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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิ จกรรมได้ มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้ องนํามาดํ าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
วิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขั้น
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหใช้แผนพัฒนา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด ทํ า งบประมาณประจํ า ปี โดยนํ า โครงการ/กิ จ กรรมจากแผนพั ฒ นาสามปี ในปี ที่ จ ะจั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่าย ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํ างบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง และผ่าน
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ เ ข้ า มาร่ ว มคิ ด และกํ า หนดปั ญ หา ความต้ อ งการ
ร่วมดําเนินการและรับผิดชอบ ตลอดจนประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา
1.2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามปี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยรวม เพื่ อ นํ า แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า
แม่เจดีย์ใหม่ที่ได้มาดําเนินการปรับปรุง ปฏิบัติตามแผน ทั้งทางด้านโครงการพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
บริ ห าร สิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตลอดจนการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
1. เพื่อกําหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์ หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เจดีย์ใหม่ ตามปัญหาความต้องการ
2. เพื่อเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อําเภอ และท้องถิ่นอื่น ได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่เจดีย์ใหม่ ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
1.3. ขัน้ ตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบดการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความ
ต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

1.4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนด แนวทางการดําเนินงาน และใช้
ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดแก่ประชาชนในตําบล
ประโยชน์จากการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทางตรงประเด็น
2. มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชน
3. สามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
4. ทําให้การพัฒนาในพื้นที่ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. ทําให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ จะดําเนินกิจกรรม
อะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและดําเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ ําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีต่ ั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบล ตัง้ อยู่ทิศใต้สุดของเขตอําเภอเวียงป่าเป้า ห่างจากตัวอําเภอ เวียงป่าเป้า
ประมาณ 21 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลวังใต้ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ทิศใต้
ติดต่อกับตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลแจ้ซ้อน
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
อาณาเขต
พื้นที่ทั้งตําบล มีจํานวน 181,250 ไร่ หรือประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง
จํานวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 14
หมู่ที่ 1
บ้านโฮ่ง
หมู่ที่ 2
บ้านร้อง
หมู่ที่ 3
บ้านแม่เจดีย์
หมู่ที่ 4
บ้านปางอ่าย
หมู่ที่ 5
บ้านจําบอน
หมู่ที่ 6
บ้านโป่งน้ําร้อน
หมู่ที่ 7
บ้านขุนลาว
หมู่ที่ 8
บ้านเมืองน้อย
หมู่ที่ 9
บ้านบวกขอน
หมู่ที่ 10
บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 11
บ้านห้วยชมภู
หมู่ที่ 12
บ้านห้วยคุณพระ
หมู่ที่ 13
บ้านห้วยโป่งผาลาด
หมู่ที่ 14
บ้านโป่งป่าตอง

ประชากรในพืน้ ที่
ประชากร
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
หมู่ 12
หมู่ 13
หมู่ 14

ชาย

หญิง

รวม

4,846
4,731
262
253
543
502
323
335
411
434
564
554
179
178
255
236
472
413
388
409
423
387
314
335
69
48
205
194
448
451
*** ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2557 ***

9,577
515
1,045
658
845
1,118
357
419
885
797
810
651
107
399
899

ภูมปิ ระเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลแม่เจดีย์ใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาที่ราบระหว่างภูเขา
บางส่วน มีบ้านเรือนปลูกทอดยาวไปตามสองข้างทาง สายเชียงใหม่ – เชียงราย
อาชีพ
อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
โรงสี

6

แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
8
แห่ง
- โรงเรียนบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1 (โรงเรียนขยายโอกาส)
- โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3
- โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู หมู่ที่ 4 (โรงเรียนขยายโอกาส)
- โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยา หมู่ที่ 6 (โรงเรียนขยายโอกาส)
- โรงเรียนบ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
- โรงเรียนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8
- โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10
- โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถ่ายโอนจาก สปช. (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู หมู่ที่ 4
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 11
ถ่ายโอนจาก พช. (กรมพัฒนาชุมชน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจําบอน หมู่ที่ 5
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกขอน หมู่ที่ 9
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 11
อบต.จัดตั้งเอง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

7

แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สํานักสงฆ์

16

แห่ง

สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่เจดีย์ใหม่

1

แห่ง

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ตู้ยามตํารวจ

2

แห่ง

การคมนาคม
มีทางหลวง หมายเลข 118 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายตัดผ่าน
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าเข้าถึงจํานวน 14 หมู่บ้าน
แหล่งน้าํ ธรรมชาติ
ลําน้ํา , ลําห้วย
- น้ําแม่ลาว
- น้ําแม่เจดีย์
- น้ําห้วยแม่โถ
- ห้วยน้ําริน
- น้ําห้วยโป่ง
- น้ําห้วยกระทะ
- น้ําห้วยป่าครั่ง
- น้ําห้วยอ้อ

8

สาย

แหล่งน้าํ ทีส่ ร้างขึน้
ฝาย
บ่อน้ําตื้น
บ่อโยก

3 แห่ง
571 แห่ง
8 แห่ง

ขนาดกลาง

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดียใ์ หม่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ได้จัดโครงสร้างเพื่อการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1 ) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2 ) ส่วนการคลัง
3 ) ส่วนโยธา
4 ) ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และมีหน่วยตรวจสอบภายใน 1 หน่วย
การบริหารงานบุคคล
จํานวนบุคลากรทั้งหมด จํานวน 34 คน (มีคนครองตําแหน่ง)
ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)
- ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
หัวหน้าสํานักปลัด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตําแหน่งในกองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตําแหน่งในกอง ช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป
- ตําแหน่งในส่วนการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครู คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

จํานวน

จํานวน

จํานวน

5

จํานวน

1
12
1
1
1
1
1
1
2
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

7
1
1
1
1
1
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
1
2
2

คน
คน
คน

13
1
3
1
1
7

คน
คน
คน
คน
คน
คน

- หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวช.
- ปวส.
- ปวท.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

จํานวน

1
1

คน
คน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
3
3
27
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจํา ภายในสํานักงาน
ดังนี้
- เครื่อง PC คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- รถจักรยานยนต์
- รถยนต์
- รถยนต์บรรทุกน้ําเอนกประสงค์

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

33
4
1
1
3
1

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล (ประจําปีงบประมาณ 2557)
รายรับที่ได้รับการจัดสรร
จํานวน 17,538,934.35
รายรับจากเงินอุดหนุน
จํานวน 15,118,825
รายรับที่อบต.จัดเก็บเอง
จํานวน 1,970,271.91
(ภาษีอากร / ค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต/
รายได้จากทรัพย์สิน / รายได้เบ็ดเตล็ด)
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล (ประจําปีงบประมาณ 2557)
รายจ่ายประจํา
จํานวน 19,535,655.74
รายจ่ายจากงบลงทุน
จํานวน 7,779,378
รายจ่าย – จ่ายขาดเงินสะสม เบิกจ่ายแล้ว
จํานวน 3,444,241

