร.อนุบาล,รร.2
แห่งในพื้นที่  เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่ า 
100 คน 

ป้องกันและแก้ ไขปัญหา   
ย า เสพติ ด ใน โ ร ง เ รี ยน /
สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียน
สีขาวปลอดยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ  ผ.  01 



๑๕๒ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

4 โครงการรณรงค์ต่อต้าน        
ยาเสพตดิ 

เพื่ อ รณรงค์ ให้ ประชาชน
ต าบลแม่แฝกใหม่ให้ตระหนัก
ถึงโทษของยาเสพติด  และ
ป้องกันการเสพยาเสพติด 

ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม่  จ านวน  14  
หมู่บ้าน 

30,000 
งบเทศบาล 

 

 30,000 
งบเทศบาล 

 

30,000 
งบเทศบาล 

 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนต าบลแม่แฝก
ใหม่ตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติด 

ประชาชน ต าบลแม่แฝก
ใหม่  ตระหนักถึงภัย และ
ห่างไกลจากยาเสพติด  

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  

5 โครงการ to be number 
one 

1.เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปัญหา ย า เ ส พติ ด ใ นกลุ่ ม
เยาวชนอายุ 10-24  ปี 
2.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใน
ชุ ม ช น แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น จั ด
กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อใช้
เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 

30,000 
งบเทศบาล 

 

 30,000 
งบเทศบาล 

 

30,000 
งบเทศบาล 

 

มีการจัดกจิกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
จ านวน  1 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งน้อยร้อย
ละ 80 

เยาวชนต าบลแม่แฝกใหม่
ไ ด้ ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.1 สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

๑ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพื่ อ ให้ พนั ก งานเทศบาล 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับ
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และหลัก  
ธรรมาภิบาล การตอบสนอง
การบริการประชาชน การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน   

 พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว คณะผู้บรหิาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จ านวน  70  
คน  

1๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 1๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

1๐๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างในสังกัด
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว คณะผู้บรหิาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้เข้ารับการ
อบรม 

พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างในสังกัด ทต.เจดยี์แม่
ครัว คณะผู้บรหิาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้า
ร่วมโครงการและได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายและระเบยีบที่
เกี่ยวข้งอกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท. หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และ
หลัก  ธรรมาภิบาล การ
ตอบสนองการบริการ
ประชาชน การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
บุคลากรในหน่วยงาน   

ส านักปลดั 
 

แบบ  ผ.  01 



๑๕๔ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

2  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษ (โบนัส) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
( โบนั ส )  ให้ กั บ  พนั ก งาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และม ี
สิทธิไดร้ับเงินประโยชน์
ตอบแทน 
อื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
  

เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่ น เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ 
(โบนัส)ประจ าปี     ให้
พนักงานเทศบาลและ
พ นั ก ง า น จ้ า ง ข อ ง
เทศบาล ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และ มีสิทธิ
ได้รับเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส)ฯ 

300,000 
งบเทศบาล 

 300,000 
งบเทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 

ให้ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษแก่บุ
คลกร เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวร้อยละ 80  

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ(โบนัส)ประจ า ปี
ให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลที่
ผ่ าน เกณฑ์การประ เมิน 
แ ล ะ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ งิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ(โบนัส)ฯ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการวันเทศบาล  
ปี 2559 

1. เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้
ตระหนักและร าลึกถึงบทบาท
หน้าท่ีและความ ส าคญัของ
หน่วยงานท่ีมีต่อประชาชน 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชา สัมพันธ์งานของ
เทศบาล ให้ประชาชนท่ัวไป
ได้รับทราบ 
3. เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี   
ในหมู่คณะของพนักงาน
เทศบาล 
4. เพื่อสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างพนักงานเทศบาล 
พ่อค้า ประชาชน และผูม้าใช้
บริการของเทศบาล   

ผู้บริหาร สมา ชิกสภาฯ
พนักงาน และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว ร่วมกับประชาชนใน
ท้องถิ่น  จัดกิจกรรมในวัน
เทศบาล เช่น ประกอบพิธี
ท า ง ศ า สน า   อ่ า น ส า ร
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย มอบ
ใบ ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ
พ นั ก ง า น แ ล ะ ลู ก จ้ า ง
เ ท ศ บ า ล ดี เ ด่ น  อ บ ร ม
คุณธรรมจริ ยธรรม จั ด
นิทรรศการ ร่วมกันพัฒนา
ส านักงานเทศบาล รณรงค์
ท าความสะอาดทั้งต าบล  
ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ฯลฯ  

