
 
 

 

 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  2) 

     
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 



เหตผุลและความจําเปนในการเพ่ิมเตมิ  เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  ขอ  22  เพ่ือประโยชนของประชาชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้  
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  2.  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน  3.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  มีเหตุผลความจําเปนตองเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะชวยเปนกรอบในการทํางาน  เปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาใหกับประชาชน และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม พ.ศ.2561
และงบประมาณจากเงินสะสม  รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  เพ่ือให
การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประชาชนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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สารบัญ 

 
 

เรื่อง                               หนา 
 

 หลักการและเหตุผล         1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.07)       2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)     3  -  4 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  (แบบ ผ.01)               

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)     5 - 19 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน  (แบบ ผ.02) 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)          20  
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  (แบบ ผ.05) 
 
ภาคผนวก           

 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  2 
 



2

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 4 3,270,800 1 1,860,000 0 0 0 0 5 5,130,800

รวม 4 3,270,800 1 1,860,000 0 0 0 0 5 5,130,800

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.1  แผนงานสาธารณสุข 15 342,100 1 85,000 1 85,000 1 85,000 18 597,100

     5.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

รวม 16 362,100 2 105,000 2 105,000 2 105,000 22 677,100

รวมทั้งสิ้น 20 3,632,900 3 1,965,000 2 105,000 2 105,000 27 5,807,900

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 2)

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แบบ ผ. 07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  2)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบรกิารสขุภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โอเวอรเลยถนน  หมูท่ี  14 
 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

- ซ.ดอกรัก ขาง ร.ร.
บานเจดียแมครัว กวาง                                                  
4  ม.  ยาว  83  ม. 

180,000 - - - -  ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

2 กอสรางระบบกรองนํ้าบาดาล  
ระบบประปา  หมูท่ี  5 

เพ่ือใหมีการผลิตนํ้าประปาท่ี
เพียงพอและสะอาดตามความ
ตองการใชนํ้าของประชาชน 

กอสรางระบบกรองนํ้า
บาดาล  ขนาด  10  
ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง 

342,000  - - - -  การผลิต
นํ้าประปา 

มีการผลิตนํ้าประปาท่ี
เพียงพอและสะอาด
ตามความตองการใช
นํ้าของประชาชน 

กองชาง 

3 โอเวอรเลยถนน  หมูท่ี  8 เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

โอเวอรเลยถนน  บาน
แพะหวยบง  หมูท่ี  8  
เช่ือมบานแพะเจดยี   
หมูท่ี 6  ตําบลแมแฝก
ใหม  จํานวน  2  ชวง  
ความยาวรวม  615  
เมตร    

888,800 - - - -  ถนน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

รวม 3  โครงการ - - 1,410,800 - - - - - - 

แบบ  ผ.  01 

3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  2)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลยั-
ลักษณ อัครราชกุมารี  
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 
 

1. เพ่ือสํารวจและข้ึนทะเบียน
ประชากรสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี  
2. เพ่ือใหสุนัขและแมวไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
อยางตอเน่ืองทุก ๆ ป 
3. เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชน มีความรูความเขาใจ
ในการเลี้ยงสุนัขและแมวอยาง
ถูกตองเกิดการมสีวนรวม และ
เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคญั                 
ในการนําสุนัขและแมวในความ
ดูแลไปข้ึนทะเบียนและรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา                 
อยางตอเน่ือง 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี

ตําบลแมแฝกใหม 

จํานวน 1,725 ตัว 

 

62,100 85,000 85,000 85,000 1. สุนัขและแมว
อยางนอยรอยละ 
80 ของประชากร
สุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ี ไดรับการ
สํารวจขอมลูและ
ข้ึนทะเบียนสตัว   
2. สุนัขและแมว
อยางนอยรอยละ 
80 ของกลุมเปา 
หมายจากการ
สํารวจ ไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

1. มีการบูรณาการ
โครงการฯ ตาม
แผนงานโครงการ                   
2. ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการดแูล
สุนัขและแมว อยาง
ถูกตองนํามาฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
อยางตอเน่ืองทุกป  
3. ลดปญหาการเพ่ิม
ของจํานวนสุนัขและ
แมวในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
และเปนพ้ืนท่ีปลอด
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

รวม 1  โครงการ - - 62,100 85,000 85,000 85,000 - - - 

แบบ  ผ.  01 

4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  2)   

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

      

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  1  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน  3  โครงการ  
ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี 
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด To be number 
one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน) ทูลกระหมอมหญิง- 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา-
พรรณวดี 
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  1 
- โครงการท่ี  2  กลุมเด็ก
และเยาวชน  หมูท่ี  1  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุมสตรี 
หมูท่ี  1  ท่ีมีอายุ 30 ป
ขึ้นไป จํานวน 40 คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดลอม 