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน
คัน
บาท
บาท
บาท

บาท (ไม่รวมงบกลาง)
บาท
บาท

บทที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีทผี่ า่ นมา
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา
จุดแข็ง
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
- มีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 118 ก่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง
- มีระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาด้านอุปโภคและบริโภค
- มีไฟฟ้า โทรศัพท์ในการอํานวยความสะดวก
2. ด้านสังคม
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
- นโยบายของผู้บริหารในการสนับสนุนการกีฬา การออกกําลังกายและงานด้านสาธารณสุขอื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด
- องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
3. ด้านเศรษฐกิจ
- กลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มสตรี ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ทําให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
- มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ขิง กระเทียม หอมหัวใหญ่
ข้าวโพด ถั่ว ฯลฯ
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบวชป่าแม่โถ
โครงการจัดทําแนวกันไฟ เป็นต้น
5. ด้านการบริหารจัดการ
- พนักงานและพนักงานจ้างมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- การสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
จุดอ่อน
1. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
- การคมนาคมและการขนส่งภายในหมู่บ้านมีความสะดวกใช้งานได้ดีพอสมควร แต่ในบางหมู่บ้าน เช่น
หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลอยู่บนพื้นที่สูงยังมีความยากลําบาก สภาพถนนมีความเป็นหลุมเป็นบ่อ
2. ด้านสังคม
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบางพื้นที่
- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผูต้ ิดเชื้อ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึง
3. ด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาหนี้สนิ ในภาคการเกษตร

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร
5. ด้านการบริหารจัดการ
- อัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบลมีอัตราว่าง ทําให้พนักงานในตําแหน่งอื่นต้องปฏิบัติหน้าที่แทน
อัตราที่ว่าง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
โอกาส
1. ด้านการเมืองการปกครอง
ความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกําหนด
นโยบายในการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่เป็นของตนเอง
2. นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
นโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติด ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการนําเงิน
ไปลงทุน ประกอบอาชีพ
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นในวงราชการ และเอกชน เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ทําให้ท้องถิ่นนําเงินงบประมาณที่เหลือจากการ
ประมูลมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก
อุปสรรค/ข้อจํากัด
1. ด้านสังคม และวัฒนธรรม
การเปลี่ ย นแปลงภาวะเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มตะวั น ตกที่ แ พร่เ ข้ า มา ทํ า ให้ เ กิ ด กระแสโลกาภิ วั ต น์
การสื่อสารไร้ พรมแดนทํ า ให้ เกิดค่านิ ยมทางวั ฒนธรรมตะวันตก แก่ ประชาชนและเยาวชนรุ่ น ใหม่ ใ นสั งคมท้ องถิ่ น
ประชาชนและเยาวชน หันมาบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย การรับโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มอมเมาประชาชน โดยไม่มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยมเยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
สังคม
2. ภัยธรรมชาติ
พื้นที่การเกษตรของราษฎรมักประสบกับภัยธรรมชาติอย่างซ้ําซาก
3. การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ประชาชนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในระยะทีผ่ า่ นมา
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการศึกษา
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการอาหารกลางวัน
3. โครงการอาหารเสริม (นม)
4. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. โครงการอุดหนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมหรือโครงกาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของอบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
1. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี / กลุ่มแม่บ้าน
2. โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
3. โครงการชุมชนเข็มแข็งต้านยาเสพติด
4. โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
5. โครงการรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล
6. โครงการพ่อขุนเม็งรายมหาราช
7. โครงการแข่งขันกีฬานางแก้วเกมส์
8. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอําเภอและจังหวัด
9. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
10. โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
11. โครงการสนับสนุนอําเภอเวียงป่าเป้าตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. ประเพณีสรงน้ําพระธาตุแม่เจดีย์
13. โครงการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส
14. โครงการแข่งขันกีฬากลุม่ เครือข่ายโรงเรียนในตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1. โครงการจัดทําแนวกันไฟ
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. โครงการบวชป่าแม่โถ
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ํา หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ํา คสล. หมู่ 2
3. โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3
4. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ํา คสล. หมู่ 4
5. โครงการก่อสร้าง คลองส่งน้ํา คสล. หมู่ 5
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ 7
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิดราง หมู่ 8
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10
11. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ํา คสล. หมู่ 11
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
1. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
3. พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น
4. โครงการ อบต.เคลื่อนที่
5. โครงการสนับสนุน ทต.ป่างิ้ว ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอําเภอ

บทที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสยั ทัศน์การพัฒนาท้องถิน่
“ประชาชนมีการศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิง่ แวดล้อมไม่เป็นมลพิษ”
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี
จากการประชาคมหมู่บ้านและการจัดประชาคมระดับตําบล ซึ่งได้มีการเรียงลําดับปัญหาและความต้องการ จึง
ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยเป็นยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาที่ได้เรียงลําดับก่อนหลัง และ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกันและตอบสนองต่อยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลที่
กําหนดไว้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1.ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คณ
ุ ธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา
2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านคุณภาพชีวติ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2.2 ส่งเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหายาเสพติด
2.3 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 ส่งเสริมสนับสนุน ด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.6 ส่งเสริมการบํารุงรักษา ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการท่องเทีย่ ว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.3 ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์
4. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
4.2 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
5.2 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
4.3 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดเชียงราย
“ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพือ่ รองรับการขยายตัวของการลงทุน
ภายในท้องถิน่ และการเชือ่ มโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือ ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทําป้าย
เส้นทางสามภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดําเนินชีวิต
ประจําแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อสนับสนุนผลผลิต
ทางด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืชและพันธ์สัตว์ที่ขาดแคลน
2.3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทํา กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผูพ้ ิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุม่ ผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
2.4 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจําหน่าย และการตลาด

2.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้
เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2.6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้บริการด้านภาษาเพื่อ
เป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสูงประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคณ
ุ ภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คณ
ุ ธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายและ
เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน
4.2 ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มที ี่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร และมีสภาพแวดล้อม
ที่ดี
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสําคัญกับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้มีคุณภาพใน
ทุกๆ ด้าน
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับระบบ
เตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และ
การค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษ์การคุ้มครองดูแลและ
รักษาป่าไม้ น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดผลประโยชน์และเกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนว
พระราชดําริ
5.3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความ
สมบูรณ์ของป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรมและการ
ยอมรับของทุกภาคส่วน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจรการลด
อุบัติเหตุ การบริหารจัดการ
6.6 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.7 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นําการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
“Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade”
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม
การท่องเทีย่ วและวิถกี ารผลิตการเกษตรยั่งยืนเชือ่ มโยงกับกลุม่ ประเทศ GMS และ ASEAN

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็นโครงข่ายอํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GMS/AC+6
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SME เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมคิ มุ้ กันของครอบครัวชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของ
จังหวัด และกลุ่มประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยง
วัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้มีระบบการบริการสาธารณสุข และการแพทย์ทมี่ ีมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันตลาด
ของกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่และชายแดน
การค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอเวียงป่าเป้า
วิสัยทัศน์อําเภอเวียงป่าเป้า
“อําเภอเวียงป่าเป้าน่าอยู่ เชิดชูคณ
ุ ธรรม พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว เชิงอนุรกั ษ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ชุมชน
เข้มแข็ง มีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ มุง่ มัน่ ให้บริการรวดเร็วโปร่งใส ประทับใจ”
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
4. ยุทธศาสตร์ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของล้านนา
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งกระบวนการประชาสังคม
6. ยุทธศาสตร์ดํารงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม

7. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงในพื้นที่
8. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.5 การพัฒนาตามนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่
1. ส่งเสริม สนับสนุน กลุม่ เกษตรกร และกิจการสหกรณ์
2. ส่งเสริม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ เพื่อบํารุงดิน เพิ่มปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน
3. ส่งเสริม การพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน มีความสะอาด ปลอดภัย มีสุขลักษณะที่ดีต่อเด็กเล็ก
4. ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจนให้มีการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับที่สูงกว่า
การศึกษาภาคบังคับ
5. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ที่มีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
7. ส่งเสริม สนับสนุนบํารุงสนามกีฬาและพลศึกษา(การกีฬาและกรีฑา) เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
8. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เยาวชน ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และประชาชนทั่วไป
9. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
10. ส่งเสริม พัฒนาทักษะ การผลิตสินค้าจากวัสดุจากธรรมชาติ มีดอกก๋งเป็นไม้กวาด กะลามะพร้าวเป็น
กระเป๋า จากกิ่งไม้เป็นปากกา ดินสอ ฯ
11. สนับสนุนการคนนาคม อาทิ ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังบดอัด เพื่อการขนส่งผลผลิตการเกษตรออกจากไร่
สวนสู่แหล่งจําหน่าย เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
12. สนับสนุน บํารุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบน้ําประปาหมู่บ้าน มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค
14. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง แหล่งกักเก็บน้ํา ระบบส่งน้ํา เพื่อการเกษตร
15. ส่งเสริม สนับสนุน รักษาสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
16. ส่งเสริม สนับสนุน การมีตลาดกลาง เพื่อจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน
17. ส่งเสริม การรักษาความสะอาดถนน ที่สาธารณะ การจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
18. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ คุม้ ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19. ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวปราศจากมลพิษ
20. ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ป้องกันไฟป่า และจัดทําแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าไม้ชุมชน
21. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาฝึกอบรม อสม. มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ แนะนํา
รณรงค์ป้องกันควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง ทันเวลา รวดเร็วเป็น
ระบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
22. ส่งเสริม สนับสนุน บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
23. ส่งเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนา และพัฒนาศักยภาพพระภิกษุ สามเณร ด้านนักธรรม บาลี สามัญ
ทุกระดับชั้น
24. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนงาน โครงการที่เหมาะสม และสนับสนุนพัฒนา
ท้องถิ่น อาทิ การรักษาถนน สะพาน ฝายน้ําล้น ท่อระบายน้ํา คลองส่งน้ํา แหล่งเก็บกักน้ําการเกษตรที่มีคุณภาพ และ
เพียงพออย่างทั่งถึงเป็นธรรม

25. ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการ มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับที่กําหนด
26. ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมทักษะ ด้านช่างฝีมือแรงงานทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อโอกาส
การมีรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน
27. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ แนะนํารณรงค์
ป้องกันควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่อที่มากับสัตว์ เพื่อกันการแพร่ระบาดไปสู่คน ทันเวลา
รวดเร็ว เป็นระบบ
28. ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมรายส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา
รวม
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2.2 ส่งสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และป้องกันปัญหายาเสพติด
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและ
ฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.6 ส่งเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่น
รวม
ยุทธศาสตร์

บทที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ปี 2559
ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

15
2

3,779,720
50,000

17

3,829,720

-

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

15
2

3,859,720
50,000

15
2

3,859,720
50,000

17

3,909,720

17

3,909,720

-

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

45
6

11,499,160
150,000

51

11,649,160

-

3

130,000

3

130,000

3

130,000

9

390,000

7

510,000

6

460,000

6

460,000

19

1,430,000

1

280,000

1

280,000

5

900,000

4
5

395,000
440,000

4
5

400,000
440,000

13
15

1,210,000
1,320,000

22

2,180,000

3

340,000

5
5

415,000
440,000

8

740,000
31

2,575,000
ปี 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

7

720,000
26

7

720,000

2,425,000
26
2,430,000
83
7,430,000
ปี 2560
ปี 2561
รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.3ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
รวม

-

3

70,000

1
4

30,000
100,000

2

4.2 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชน
5.2 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําสะอาดเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารที่ดีแนวทางในการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

3

-

70,000

-

-

3

70,000

9

210,000

1
10

30,000
240,000

3

70,000

3

70,000

80,000

1

30,000

1

30,000

4

140,000

2

190,000

2

190,000

2

190,000

6

570,000

4
8

240,000
510,000

4
7

240,000
460,000

4
7

240,000
460,000

12
22

720,000
1,430,000

26

6,955,000

21

7,390,000

17

5,016,000

64

19,361,000

3

650,000

1

300,000

4

950,000

29

7,605,000

22

7,690,000

17

5,016,000

68

20,311,000

6
1

740,000

5
1

720,000

5
1

720,000
400,000

16
3

2,180,000
1,200,000

1

20,000

3

60,000

7

1,140,000

22

3,440,000

6.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1

400,000
20,000

รวม

8

1,160,000

-

-

-

1

400,000
20,000

7

1,140,000

-

-

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
1
2

30,000
25,000
55,000

1
1
2

30,000
25,000
55,000

1
1
2

30,000
25,000
55,000

3
3
6

90,000
75,000
165,000

99

15,834,720

84

15,749,720

79

13,080,720

262

44,665,160

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.จํานวน 7 ศูนย์

2559
70,000

2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ในการปฎิบัติงานภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้ศพด.มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวในการปฎิบัติงานใน
ศพด.

ศพด.จํานวน 7 ศูนย์

86,400

86,400

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ถูก
สุขลักษณะให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.จํานวน 7 ศูนย์

300,000

300,000

300,000 จํานวน ศพด.ที่ได้รับการ มีสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ถูกสุขลักษณะ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ส่วนการศึกษาฯ

โรงเรียน 8 แห่ง

150,000

150,000

150,000 จํานวนโรงเรียน

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาในทุกด้าน

ส่วนการศึกษาฯ

1 ครั้ง

70,000

70,000

เด็กมีความคิด
สร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก

ส่วนการศึกษา

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียนใน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
การจัดกิจกรรมหรือ
นักเรียนได้รับการพัฒนาใน
โครงการที่สอดคล้องกับ
ด้านต่าง ๆ
มาตรฐานของอบต.
5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้และกล้าแสดงออกตาม
ศักยภาพ

2560
70,000

2561
70,000 จํานวน ศพด.ที่ได้รับ
การพัฒนา

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ได้มาตรฐาน

ส่วนการศึกษาฯ

86,400 จํานวน ศพด. ที่จัดซื้อ
วัสดุงานบ้านงานครัว

ศพด.มีวัสดุงานบ้านงาน
ครัวในการปฎิบัติงาน

ส่วนการศึกษาฯ

70,000 จํานวนครั้ง

6 โครงการอาหารกลางวัน

7 โครงการติดตามผลการ
เรียนการสอนภายใน
ศพด.7 ศูนย์

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในรร.
เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียน 8 แห่ง
ศพด. 7 ศูนย์

2,933,320

2,933,320

2,933,320 จํานวนโรงเรียน และ

ศพด.สังกัด
อบต.แม่เจดีย์ใหม่

เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการ

ส่วนการศึกษาฯ

การเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วนการศึกษา

7 ศูนย์

10,000

10,000

10,000 จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้รับการติดตาม
ผลการเรียนการสอน

8 โครงการงานสวนพฤษ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ศาสตร์โรงเรียนใน
บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ โรงเรียน
รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ปางอ่ายห้วยชมภู และ
คณะครู จํานวน 120
คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
คณะครู
บูรณาการสวนพฤษ
รร.บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ศาสตร์โรงเรียน