30,000  
งบเทศบาล 

 30,000  
งบเทศบาล 

30,000  
งบเทศบาล 

ร้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงาน และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวตระหนัก
และร าลึกถึ งบทบาท
หน้าที่และความ ส าคัญ
ของหน่วยงานที่มีต่ อ
ประชาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตระหนักและร าลึกถึง
ความส าคัญของบทบาท
และภาระหน้าที่   ที่มีต่อ
สังคม  ทั้ ง เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ งานของ
เทศบาล  แก่ ประชาชน
ทั่วไป 

ส านักปลดั 
 

แบบ  ผ.  01 



๑๕๖ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

2 โครงการตรวจสอบแนวเขต
ที่ดินสาธารณ ประโยชน์ 

ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสา
ธารณ ประโยชน์ เพื่อการ
บริหารจดัการทีด่ินสาธารณะ
ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม ่

ที่สาธารณประโยชน์ไม่
น้อยกว่า  22  แปลง 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ไร่ 

70,000 
งบเทศบาล 

 70,000 
งบเทศบาล 

70,000 
งบเทศบาล 

ร้อยละ 80 ของที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ใน
ต าบลแม่แฝกใหม่ได้รับ
การส ารวจ 

มีแนวเขตที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ เพื่อการบริหาร
จัดการที่ดินสาธารณะ 

กองช่าง 

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

จัดท าเครื่องหมายแสดงแนว
เขตที่ดิน สาธารณประโยชน์  
ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ที่สาธารณประโยชน์ไม่
น้อยกว่า  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
ประโยชน์ในเขตต าบล
แม่แฝกใหม่ ร้อยละ 80 
มีเครื่องหมายแสดงแนว
เขตที่ดิน 

มีเครื่องหมายแนวเขตที่ดิน
สาธารณ ประโยชน์ เพื่อ
การบริหารจั ดการที่ ดิ น
สาธารณะ ในต าบล 

กองช่าง 

4 โครงการจดัซื้อ
รถจักรยานยนต์พ่วงท้าย  
จ านวน 1 คัน 
เพื่อใช้ในกิจการของ                    
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์ใช้ใน
การบริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว เรยีบร้อย 
สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  
พ่วงท้าย จ านวน 1 คัน 

94,000 
งบเทศบาล 

 94,000 
งบเทศบาล 

94,000 
งบเทศบาล 

มีการจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์     
พ่วงท้าย                                     
จ านวน 1 คัน เพื่อใช้ใน
กิจการของ                    
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

5 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูด
สิ่งปฏิกูล  1 คัน 

เพื่ อ ให้ มี ร ถบริ ก า รดู ดสิ ง
ปฏิกูลแก่ประชาชนต าบลแม่
แฝกใหม่ 

รถยนต์ดดูสิ่งปฏิกลู 
เครื่องยนต์ดเีซลชนิด    
6  ล้อ                                                           
ขนาดความจุของถังไม่
น้อยกว่า  4,000  ลติร 

1,700,000 
งบเทศบาล 

 

 1,700,000 
งบเทศบาล 

  

1,700,000 
งบเทศบาล 

 

รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  1 
คัน 

มีรถบริการดูดสิ่ งปฏิกูล
ให้บริการแก่ประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม่ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

6 จัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ใน
กิจการของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 
คัน 

เพื่อให้มีรถยนต์ใช้ในการ
บริการประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว เรียบร้อย สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถยนต์ ขนาดไม่
ต่ ากว่า 2,000 cc. 
เครื่องยนต์ดีเซลจ านวน 
1 คัน 

800,000 
งบเทศบาล 

 800,000 
งบเทศบาล 

800,000 
งบเทศบาล 

รถยนต์ จ านวน 1 คัน ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

7 ค่าเช่าโดเมนเนม/ต่ออายุ 
เว็ปไซต์ของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อใหเ้ว็ปไซต์ของ
เทศบาล เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มี เ ว็ ป ไ ซต์ ของ เทศบาล 
ให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ 

20,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

มเีว็ปไซต์ของเทศบาล 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

มี เ ว็ ป ไ ซต์ ข อ ง เ ทศบาล  
ให้ บริ กา รข้ อมู ลข่ าวแก่
ประชาชนที่ ร วด เร็ วทั น
เหตุการณ์ 

ส านักปลดั 

8 โครงการ จดัซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

เพื่อใช้ส าหรับงาน
ส านักงาน ในการพิมพ์
เอกสารของ                       
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จ านวน   1 เครื่อง 
เพื่อใ ช้ในงานสุขาภิบาล
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ย
คุณลักษณะเป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ร า ค า ก ล า ง แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
ก ร ะ ท ร ว ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

4,300 
งบเทศบาล 

 

 4,300 
งบเทศบาล 

 

4,300 
งบเทศบาล 

 

มีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก                         
(Inkjet Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ในงานสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม                     

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

9 โครงการ จดัซื้อ เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA จ านวน   1 เครื่อง 