แบบ  ผ.  02 

5 



6 

 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  2  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  2 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 2  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 2 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

6 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  3  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  3 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 3  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 3 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

7 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  4  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  4 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 4  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 4 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

8 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  5  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  5 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 5  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 5 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

9 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  6  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  6 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 6  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 6 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  7  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  7 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 7  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 7 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  8  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  8 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 8  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 8 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  9  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  9 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 9  
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 9 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

13 



14 

 

 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  10  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  10 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 
10  จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 10 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

14 



15 

 

 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  11  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  11 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 
11  จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 11 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

15 



16 

 

 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  12  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  12 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 
12  จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 12 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

16 



17 

 

 

 
 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  13  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  13 
- โครงการท่ี  2  กลุม
เด็กและเยาวชน หมูท่ี 
13  จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 13 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

17 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  2)   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
หมูท่ี  14  ตําบลแมแฝกใหม 
สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข จํานวน  3  
โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม 

เพ่ือใหคณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  
จํานวน  3  โครงการ  ดังน้ี 
1.  โครงการการควบคมุโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี
2.  โครงการ รณรงคและแกไข
ปญหายาเสพตดิ To be 
number one (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช-
กัญญา สริิวัฒนาพรรณวด ี
3.  โครงการสืบสานพระราช-
ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม  

- โครงการท่ี  1  จํานวน
ครัวเรือนใน หมูท่ี  14 
โครงการท่ี  2  กลุมเด็ก
และเยาวชน  หมูท่ี 14
จํานวน 20 คน 
- โครงการท่ี  3  กลุม
สตรี หมูท่ี 14 ท่ีมีอายุ 
30 ปข้ึนไป จํานวน 40 
คน 

20,000 
(โครงการท่ี  1   

:  7,000 
โครงการท่ี  2   
 :  6,000 

โครงการท่ี  3   
:  7,000) 

- - - รอยละ 100 ของ
ชุมชน  มีการดําเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการท่ีกําหนด 

ชุมชนมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขไดสําเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

รวม 14  โครงการ - - 280,000 - - - - - - 

แบบ  ผ.  02 
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สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.2  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนสวนราชการหรือ         
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่รับผิดชอบดําเนินตามโครงการ
บริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
อําเภอสันทราย 
 
 
 

เพื่อรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ 
หนังสือส่ังการ  และขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของกับการชวยเหลือ
ประชาชนทั้งในดานสาธารณภัย  
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  โรคติดตอ  หรือโรคระบาด
ในทองถิ่น  เพื่อแจงเวียนและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร  
หลักเกณฑ  และวิธกีารในการ
ชวยเหลือประชาชน  ไวในที่ทาํ
การหรือเว็บไซตของสถานทีก่ลาง  
เพื่อใหประชาชนรับทราบและ
สืบคนขอมูล  รวมถึงการบริการ
อํานวยความสะดวกใหคําปรึกษา
หรือแนะนําใหความชวยเหลือ
ตางๆ 

ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือทั้งในดานสา
ธารณภัย  การสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โรคติดตอ  หรือโรค
ระบาดในทองถิ่น  ตาม
อํานาจหนาที่ของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ให
คําปรึกษาหรือแนะนํา
หลักเกณฑและวธิีการใน
การขอรับความชวยเหลือ
ในดานตางๆ ใหกับ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีสถานทกีลาง
สําหรับเปนศูนย
ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชนของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
อําเภอสันทราย 

การดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอสัน
ทราย  จังหวัดเชียงใหม 
เปนไปดวยความ
เรียบรอย  ประชาชน มี
สถานทีสํ่าหรับเขามา
ขอรับความชวยเหลือ 

งานพัฒนา
ชุมชน  

สํานักปลัด 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  2)   

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน 
     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรแบบ  Over  Lay  ดวย
แอสฟลตคอนกรีต  บานปาปอ  
หมูท่ี  12  ตําบลแมแฝกใหม  
(เขตเทศบาลตําบลเจดยีแมครัว)  
อําเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม  เช่ือมบานศรีวารี   
หมูท่ี  9  ตําบลเหมืองแกว  
อําเภอแมรมิ  จังหวัดเชียงใหม 
 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรแบบ  Over  Lay  
ดวยแอสฟลตคอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกวาง  
3.50 ม. ยาว 1,675 
ม.   

1,860,000 1,860,000 - - ถนนท่ีไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 1  โครงการ - - 1,860,000 1,860,000 - - - - - 

แบบ  ผ.  03 
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