ส่วนการศึกษาฯ

9 โครงการงานสวนพฤษ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ศาสตร์โรงเรียนใน
บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ โรงเรียน
รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโฮ่ง และคณะครู
จํานวน 170 คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านโฮ่ง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียน

ส่วนการศึกษาฯ

10 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
อ่าน
รักการอ่านและค้นคว้า

นักเรียนโรงเรียนโป่งน้ํา
ร้อนวิทยาและคณะครู
จํานวน 245 คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านโป่งน้ําร้อนวิทยา

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและค้นคว้า

ส่วนการศึกษาฯ

11 โครงการดนตรีพื้นเมือง

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
แม่เจดีย์ และคณะครู
จํานวน 45 คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านแม่เจดีย์

นักเรียนได้เล่นดนตรี
พื้นเมือง

ส่วนการศึกษาฯ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่น
ดนตรีพื้นเมือง

12 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยโป่ง และคณะครู
จํานวน 70 คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านห้วยโป่ง

สนองพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวตามหลักป
รัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนการศึกษาฯ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
13 โครงการงานสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียนใน
บูรณาการสวนพฤษศาสตร์
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ โรงเรียน
รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยม่วง และคณะครู
จํานวน 93 คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านห้วยม่วง

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสวนพฤษ
ศาสตร์โรงเรียน

ส่วนการศึกษาฯ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ นักเรียนโรงเรียนบ้าน
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานเกษตร ขุนลาว และคณะครู
จํานวน 40 คน

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านขุนลาว

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติงาน
เกษตร

ส่วนการศึกษาฯ

20,000

30,000

30,000 จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บ้านเมืองน้อย

นักเรียนมีความรู้ด้าน
เกษตรธรรมชาติและ
เห็นคุณค่าของวิถีชีวิต
แบบพอเพียง

ส่วนการศึกษาฯ

14 โครงการเกษตรผสมผสาน

15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อปลูกฝักนักเรียนเห็น
ในสถานศึกษาตามปรัชญา คุณค่าของวิถีชีวิตแบบพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนโรงเรียน
บ้านเมืองน้อย และ
คณะครู
จํานวน 145 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ครูในโรงเรียน 8 แห่ง

2 โครงการอบรมเชิง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก
สอนให้กับครูผู้ดูแลเด็ก และ
, ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดแู ลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา,
ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 11 คน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2559
30,000

2560
30,000

2561
30,000 จํานวนครูในโรงเรียนที่ ครูและบุคลากรทางการ
ได้รับการพัฒนาเพิ่ม
ศึกษามีประสิทธิภาพใน
ประสิทธิภาพในการสอน การสอนเด็กนักเรียน
เพิ่มขึ้น

20,000

20,000

20,000 จํานวนครูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็กมีประสิทธิภาพใน
การสอนเด็กนักเรียน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
จะได้รับ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559
2560
2561
1 โครงการจัดซื้อผ้าห่ม
เพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับ
ผู้ประสบภัยหนาว
100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู้ประสบภัยหนาวมี
กันหนาว
ผู้ประสบภัยหนาว
100 คน
ผู้ประสบภัยหนาวที่ เครือ่ งนุ่งห่มช่วยบรรเทาภัย
ได้รับการช่วยเหลือ หนาว
2 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
3 โครงการส่งเสริมกิ่งกาชาด
อําเภอเวียงป่าเป้า

เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
สาธารณภัยและราษฎรที่
เดือดร้อนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่
อําเภอเวียงป่าเป้า และท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

1 กลุ่ม

20,000

20,000

20,000 จํานวนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ผู้ประสบสาธารณภัย
และราษฎรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนใน
พื้นที่อําเภอเวียงป่า
เป้าและท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000 ผู้ประสบสาธารณ
ภัยและราษฎรที่
ได้รับความ
เดือดร้อนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภัยและ
ราษฎรที่เดือดร้อนในถิ่น
ทุรกันดารในพื้นที่อําเภอ
เวียงป่าเป้า และท้องถิ่นได้รับ
การบรรเทาทุกข์

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันปัญหายาเสพติด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
1 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา
14 หมู่บ้าน
280,000 280,000
เข้มแข็งต้านยาเสพติด
เสพติด
2 โครงการซักซ้อมแผน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
80 คน
50,000
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันอัคคีภัย
3 โครงการฝึกอบรมอปพร.

เพื่อทบทวนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่สมาชิก
อปพร.
4 โครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา
ปัญหายาเสพติด
เสพติด
5 โครงการป้องกันและลด
เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
และอํานวยความสะดวกแก่
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล นักท่องเที่ยว/ผู้สัญจรไปมา
สงกรานต์ อําเภอเวียงป่าเป้า
6 โครงการป้องกันปัญหายา
เสพติดจังหวัดเชียงราย
7 โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันจากอัคคีภัย และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
280,000 จํานวนหมู่บ้าน

ปัญหายาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

มีการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันอัคคีภัย

สํานักปลัด

สมาชิกได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

สํานักปลัด

จํานวนผู้เข้าร่วม
ซักซ้อมแผน
ป้องกันฯ
100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
อบรม

70 คน

100,000

100,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000 จํานวนครั้ง

ปัญหายาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์

10,000

10,000

10,000

จํานวนเทศกาล

อุบัติเหตุในการเดินทางลดลง
และนักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

สํานักปลัด

เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้ง

สํานักปลัด

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัย และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

1 ครั้ง

ปัญหาการลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดลดลง
มีการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันอัคคีภัย และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

10,000

10000

10,000 จํานวนครั้ง

สํานักปลัด
ส่วนการศึกษา

2.3 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน
แม่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14
2 โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า
3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับผู้ว่างงาน

กลุ่มแม่บ้าน
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14
14 กลุ่ม

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559
280,000

เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน

100 คน

30,000

เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้
ว่างงาน

100 คน

30,000

2560
280,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
280,000 จํานวนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 14 หมู่บ้าน
ที่ได้รับการสนับสนุน มีรายได้เพิ่มขึ้น
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
2559
40,000

2560
45,000

2561
50,000

1 โครงการแข่งขันกีฬาขยาย
โอกาส

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนและครูจาก 8
แข่งขันกีฬาและ เพื่อป้องกันและ โรงเรียนในกลุ่ม
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เครือข่ายโรงเรียน
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่
จํานวน 850 คน

2 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนในตําบล
แม่เจดีย์ใหม่

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม นักเรียนและครูจาก 8
แข่งขันกีฬาและ เพื่อป้องกันและ โรงเรียนในกลุ่ม
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เครือข่ายโรงเรียน
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่
จํานวน 850 คน

25,000

30,000

3 โครงการแข่งขันกีฬา
นางแก้วเกมส์

250,000

4 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬาระดับอําเภอ
และจังหวัด

เพื่อเชื่อมความสามัคคีให้กับ
ประชาชนและส่งเสริมให้ใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจาก
ยาเสพติด

ตลอดปีงบประมาณ

70,000

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

1 ครั้ง

30,000

1 ครั้ง

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
นร.มีความตระหนักมีน้ําใจ
ที่จัดการแข่งขัน เป็นนักกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ส่วนการศึกษา

30,000

จํานวนครั้ง
นร.มีความตระหนักมีน้ําใจ
ที่จัดการแข่งขัน เป็นนักกีฬาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ส่วนการศึกษา

250,000

250,000

ส่วนการศึกษา

70,000

70,000

จํานวนครั้ง
ประชาชนมีความสามัคคีกัน
ที่จัดการแข่งขัน และห่างไกลจาก
ยาเสพติด
ปีงบประมาณ เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

จํานวนครั้ง
เด็กในศูนย์พัฒาเด็กเล็กเข้า
ที่จัดการแข่งขัน ร่วมการแข่งขันกีฬาและมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการ
สาธารณสุขของ อสม.