เพื่อใช้ส าหรับส ารองไฟฟ้า
เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน ในการ
ปฏิบัติงานของ                       
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เครื่ อง  โดยคุณลักษณะ
เป็น ไปตามเกณฑ์ราคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

3,100 
งบเทศบาล 

 

 3,100 
งบเทศบาล 

 

3,100 
งบเทศบาล 

 

มีการจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA จ านวน 1 
เครื่อง เพื่อใช้ในงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 



๑๕๙ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

10 โครงการ จดัซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบประตู จ านวน 
2 ตู ้

เพื่อใช้ส าหรับจัดเก็บ
เอกสาร งานส่งเสรมิ
สุขภาพ  

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตู ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 
จ านวน 2 ตู้  

12,000 
งบเทศบาล 

 12,000 
งบเทศบาล 

12,000 
งบเทศบาล 

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตู  จ านวน 2 
ตู้ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
11 โครงการ จดัซื้อตู้เหล็กเก็บ

เอกสารแบบลิ้นชัก จ านวน 
1 ตู ้

เพื่อใช้ส าหรับจัดเก็บ
เอกสารงานดา้นสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม  

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบลิ้นชัก ได้รบัการ
รับรองมาตรฐาน มอก.
จ านวน 1 ตู้  

6,000 
งบเทศบาล 

 6,000 
งบเทศบาล 

6,000 
งบเทศบาล 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู ้

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

12 โครงการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค  
ส าหรับงานประมวลผล 

เพื่อใช้ส าหรับการบริหาร  
การวางแผน  และงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โ น้ ต บุ้ ค   ส า ห รั บ ก า ร
ประมวลผล  จ านวน  1  
เครื่อง  โดยคุณลักษณะ
เป็น ไปตามเกณฑ์ราคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้ น ฐ า น ค รุ ภั ณ ฑ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   ข อ ง
ก ร ะ ท ร ว ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

21,000 
งบเทศบาล 

 

 21,000 
งบเทศบาล 

 

21,000 
งบเทศบาล 

 

มีการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อ
ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร การวางแผน 
และงานอ่ืน ๆ                     
ที่เกี่ยวข้อง                      
ภายในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ  การ
วางแผนภายในกอง
สาธารณสุขฯ เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เป็น
ประโยชน์กับประชาชน
ผู้รับบริการในพื้นที ่

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 



๑๖๐ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

13 โครงการ จดัซื้อ
จักรยานยนต์                   
เพื่อใช้ในกิจการของกอง
ช่าง จ านวน 1 คัน 

เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์ใช้
ในการบริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว 
เรียบร้อย สามารถ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของประชาชนได้
อย่างทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  
ขนาดไมต่่ ากว่า 120 cc. 
เครื่องยนต์เบนซิน                     
จ านวน 1 คัน 

50,000 
งบเทศบาล 

 50,000 
งบเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 

รถจักรยานยนต์  
จ านวน 1 คัน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

14 โครงการ จดัซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบประตู จ านวน 
1 ตู ้

เพื่อใช้ส าหรับจัดเก็บ
เอกสาร งานกอง
การศึกษา  

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตู ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน มอก. 
จ านวน 1 ตู้  

6,000 
งบเทศบาล 

 6,000 
งบเทศบาล 

6,000 
งบเทศบาล 

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบประตู จ านวน 1 ตู ้

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

15 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1* 

เพื่อใช้ในการเขียนแบบ
แปลนและประมาณการ
ก่อสร้าง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล (จอขนาด      
ไม่น้อยกว่า 18”) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) 
-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อ
แ ส ด ง ภ า พ แ ย ก จ า ก
แ ผ ง ว ง จ ร ห ลั ก  ที่ มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB 
-  มีหน่วยความจ าหลัก 
(RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า      มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า 
จ านวน 1 หน่วย 
-  มี ช่องเ ช่ือมต่อระบบ
เ ค รื อ ข่ า ย  (Network 
Interface) 
-  มีจอภาพแบบ LCD  

23,000 
งบเทศบาล 

 23,000 
งบเทศบาล 

23,000 
งบเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

ท า ง า น ไ ด้ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 



๑๖๒ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

16 เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 

เพื่อพิมพ์งานแบบแปลน
การก่อสร้าง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 
- มีความละเอียดในการ
พิ ม พ์ ร่ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด   A4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีส าหรับกระดาษขนาด A4    
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ
นาที 
- มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ 
(Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับ A3 , 
A4 , Letter , Legal และ 
Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ ไม่ น้ อยกว่ า 
100 แผ่น 

9,900 
งบเทศบาล 

 9,900 
งบเทศบาล 

9,900 
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง 

พิมพ์ งานได้สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



๑๖๓ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

17 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 
1 เครื่อง 

เ พื่ อ พิ มพ์ ง าน เ อก ส า ร 
โครงการต่างๆ 

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาว 
-  มีความละเอียดในการ
พิ ม พ์ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200x600 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้า
ต่อนาที 
-  สามารถพิมพ์เอกสาร
กลับหน้าอัตโนมัติได้ 
-  มี ห น่ ว ย ค ว า ม จ า 
(Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 32 MB 
- มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ 
(Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับ A4 , 
Letter , Legal และ 
Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ ไม่ น้ อยกว่ า 
250 แผ่น 

7,300 
งบเทศบาล 

 7,300 
งบเทศบาล 

7,300 
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง 

ปริ้ น ง านได้ สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
 



๑๖๔ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

18 เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 

เพื่อพิมพ์งานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 
- มีความละเอียดในการ
พิ ม พ์ ร่ า ง ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 
1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
ขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด   A4 ไม่น้อยกว่า 
30 หน้าต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง
สีส าหรับกระดาษขนาด A4    
ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อ
นาที 
- มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ 
(Interface) แบบ Parallel 
หรือ USB 2.0 
- สามารถใช้ได้กับ A3 , 
A4 , Letter , Legal และ 
Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ ไม่ น้ อยกว่ า 
100 แผ่น 

9,900 
งบเทศบาล 

 9,900 
งบเทศบาล 

9,900 
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 
เครื่อง 

พิมพ์ งานได้สะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 



๑๖๕ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

19 จัดซื้อรถบรรทุก  6 ล้อ เพื่อให้บริการประชาชน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเทศบาล 

รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 3 
ตั น  6  ล้ อ  ป ริ ม า ณ
กระบอกสู บ ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 
3,000 ซีซี ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ    จ านวน  1  
คัน 

1,200,000 
งบเทศบาล 

 1,200,000 
งบเทศบาล 

1,200,000 
งบเทศบาล 

รถบรรทุก จ านวน 1 
คัน 

ได้บริ การประชาชนใน
ต าบลแม่แฝกใหม่รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

20 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอขนาด 
ไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ 
และงานทะเบยีนพาณิชย ์

เครื่องคอมพิวเตอร ์
ส าหรับงานส านักงาน * 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) เกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 
16,000.- บาท 

32,000 
งบเทศบาล 

 32,000 
งบเทศบาล 

32,000 
งบเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

ปร ะสิ ท ธิ ภ า พก า ร กา ร
ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ 
และงานทะเบียนพาณิชย์
สูงขึ้น 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดา้น
จัดเก็บรายได ้

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) เกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
จ านวน  1  เครื่อง 

23,000  
งบเทศบาล 

 23,000  
งบเทศบาล 

23,000  
งบเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

ประสิทธิ ภาพการการ
ปฏิบัติ ง านด้านจัดเก็บ
รายได้สูงขึ้น 

กองคลัง 

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

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญช ี

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED        ขาวด า 
(18 หน้า/นาที) เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด  
จ านวน 1  เครื่อง  

3,700  
งบเทศบาล 

 3,700  
งบเทศบาล 

3,700  
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์  จ านวน 1 
เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีสูงข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

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

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านทะเบียน
พาณิชย์  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED  ขาวด า     (30 
หน้า/นาที) เกณฑ์ราคา
กลางและคณุลักษณะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด  
จ านวน 1  เครื่อง  

7,300  
งบเทศบาล 

 7,300  
งบเทศบาล 

7,300  
งบเทศบาล 

เครื่องพิมพ์  จ านวน 1 
เครื่อง 
 
 
 
 
 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติ งานด้ านทะเบียน
พาณิชยส์ูงขึ้น 

กองคลัง 

24 สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 2  
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานจดัเก็บ
รายได้ งานพัสดุ และงาน
ทะเบียนพาณิชย ์

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ  
แบบที่ 2  เกณฑ์ราคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
จ านวน 1  เครื่อง 

29,000 
งบเทศบาล 

 29,000 
งบเทศบาล 

29,000 
งบเทศบาล 

เ ค รื่ อ ง ส แ ก น เ น อ ร์  
จ านวน 1 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลระบบบันทึกบัญชี
ผ่านอินเตอร์เน็ตสูงขึ้น 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

25 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด   
1 KVA  

เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานดา้น
จัดเก็บรายได้  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  
1 KVA    เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐาน 
(ICT) ก าหนด จ านวน  1  
เครื่อง 
 

6,100 
งบเทศบาล 

 6,100 
งบเทศบาล 

6,100 
งบเทศบาล 

เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟฟ้ า 
จ านวน 1 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลระบบบันทึกบัญชี
ผ่านอินเตอร์เน็ตสูงขึ้น 