2 โครงการพ่นหมอกควัน
ป้องกันไข้เลือดออก
3 โครงการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
4 โครงการให้ความรู้ในการ
ป้องกันการติดเชื้อ HIV
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์
ให้กับเด็กและเยาวชน

5 โครงการลดผลกระทบจาก เพื่อเป็นการสร้างรู้ความเข้าใจใน
การติดเชื้อ HIV
การอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อ
เอดส์

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559
140,000

2560
140,000

2561
140,000

1 ครั้ง
14 หมู่บ้าน
1 ครั้ง
14 หมู่บ้าน
เด็กและเยาวชนตําบล
แม่เจดีย์ใหม่ 100 คน

200,000

200,000

200,000

60,000

60,000

20,000

20,000

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์
และประชาชนทั่วไป
150 คน

20,000

20,000

อสม. จํานวน
14 หมู่บ้าน

จํานวนอสม. อสม.สามารถปฏิบัติงานได้
ที่ได้รับการสนับสนุน อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับบริการ
60,000 จํานวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับบริการ
20,000 จํานวนเยาวชน
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ที่เข้ารับการอบรม
20,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวนกลุ่มผู้ติด
เชื้อเอดส์และ
ประชาชนทั่วไปที่
เข้าร่วมโครงการ

ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า
เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์และ
ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.6 ส่งเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
2559
2560
1 โครงการงานรัฐพิธี งาน
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ
3 ครั้ง
10,000 10,000
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สถาบันกษัตริย์และส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรมอันเป็นสาธาณกุศล

ตัวชี้วัด (KPI)
2561
10,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ได้รับการสืบทอด

สํานักปลัด

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้เป็น
ที่รู้จักของคนทั่วไป

สํานักปลัด

3 ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ

1 ครั้ง

70,000

70,000

70,000

สังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน

ส่วนการศึกษา

4 ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
แม่เจดีย์
5 ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอย
กระทง
6 โครงการถวาย
เพื่อเป็นการส่งเสริม
เทียนเข้าพรรษา
พระพุทธศาสนา
7 โครงการประเพณีสรงน้ํา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
พระธาตุดอยตุง
8 โครงการ 108 ปี
เพื่อนําเสนอสินค้าพื้นบ้าน
ของดีเวียงป่าเป้า
การแสดงวัฒนธรรมอันเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1 ครั้ง

500,000

500,000

500,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

20,000

ประเพณีอันดีงามได้รับการ
อนุรักษ์
ประเพณีของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์
พระพุทธศาสนาได้รับการ
ส่งเสริม
ประเพณีของท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์
สินค้าพื้นบ้านและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้เป็น
ที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ส่วนการศึกษา

1 ครั้ง

จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม

2 โครงการพ่อขุนเม็งราย
มหาราช

เพื่อนําเสนอศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน

ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา
ส่วนการศึกษา
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการค้าการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการรับบริการ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการเกษตรให้กับ
ทางการเกษตร
เกษตรกรตําบล
แม่เจดีย์ใหม่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559
30,000

2560
30,000

2561
30,000 จํานวนครั้ง
ที่ได้ให้การ
สนับสนุน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านสหกรณ์

เพื่อสร้างองค์ความรู้
ผู้นําชุมชน และประชาชนใน
การประกอบอาชีพด้าน ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ 84 คน
สหกรณ์

20,000

20,000

20,000 จํานวนผู้นํา
ชุมชนและ
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรมให้
ความรู้

ผู้นําชุมชนและประชาชนมีความรู้
ด้านการประกอบอาชีพด้านสหกรณ์

สํานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการกลุ่ม
ด้วยวิธีสหกรณ์

เพื่อสร้างองค์ความรู้
การบริหารจัดการกลุ่ม
ด้วยวิธีสหกรณ์

20,000

20,000

20,000 จํานวนกลุ่ม
อาชีพที่เข้ารับ
การอบรม

กลุ่มอาชีพในตําบลแม่เจดีย์ใหม่มี
ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ด้วยวิธีสหกรณ์

สํานักปลัด

กลุ่มอาชีพในตําบลแม่เจดีย์ใหม่
จํานวน 14 กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.3 ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และส่งเสริมระบบเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559

1 โครงการส่งเสริม
การดําเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อให้ประชาชน
สามารถนําแนว
พระราชดําริ
มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวันตาม
หลักการพอเพียง

ผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน

30,000

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนสามารถนํา
แนวพระราชดําริ
มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน
ตามหลักการพอเพียง

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
ที่

โครงการ

1 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่

2 โครงการลดขยะในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

14 หมู่บ้าน

2559
30,000

14 หมู่บ้าน

50,000

2560
30,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
30,000 จํานวนหมู่บ้านที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ได้รับการแก้ไขปัญหา จัดการปัญหาหมอกควัน
ไฟป่า
จํานวนหมู่ที่เข้าร่วม สามารถลดปริมาณขยะใน
โครงการลดขยะ ชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

1 โครงการจัดทําแนวกันไฟ เพื่อทําแนวป้องกันไฟป่า

14 หมู่บ้าน

2559
140,000

2 โครงการจัดหาพันธุ์ไม้

14 หมู่บ้าน

50,000

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขต
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่

2560
2561
140,000 140,000 จํานวนหมู่บ้านที่มี
การจัดทําแนว
กันไฟป่า
50,000

50,000 จํานวนหมู่บ้านที่
ได้รับกล้าพันธุ์ไม้

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถป้องกันไฟป่าและ
ลดปัญหาหมอกควัน

สํานักปลัด

มีพื้นที่ป่าไม้ในตําบล
แม่เจดีย์ใหม่เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการบวชป่าแม่โถ

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนอนุรักษ์ป่าไม้

1 ครั้ง

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ที่มีอยู่และหาได้ยากใน
พื้นที่

14 หมู่บ้าน
8 โรงเรียน

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า

4 โครงการจิตอาสา
เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559
2560
2561
100,000 100,000 100,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวนครั้ง
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ที่มีการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ป่าไม้

100,000 100,000 100,000 จํานวนหมู่บ้าน

สามารถอนุรักษ์พันธ์พืช
ในท้องถิ่น

และโรงเรียนที่
ได้รับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
เพื่อเป็นการเสริมสร้าง อาสาสมัครป้องกัน 20,000 20,000 20,000 จํานวนอาสาสมัคร อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ประสิทธิภาพในการ
ไฟป่า จํานวน 30
ป้องกันไฟป่าที่เข้า มีความรู้ความสามารถใน
ปฎิบัติงานให้กับ
คน
รับการฝึกอบรม การป้องกันไฟป่าได้อย่าง
อาสาสมัครป้องกัน
มีประสิทธิภาพ
ไฟป่า

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม ประชาชนมีจิตสํานึกให้
เพื่ออนุรักษ์
ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยกรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชน
ที่
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
1

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บริเวณปากทาง
บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 1