กองคลัง 

26 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  
800 VA  

เพื่อทดแทนเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ช ารดุ  
จ านวน 5  เครื่อง และ
เครื่องส ารองไฟฟ้าของ
เครื่องคอมพิวเตอร์งาน
พัสดุ และงานทะเบียน
พาณิชย์ที่จดัซื้อใหม่ 
จ านวน 2  เครื่อง  

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  เกณฑ์ราคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
จ านวน 7 เครื่อง ๆ ละ 
3,100.- บาท 
  
 

21,700 
งบเทศบาล 

 21,700 
งบเทศบาล 

21,700 
งบเทศบาล 

เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟฟ้ า 
จ านวน 7 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ก อ ง ค ลั ง มี
ประสิทธิภาพ สูงข้ึน 

กองคลัง  

 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

27 โครงการระบบกระจาย
เสียงไร้สาย เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่อติดตั้งระบบเสียงไร้
ส า ย  เ พื่ อ  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์  เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเรียนรู้ 

 ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 1  จุด  ครอบคลุมการ
กระจายเสียง 14 หมู่บ้าน 

1,600,000 
งบเทศบาล 

 1,600,000 
งบเทศบาล 

1,600,000 
งบเทศบาล 

ระบบกระจายเสียงไร้
สาย จ านวน 1 จุด 

ระบบ เสี ย ง ไ ร้ ส า ย  ที่ มี
ประสิทธิภาพ เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เ ป็ น
ประโยชน์  เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้ 

กองช่าง 

28 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท างานและ 
ลดขั้ นตอน  ระยะ เ วลา
ปฏิบัติราชการ ด้านการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ
ตาม พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ และปรับลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติ งาน ในการ
ให้ บริ ก า รด้ านการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ  
ต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ผู้ประกอบการ ภายใน
พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่ ทั้ง 
14 หมู่บ้าน ได้รับบริการ
และกา รอ า นว ยควา ม
สะดวกในการขออนุญาต
ประกอบกิจการต่าง ๆ  ที่
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความ พึงพอใจใน
ระบบการให้บริหาร 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

กระบวนการท างาน
ด้ านการขออนุญาต
ประกอบกิจการตาม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  พ . ศ .
2 5 3 5  ไ ด้ รั บ ก า ร
ปรับปรุง ร้อยละ 80 

ระบบการให้บริการขอ
อนุญาตประกอบกิจการ
ต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว          
มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
จัด เก็บข้อมู ล     ที่ เ ป็น
ร ะ บ บ  ส ะ ด วก ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน     ท าให้ผู้มา
รับบริ การ เกิ ดความพึ ง
พอใจ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

29 โครงการจดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา
ของเทศบาลต าบลเจดยี์แม่
ครัว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1.เพื่อให้เทศบาลฯมีโต๊ะ
หมู่ บู ช าที่ มี คุ ณภาพได้
มาตรฐาน และมีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้งาน 
2.เพื่อให้การจัดสถานที่ใน
การประกอบพิ ธี ต่ า งๆ 
และการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา
พระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ในโอกาส
ส าคัญ 
3. เพื่ อ เป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประจ าชาติไทย
ทางด้านการประกอบพิธี
ทางศาสนา 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว
มีโต๊ะหมู่บูชาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และเพียงพอต่อ
การ ใ ช้ประกอบพิธีทาง
ศ า ส น า  เ พื่ อ ด า เ นิ น
กิจกรรม/โครงการต่างๆ 
โดย เป็ น โต๊ ะหมู่ บู ชา  9    
(มี โต๊ ะแท่นบูชา 9 ช้ิน )  
จ านวน  1  ชุด 

9,900 
งบเทศบาล 

 9,900 
งบเทศบาล 

9,900 
งบเทศบาล 

โ ต๊ ะ ห มู่ บู ช า เ พิ่ ม ขึ้ น  
จ านวน  1  ชุด 

1.เทศบาลฯมีโต๊ะหมู่บูชาที่
มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้
งาน 
2.การจัดสถานที่ ในการ
ประกอบพิธีต่างๆ และการ
จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรม
ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ในโอกาส
ส าคัญ 
3.เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัวได้ร่วมสนับสนุนสืบสาน
วัฒนธรรมประจ าชาติไทย
ทางด้านการประกอบพิธี
ทางศาสนา 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

30 เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอขนาด 
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
รวมถึงด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและงานกิจการสภา  
และด้านการบริการ
ประชาชนเกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับ
งานส านักงาน * (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
เกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน (ICT) 
ก าหนด จ านวน  2  เครื่อง 
ๆ ละ 16,000.- บาท 

32,000 
งบเทศบาล 

 32,000 
งบเทศบาล 

32,000 
งบเทศบาล 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
รวมถึงด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและงานกิจการสภา  
แ ล ะ ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนเกิดความสะดวก
และรวดเร็วสูงขึ้น 

ส านักปลดั 

31 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด   
800 VA  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
รวมถึงด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและงานกิจการสภา  
และด้านการบริการ
ประชาชนเกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  
800 VA    เกณฑ์ราคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษณ ะ
พื้นฐาน (ICT) ก าหนด 
จ านวน  2  เครื่อง 
 

6,200 
งบเทศบาล 

 6,200 
งบเทศบาล 

6,200 
งบเทศบาล 

เ ค รื่ อ ง ส า ร อ ง ไฟฟ้ า 
จ านวน 2 เครื่อง 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
รวมถึงด้านการบริหารงาน
ทั่วไปและงานกิจการสภา  
แ ล ะ ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนเกิดความสะดวก
และรวดเร็วสูงขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

32 โครงการจดัหาบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

เพื่อให้เทศบาลฯ มีบอร์ด 
ประชาสมัพันธ์ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มจี านวน
เพียงพอส าหรับการใช้งาน
ในการติดประกาศข้อมลู
ข่าวสารของราชการ  
ข้อมูลโครงสร้างของคณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น   

บ อ ร์ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
จ านวน  2  บอร์ด 

36,000 
งบเทศบาล 

 36,000 
งบเทศบาล 

36,000 
งบเทศบาล 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เพิ่มขึ้น  จ านวน  2  
บอร์ด 

เ ท ศ บ า ล ฯ  มี บ อ ร์ ด 
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
ได้ ม าต ร ฐาน  มี จ าน วน
เพียงพอส าหรับการใช้งาน
ในการติดประกาศข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  ข้อมูล
โครงสร้างของคณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น   

ส านักปลดั 

33 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ให้อยู่ใน
สภาพดี ปลอดภยั 
 

ครุภณัฑ์ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000 
งบเทศบาล 

 10,000 
งบเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 

มีการด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ภายใน 7 วันเมื่อเกิด
การช ารุดเสียหาย 

ซ่อมแซมครภุณัฑ์และ
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ให้อยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัย 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 -   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

1 โครงการประชุมและเวที
ประชาคมพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน  

เพื่อทบทวน จัดท า แผน
ชุมชน และแผนพัฒนา
สามปีของเทศบาล และ
ส่ ง เสริม ให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนัก สิทธิและหน้าที่
ประชาชนในฐานะของของ
คนในชุมชนท้องถิ่น และ
ต า ม สิ ท ธิ ชุ ม ช น ใ น
รัฐธรรมนูญ และบริการ
ประชาชนเคลื่อนที ่

1 .  จั ดประ ชุมและ เ วที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ห มู่ ที่  1 -1 4  ป รั บ ป รุ ง 
ทบทวนแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาสามปีเทศบาล 
 2.ประชุมประชาคมระดับ
ต าบล 
3. ออกบริการประชาชน
เคลื่อนที ่4 
   

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

3๐,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

จั ด ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ ว ที
ป ร ะ ช า ค ม พั ฒ น า
ประชาธิปไตยชุมชน 
หมู่ ที่  1 -14 ร้ อยละ 
100 

-จั ด ท า แ ผ น ชุ ม ช น แ ล ะ
แผนพัฒนาส ามปี  ต าม
ระเบียบฯประชาชน  มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนัก สิทธิและหน้าท่ี 
-ประชาชนได้รับบริการจาก
ก า ร ออ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร
เทศบาลเคลื่อนที ่

ส านักปลดั 

 
 
 
 

แบบ  ผ.  01 



๑๗๔ 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2559  2560 2561 

2 อุดหนุนเทศบาลสันนาเม็ง 
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ในสถานท่ีกลาง ส าหรับเป็น
ศูนย์ ร วมข่ าวการจั ดซื้ อ   
จั ด จ้ า ง ข อ ง ห น่ ว ย ก า ร
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ในการเข้า
ดู ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  ร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จั ด ซื้ อ     
จัดจ้าง  มีศูนย์กลางและ
แ ห ล่ ง เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

อุดหนุน เทศบาลต าบลสัน
นาเม็ ง  อ า เภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซื้อ  จัด
จ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
สันทราย ตามโครงการฯ    

25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

สถานที่กลาง ส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอสันทราย  

อ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ในการเข้า  ดู
ข้อมูลข่าวสาร และร่วม
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
มี ศู น ย์ ก ล า ง แ ล ะ แ ห ล่ ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
1 โครงการก่อสร้างพนังปอ้งกันตล่ิงพงั ล าหว้ยแม่แฝก หมู่ 1 

บริเวณหลังบา้นนายสงัด  ทายะติสูง 5 ม. ยาว 50 ม.
1,250,000 - - 1,250,000 อบจ./ กรมทรัพยากรน ้า /

กรมส่งเสริมฯ

2 โครงการก่อสร้างพนัง คสล.ปอ้งกันตล่ิงพงั ล าหว้ยแม่แฝก หมู่ 1 
ยาว 4,0๐๐ ม.