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

หน้าบ้านนางยวงคํา
ปัญจะมา ถึง บ้านนาง
สุพัด สุทธิรัตน์ ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ลึก
0.50 เมตร หนา 0.10
เมตร ยาว 150 เมตร

3 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 1

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

เริ่มต้นบ้านนายถวิล ศรี
บุญมี ถึง บ้าน
นายชาญ หวังเจริญ
ขนาด กว้าง 0.70 เมตร
ลึก 0.70 เมตร หนา
0.10 เมตร
ยาว 150 เมตร

2559
200,000

งบประมาณ
2560

300,000

500,000

2561

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 เพื่อความสะดวก
หมู่ที่ 1
ในการเดินทาง

ซอย 5/1 เริ่มต้นที่บ้าน
นายติ๊บ มาชื่น
ถึงบ้านนายขจร
แปงวงค์ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

5 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5
และ ซอย 6/2 หมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 5 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ซอย 6/2 ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร

6 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
หมู่ที่ 2

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

ข้างที่นานายสมศักดิ์
กามา กว้าง 5 เมตร ลึก
2 เมตร ยาว 5 เมตร

400,000

7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บ้านนายสม จันอนุ ถึง
นายมา ดามี กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

190,000

8 ก่อสร้างถนน คสล. . หมู่ที่ 2

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บ้านนายจันทร์ มูลแก้ว
ถึง หอเจ้าบ้าน
สามแยกห้วยน้ําริน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

460,000

440,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

190,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

จํานวนท่อเหลี่ยม
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

9 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 3

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ฌาปนกิจศพ

ฌาปนสถานบ้าน
แม่เจดีย์ หมู่ที่ 3

500,000

จํานวนเมรุที่ได้รับการ มีสถานที่
ก่อสร้าง
ฌาปนกิจศพ

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 5 กว้าง 4 เมตร
ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร

300,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

180,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

500,000

จํานวนอาคาร
เอนกประสงค์ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง
50,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

120,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

440,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

11 ก่อสร้างถนนเข้าป่าช้า หมูที่ 3 เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ฌาปนสถานบ้าน
แม่เจดีย์ หมู่ที่ 3 กว้าง
4 เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร

12 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หมู่ที่ 3

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด บ้านแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน
บ้านนางผัด กว้าง 4
13 โครงการต่อเติมก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก
คสล. หมู่ที่ 3
ในการเดินทาง
เมตร ยาว 22 เมตร
0.15 เมตร
แยกห้วยหนานพรม ถึง
14 ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ เพื่อความสะดวก
4
ในการเดินทาง
บ่อทิ้งขยะหมู่บ้าน กว้าง
4 เมตร ยาว 600 เมตร
15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บริเวณหน้าวัด ถึง บ้าน
นายสมยศ ใจมา กว้าง
4 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร

16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 8 กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร

660,000

ส่วนโยธา

17 ก่อสร้างรางระบบายน้ํา คสล. เพื่อใช้ระบายน้ํา
หมู่ที่ 4
ภายในหมู่บ้าน

จากปากซอย 7 กว้าง
0.40 เมตร ยาว 118
เมตร ลึก 0.40 เมตร

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

19 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4

เพื่อใช้เป็นสถานที่
ฌาปนกิจศพ

ซอย 7 กว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา
0.15 เมตร
ฌาปนสถานบ้าน
ปางอ่าย หมู่ที่ 4
จํานวน 1 แห่ง

20 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

ห้วยนาห้าง กว้าง 3
เมตร ยาว 3 เมตร
สูง 2 เมตร

21 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
หมู่ที่ 5

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ห้วยต้นผึ้ง กว้าง 3
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 4
เมตร
ซอย 6 กว้าง 4 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา
0.15 เมตร
ซอย 7 กว้าง 4 เมตร
ยาว 180 เมตร หนา
0.15 เมตร
ทุกซอยในหมู่บ้าน กว้าง
4 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 เมตร

200,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้
500,000 จํานวนเมรุที่ได้รับการ มีสถานที่
ก่อสร้าง
ฌาปนกิจศพ

ส่วนโยธา

110,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

250,000

จํานวนท่อเหลี่ยม
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

550,000

จํานวนท่อเหลี่ยม
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

140,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้
สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้
สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้
สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

400,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น
660,000

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.
เส้นลําเลียง หมู่ที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บ้านโป่งน้ําร้อน
หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร

180,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

26 ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ หมู่ที่ 6 เพื่อใช้เป็นสถานที่
ฌาปนกิจศพ

ฌาปนสถานบ้านโป่งน้ํา
ร้อน หมู่ที่ 6

300,000

จํานวนเมรุท่ไี ด้รับการ มีสถานที่
ก่อสร้าง
ฌาปนกิจศพ

ส่วนโยธา

27 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 6

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านโป่งน้ําร้อน
หมู่ที่ 6 กว้าง 0.40
เมตร ยาว 200 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

350,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

28 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บ้านนายบุญเสริม
สังเกต ถึง บ้านนนาย
สมบูรณ์ ทอดทิ้ง กว้าง
4 เมตร ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร

70,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

29 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านนายอินสม
ลางแขก กว้าง 0.50
เมตร ยาว 200 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

600,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

30 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

หน้าบ้านนายอ้าย มาลา
ถึง
บ้านนายสว่าง
พรมเสน กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

240,000

31 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จุดที่ 1 บ้านขุนลาว
หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา
0.15 เมตร
จุดที่ 2 บ้านปางมะ
แหละ กว้าง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร

32 จัดซื้อท่อประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7

เพื่อใช้เป็นวัสดุในการ บ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
ท่อขนาด 2 นิ้ว
ซ้อมแซมระบบ
ยาว 100 เมตร
ประปาหมู่บ้าน

33 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

หน้าบ้านนางนาง แปง
ยวง ถึง
บ้านนางหล้า สิทธิวัง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร

34 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ห้วยป่าตอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร

35 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บ้านดอยมด ถึง
บ้านเมืองน้อย กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

540,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

6,000 จํานวนท่อประปา

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

มีวัสดุไว้ใช้ในการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

200,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

30,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

200,000

36 ก่อสร้างรางระบบายน้ํา คสล. เพื่อใช้ระบายน้ํา
หมู่ที่ 8
ภายในหมู่บ้าน
37 จัดตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า
บ้านดอยมด หมูที่ 8
38 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อสม.
หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นสถาน
ศึกษา และอนุรักษ์
ประเพณีชนเผ่า
เพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม
ของ อสม.

บ้านนายสือ แซ่ลี กว้าง
0.50 เมตร ยาว 150
เมตร
บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8
จํานวน 1 แห่ง

300,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้
300,000 จํานวนศูนย์พิพิธภัณฑ์ ประเพณีชนเผ่า
ที่จัดตั้ง
ได้รับการอนุรักษ์

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8
จํานวน 1 แห่ง

300,000 จํานวนศูนย์อสม.
ที่ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มอสม.