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./ กรมทรัพยากรน ้า /
กรมส่งเสริมฯ

3 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน  าหว้ยแม่แฝก  หมู่ที่ 10  ความจุ    
สองล้านลูกบาศก์เมตร

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./ กรมทรัพยากรน ้า/กรม
ปา่ไม้

4 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่  หมู่ 2 ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - ๒,๓๐๐,๐๐๐ อบจ./ กรมทรัพยากรน ้า

5 โครงการก่อสร้างพนังปอ้งกันตล่ิงแม่น  าปงิ  หมู่ 4  ยาว  250 
เมตร

4,500,000 - - 4,500,000 อบจ./ กรมทรัพยากรน ้า

6 โครงการ ขุดลอกแม่น  าปงิและปรับภมูิทศัน์ริมฝ่ังแม่น  าปงิ หมู่ที่ 
๒, ๔ , ๑๒  ต.แม่แฝกใหม่  กับ ทต.ขี เหล็กและทต.สันโปง่ อ.แม่
ริม   ระยะทางยาว ๖ กิโลเมตร กวา้งเฉล่ีย   ๑๐๐ เมตร

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./ กรมทรัพยากรน ้า

7 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ขนาดใหญ่ 1  แหง่หมู่ 4 ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - ๒,๓๐๐,๐๐๐  กรมทรัพยากรน ้า

บัญชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน
โดย เทศบาลต้าบลเจดยี์แมค่รัว

ตามกรอบประสาน/ยุทธศาสตร์ ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ล้าดับที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

หน่วยงานที่ขอประสาน

แบบ  ผ.02 
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ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ล้าดับที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
หน่วยงานที่ขอประสาน

8 โครงการ ซ่อมแซมและเสริมผิวจราจร สายบา้นแพะเจดีย์ หมู่ 6
 –หมู่ 8   ต าบลแม่แฝกใหม่ เชื่อม บา้นหนองหาร  ต. หนองหาร
 อ.สันทราย   ผิวจราจรกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 3,395 เมตร

๖,๘๔๓,๐๐๐ - - ๖,๘๔๓,๐๐๐ อบจ./ กรมส่งเสริมฯ

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟทัติก(โอเวอร์เลย) 9 จาก หมู่ที่ ๗   
ต.แม่แฝกใหม่ เชื่อมบา้นหนองไหวหมู๑่๒ และบา้นสหกรณ์นิคมฯ
 หมู่ที่ ๗ ต าบลแม่แฝกกวา้ง ๖ เมตร ยาว๑๓,๑๙๐เมตร

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./ กรมส่งเสริมฯ

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  หมู่ 7 ซ.3  -
  อ่างเก็บน  าที่จะสร้างใหม่ กวา้ง 4 ม.  ยาว 6,000  ม.

10,800,000 - - 10,800,000 อบจ./ กรมส่งเสริมฯ/กรมปา่ไม้

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ 9 แหง่ใหม่ เปน็ระบบ
ประปาขนาดใหญ่ 1  แหง่

4,500,000 - - 4,500,000   กรมทรัพยากรน ้า

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10  จากบอ่ดิน – หน้าบา้นนาย
แดง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000  ม.

2,400,000 - - 2,400,000 อบจ./ กรมส่งเสริมฯ

13 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ 10 ข้ามล าหว้ยแม่แฝก  ไปบา้น
  นายค า ทพิย์ทยั  กวา้ง4 ม. ยาว  1,000  ม.

2,400,000 - - 2,400,000 อบจ./ กรมส่งเสริม

14 โครงการซ่อมแซมและเสริมผิวจราจร สายเลียบน  าปงิ บา้นปา่ปอ๋
หมู่ 12 ต าบลแม่แฝกใหม่ ถึงบา้นศรีวารี หมู่ 9 ต.เหมืองแก้ว    
อ.แม่ริม ผิวจราจรกวา้ง  6 เมตร ยาว 1,700 เมตร

๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐,๐๐๐ อบจ./ กรมส่งเสริม

15 โครงการ โอเวอร์เลย์ถนนสายเลียบน  าปงิหมู่ 12 กวา้ง 5 ม.    
ยาว 1,700 ม.

2,618,000 - - 2,618,000 อบจ./ กรมส่งเสริม
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ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม
ล้าดับที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ
หน่วยงานที่ขอประสาน

16 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บา้น หมู่ 13 ตามแบบของสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  1  แหง่

1,500,000 - - 1,500,000 อบจ./ กรมส่งเสริม/กกท.

17 โครงการติดตั งกล้อง  CCTV  จ านวน  6  หมู่บา้น  ภายในพื นที่
ต าบลแม่แฝกใหม่

4,206,980 - - 4,206,980 อบจ./ กรมส่งเสริม/กกท.

319,617,980 319,617,980รวม
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา แบบ  ผ.  03

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) เทศบาลต าบลเจดยี์แมค่รัว

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้าง
พืน้ฐาน

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 ๑๕๐,๐๐๐

1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 112 35,271,650 84 27,733,750 160 53,624,900 356 ๑๑๖,๖๓๐,๓๐๐

รวม 113 35,321,650 85 27,783,750 161 53,674,900 359 116,780,300

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคล่ือนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

6 140,000 6 140,000 6 140,000 18 420,000

2.2 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
(Cluster)

4 270,000 4 270,000 4 290,000 12 830,000

2.3 ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และ
สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

9 390,000 9 390,000 9 390,000 27 1,170,000

2.4 เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจาก
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้า
เสรี

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

รวม 20 850,000 20 850,000 20 870,000 60 2,570,000
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

3.1 ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

7 350,000 7 350,000 7 350,000 21 1,050,000

3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

5 1,576,000 5 1,576,000 5 1,576,000 15 4,728,000

3.3 พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่ง
ความส าเร็จทีเ่ป็นรูปธรรม

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

รวม 13 1,956,000 13 1,956,000 13 1,956,000 39 5,868,000
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
 ฟ้ืนฟูและ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
 ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

13 1,010,200 13 1,010,200 13 1,010,200 39 3,030,600

 4.2 ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน
กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

9 655,000 9 655,000 9 655,000 27 1,965,000

 4.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น

2 165,000 2 165,000 2 165,000 6 495,000

รวม 24 1,830,200 24 1,830,200 24 1,830,200 72 5,490,600
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุ่มดอ้ย
โอกาสในสังคม5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

97 6,976,000 92 6,551,000 92 3,576,000 281 17,103,000
5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ 39 8,387,000 39 8,677,000.00 39 8,757,000 117 25,821,000
5.3 สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 4 364,000 4 364,000 4 364,000 12 1,092,000
5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึง่พา
ตนเองของชุมชน

31 1,049,500 31 1,053,000 31 1,053,000 93 3,155,500

รวม 171 16,776,500 166 16,645,000 166 13,750,000 503 47,171,500
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี

ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การจัด
ระเบียบภายในชมุขน และการสร้าง
ความร่วมมอืในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย6.1 ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือใน
การดูแลป้องกันภัยชุมชน

5 150,000 5 150,000 5 150,000 15 450,000

6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและการรักษา
ความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

5 578,500 5 578,500 5 578,500 15 1,735,500

6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และอบายมุข

5 120,000 5 120,000 5 120,000 15 360,000

รวม 15 848,500 15 848,500 15 848,500 45 2,545,500
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี 2561 รวม ๓ ปี

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
ดว้ย นวัตกรรมบริหาร ทีเ่หมาะสม

7.1 สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000

7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ

33 6,166,300 33 6,223,400 33 6,223,400 99 18,613,100

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการตรวจสอบควบคุม

2 55,000 2 55,000 2 55,000 6 165,000

รวม 37 6,621,300 37 6,678,400 37 6,678,400 111 19,978,100

รวมทั้งสิน้ 393 64,204,150 360 56,591,850 436 79,608,000 1,189 200,404,000
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๑๘๕ 

 

ส่วนที่ 4  

แนวทางการติดตามประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  

1.  การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง 
และความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม             
แผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบ
การประเมินผลในระดับใด 

การติดตาม  (Monitoring)  

  การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่ง
เทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart  ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ
ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 
    
การประเมินผล ( Evaluation )  
  การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard  criteria )  และ ตัวชี้วัด 
(indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ
และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง
แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้น  

วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยก าหนด
รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลการด าเนิน/โครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการ ในขณะที่ท าการ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาแผนสามปี ดังนี้ 

 



๑๘๖ 

 

 1.1  การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
       (1)  ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

         (2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
(3)  ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  

(Monitoring) 
(4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร   

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5)  ประสิทธิผล (Effetiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  
(7)  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนสามปี    
ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้        
   (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
   (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 
   (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบแนวทางและวิธี การที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

  ขั้นตอนที่ 4   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      
  ขั้นตอนที่ 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  และ



๑๘๗ 

 

โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

2.  องค์กรที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ 

1. แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้  ปีละ  2  
ครั้ง  คือ 

  ครั้งที่ 1  (ตุลาคม – มีนาคม) 
  ครั้งที่ 2  (เมษายน – กันยายน) 

  3.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริง
จากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร   
  4.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
  5.  ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  6.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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