ส่วนโยธา

39 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 8

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านนายเวิเชียร ถึง
บ้านนายประเสริฐ กว้าง
0.50 เมตร ยาว 150
เมตร

300,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

40 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ทางเข้าฌาปนสถาน
บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8
กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

350,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

41 ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง
หมู่ที่ 8

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง

ห้วยป่าตอง
กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร

700,000 จํานวนพนังป้องกัน
ตลิ่งที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันการ
พังทลายของตลิ่ง

ส่วนโยธา

42 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 8 กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร

440,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 8/2 กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร

220,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

44 ถังเก็บน้ํา คสล หมู่ที่ 9

เพื่อใช้กักเก็บน้ําไว้ใช้ บ้านบวกขอน หมู่ที่ 9
ในช่วงฤดูแล้งน้ํา
กว้าง 4 เมตร ยาว 60
เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000

จํานวนถังเก็บน้ําเพื่อใช้ ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน
ในการอุปโภคบริโภคที่ การอุปโภค
เพิ่มขึ้น

ส่วนโยธา

45 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

160,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

46 คลองส่งน้ํา หมู่ที่ 9

เพื่อให้มีน้ําเพียงพอใน บ้านบวกขอน หมู่ที่ 9
การทําการเกษตร
ยาว 7 เมตร

380,000 จํานวนคลองส่งน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร

ส่วนโยธา

47 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 4 กว้าง 4 เมตร
ยาว 86 เมตร หนา
0.15 เมตร

190,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

48 ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปา
พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 10

เพื่อมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค

บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10
จํานวน 1 แห่ง

400,000

จํานวนถังเก็บน้ําประปา ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน
ที่เพิ่มขึ้น
การอุปโภค

ส่วนโยธา

49 ก่องสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 10

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านนางนิภา จะก่า ถึง
บ้านนายจะลา จะลอ
กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

180,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

50 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 10

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บริเวณป่าแพะ กว้าง 4
เมตร ยาว 2,200 เมตร

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

ซอย 7/1 กว้าง 3 เมตร
ยาว 96 เมตร หนา
0.15 เมตร

450,000

51 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 10

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านนายจะทอ จะบู่ ถึง
บ้านนางอัชนา แดนสี
แก้ว กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก
0.50 เมตร

52 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอยเข้าบ้าน 5 ซอย
กว้าง 3 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร

53 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 11

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

ซอย 3 กว้าง 0.40
เมตร ยาว 100 เมตร
ลึก 0.40 เมตร

54 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอยบ้านพ่อน้อยสม
และซอยบ้านพ่อน้อย
เป็ง กว้าง 4 เมตร ยาว
80 เมตร หนา 0.15
เมตร

55 ก่อสร้างถังกรองน้ํา
คสล. หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา บ้านห้วยคุณพระ
สะอาดไว้ใช้อุปโภค หมูท่ ี่ 12 กว้าง 2.50
บริโภค
เมตร ยาว 2.50 เมตร
สูง 4.40 เมตร

56 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอยวัดใหม่ เริ่มต้นบ้าน
คําสุข ถึง บ้านนายจรูญ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15
เมตร

400,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

165,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

170,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

100,000

จํานวนถังเกรองน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําสะอาดใช้
อุปโภคบริโภค

ส่วนโยธา

240,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

190,000

57 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 12

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด บ้านห้วยคุณพระ หมุ่ที่
กิจกรรมต่างๆ ของ 12กว้าง 4 เมตร ยาว
หมู่บ้าน
12 เมตร

58 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

59 ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 13

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด บ้านห้วยโป่งผาลาด
กิจกรรมต่างๆ ของ หมูท่ ี่ 13 กว้าง 3 เมตร
หมู่บ้าน
ยาว 14 เมตร

400,000

ถนนสายหลักในหมู่บ้าน
กว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15
เมตร

60 ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปา หมู่ที่ เพื่อมีน้ําเพียงพอใน
13
การอุปโภค

บ้านห้วยโป่งผาลาด
หมู่ที่ 13 กว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
สูง 3 เมตร

61 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 13

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

จากบ้านนางนาแส ลอ
แป กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 80 เมตร ลึก
0.50 เมตร

62 ซื้อท่อประปา หมู่ที่ 14

63 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14
(ต่อเติมถนนเดิม)

เพื่อใช้เป็นวัสดุในการ
ซ้อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

64 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
หมู่ที่ 14

เพื่อใช้ระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านโป่งป่าตอง หมู่ที่
14 ยาว 350 เมตร
ท่อขนาด 3 นิ้ว
ห้วยโป่ง กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา
0.15 เมตร
ซอย 3 ลึก 0.50 เมตร
กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 80 เมตร

จํานวนอาคาร
เอนกประสงค์ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง
580,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

340,000

จํานวนอาคาร
เอนกประสงค์ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง

มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

200,000

จํานวนถังเก็บน้ํา
ประปาที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค

ส่วนโยธา

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

จํานวนท่อประปา

มีวัสดุไว้ใช้ในการซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส่วนโยธา

100,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถป้องกันน้ําทะลัก
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
ได้

ส่วนโยธา

160,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

60,000

330,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
ที่
งบประมาณ
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
2559
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ก่อสร้างฝายเหมืองกลาง (ฝาย เพื่อให้มีน้ําใช้ในการ ขนาด กว้าง 4 เมตร
300,000
อ้ายเฮือน) หมู่ที่ 1
ทําเกษตรในฤดูแล้ง สูง 1.50 เมตร
2 ปรับปรุงบ่อน้ําดิบ หมู่ที่ 5

เพื่อให้มีน้ําใช้อุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง

ซอย 5 กว้าง 7 เมตร
ลึก 3.50 เมตร

3 ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ํา หมู่ที่ 13

เพื่อมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค

บ้านป่าเมี่ยงปางใน
กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

4 ขุดลอกป้องกันการกัดเซาะบ่อ เพื่อป้องกันการ
น้ําดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ กัดเซาะของงบ่อน้ํา
14
ดิบประปาหมู่บา้ น

บ้านโป่งป่าตอง หมู่ที่
14 ยาว 700 เมตร

200,000

300,000

150,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

จํานวนฝายที่เพิ่มขึ้น

มีน้ําใช้ในการทําเกษตรใน
ฤดูแล้ง

บ่อน้ําดิบที่ได้รับการ
ปรับปรุง

สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนโยธา

จํานวนบ่อเก็บน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค

ส่วนโยธา

จํานวนบ่อน้ําดิบที่
ได้รับการขุดลอก
ป้องกันการกัดเซาะ

สามารถป้องกันการ
กัดเซาะของงบ่อน้ําดิบ
ประปาหมู่บ้าน

ส่วนโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

1 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา

14 หมู่บ้าน

2559
50,000

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อให้บริการประชาชน
นอกสถานที่ี
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมี
ระบบที่แน่นอน และ
สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก รวดเร็ว

14 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

14 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

เพื่อมีครุภัณฑ์ไว้ใช้งาน
ในการปฎิบัติราชการ
และประชาชนได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

ส่วนราชการใน
อบต.แม่เจดีย์ใหม่
จํานวน 4 ส่วน

500,000

500,000

500,000

5 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา เพื่อให้ประชาชนและ
แผนพัฒนาสามปี
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี

ผู้นําชุมชน
จํานวน 14 หมู่บ้าน
และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง

20,000

20,000

20,000

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

4 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน

2560
50,000

2561
50,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนหมู่บ้าน มีฐานข้อมูลในการ
สํานักปลัด
ที่ได้รับการ พัฒนา
สนับสนุน
ั ํ ่บ้าน ประชาชนได้รับ
จํานวนหมู
สํานักปลัด
ที่ใี ห้บ้ ริการ บริการอย่างทั่วถึงึ
อบต.มีการใช้ มีระบบการจัดเก็บ
กองคลัง
ระบบ
ภาษีที่แน่นอน
แผนที่ภาษี ถูกต้อง และเป็นธรรม
จํานวนส่วน มีครุภัณฑ์ไว้ใช้งานใน
ราชการที่จัดซื้อ การปฏิบัติราชการ
ครุภัณฑ์
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ
ผู้นําชุมชนและ
หน่วยงาน
ราชการที่เข้า
ร่วมประชุม
ประชาคม

สํานักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
ส่วนการศึกษา

สํานักปลัด
ประชาชนและ
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
สามปี

6 โครงการกฎหมายสู่ชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น

ประชาชน
จํานวน 70 คน

20,000

ประชาชนที่เข้า ประชาชนมีความรู้
รับการอบรม เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู้บริหาร
ส.อบต.
พนักงานและ
พนักงานจ้าง
70 คน

ตัวชี้วัด (KPI)
2559
400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.3 สงเสรมแล
ส่งเสริมและสนั
สนบสนุ
บสนุนให้
ใหปร
ประชาชนมี
ชาชนมสวนรวมปกปองเทดทู
ส่วนร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบนชาต
สถาบันชาติ ศาสนา พร
พระมหากษั
มหากษตรย
ตริย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์บนพื้นฐาน
ความถูกต้องยุติธรรม

1 ครั้ง

2560
400,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2560
20,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
400,000 จํานวนคนที่เข้า บุคลากรมีความรู้และ สํานักปลัด
รับการอบรม
ทักษะในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
2559
20,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
20,000

จํานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนเทิดทูน
สถาบันกษัตริย์และมี
ความสามัคคีกัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท.ระดับอําเภอ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างและการให้บริการ
ประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2559
30,000

2560
30,000

2561
30,000

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

จํานวนครั้ง มีศูนย์รวมจัดซื้อจัดจ้าง
ที่สนับสนุน ของ อปท.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
ที่

โครงการ

1 จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก่พนักงาน

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 หลักสูตร

ตัวชี้วัด (KPI)
2559
25,000

2560
25,000

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ

2561
25,000 จํานวน
พนักงานมีความรู้และ
หลักสูตรที่
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
จัดส่งบุคลากร เพิ่มขึ้น
เข้ารับการอบรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมรายส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนการเรียนรู้คุ่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา

บทที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 ถึง 2560)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ปี 2559
ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

-

-

1

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 ส่งสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ป้องกันปัญหายาเสพติด
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและ
ฝึกอาชีพเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

-

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
สาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.6 ส่งเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
รวม

-

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

-

-

-

1

200,000

0

-

-

0

รวม 3 ปี

-

-

-

1

200,000

3. ยุทธศาสตร์ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่ง
1
แวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า

7

3.3ส่งเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
รวม
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
4.2 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

3,000,000
23600000

8

-

26,600,000

1

1

3,000,000

1,000,000
1,000,000

2

7,000,000

1

5,000,000

10

35,600,000

2

7,000,000

1

5,000,000

10

38,600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1,000,000
1,000,000

ยุทธศาสตร์
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชน
5.2 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ํา
สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ที่ดีแนวทางในการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
รวม
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2560
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

23

83,600,000

8

31,000,000

4

9,150,000

35

123,750,000

18

232,000,000

5

26,600,000

4

28,500,000

27

287,100,000

41

315,600,000

13

57,600,000

8

37,650,000

62

410,850,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

343,400,000

15

64,600,000

9

42,650,000

74

450,650,000

รายละเอียดโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 ถึง 2561)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1

โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และ ผู้สูงอายุตําบล
แม่เจดียใ์ หม่
กําลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแล
จํานวน 200 คน
สุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดํารง
อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559
200,000

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
การพัฒนา

ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี พมจ.เชียงราย
ต่อการดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงเพื่อดํารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณ
หน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติ
ขุนแจ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาตําบล
แม่เจดีย์ใหม่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา
และสร้างฐานข้อมูลเพื่อ
การท่องเที่ยว

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณหน้าอุทยาน
แห่งชาติขุนแจ
1 แห่ง

ตัวชี้วัด(KPI)
2559
3,000,000

2560

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น

ตําบลแม่เจดีย์ใหม่มี
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศวิทยา
และมีฐานข้อมูลเพื่อ
การท่องเที่ยว

อบจ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาด้านการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด(KPI)
2559

2560
2,000,000

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนเส้นทางถนน
บดอัดที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

2,000,000

จํานวนเส้นทางถนนบด
อัดที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

กว้าง 8 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

4,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 8 เมตร
ยาว 5,000 เมตร

5,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

5 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 5,000 เมตร

5,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

6 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

3,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

7 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 10

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1600 เมตร

1,600,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

เพื่อความสะดวก
1 ถนนบดอัดขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร บ้านห้วยชมภู ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร
เชื่อมต่อบ้านโป่งน้ําร้อน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

เพื่อความสะดวก
2 ถนนบดอัดขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตร บ้านห้วยชมภู ในการขนย้าย
จากท่าต้นโชค - ห้วยกระทิง พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

3 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 14

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

4 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 10
หย่อมบ้านแม่ขะต๋าน

8 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 8 เมตร
ยาว 5,000 เมตร

9 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 10

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 8 เมตร
ยาว 5,000 เมตร

10 ถนนลําเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการขนย้าย
พืชผลทางการเกษตร

กว้าง 8 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

5,000,000

3,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

5,000,000 จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

จํานวนเส้นทางถนน
ลําเลียงผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การขนย้ายพืชผล
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็วขึ้น

อบจ.
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด(KPI)
2559

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ํา
1 โครงการฟื้นฟูสภาพป่า
บนอ่างเก็บน้ําห้วยก้างปลา
ต้นน้ําบนอ่างเก็บน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ บ้าน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
ร้อง หมู่ที่ 2

ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ํา
บริเวณอ่างเก็บน้ําห้วย
ก้างปลา จํานวน
3,000 ไร่

1,000,000

2560

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

จะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น

สภาพป่าต้นน้ําบนอ่าง อบจ.เชียงราย
เก็บน้ําห้วยก้างปลาให้
มีความอุดมสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ก่อสร้างสะพาน คสล.
บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางข้าม
ลําน้ํา

กว้าง 7 เมตร
ยาว 30 เมตร
สูง 4.5 เมตร

2 ถนนคสล. หมู่ที่ 1
ถึงบ้านสาเจริญ หมู่ที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
บ้านโฮ่ง - บ้านร้อง

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

4 ถนนคสล. บ้านร้อง หมู่ที่ 2
ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ เชื่อมต่อ
บ้านกู่ทองหมู่ที่ 14
ตําบลแม่เจดีย์
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 7 - 12

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง
เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559
3,500,000

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
ขนาดของสะพานที่ได้รับ มีความสะดวกในการ
การต่อเติม
เดินทางข้ามลําน้ํา
มีความสะดวกในการ
เดินทาง

อบจ.
เชียงราย

3,300,000

จํานวนถนนแอสฟัลท์ติกที่ มีความสะดวกในการ
เพิ่มขึ้น
เดินทาง

อบจ.
เชียงราย

กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,100,000

จํานวนเส้นทางถนนน
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

อบจ.
เชียงราย

กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 7,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

20,000,000

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

4,000,000 จํานวนเส้นทางถนนน
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

อบจ.
เชียงราย

การเดินทางมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น

มีความสะดวกในการ
เดินทาง
ส่วนโยธา

กรมส่งเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559

6 คลองส่งน้ําคสล.
หมู่ที่ 2

เพื่อใช้ส่งน้ําในการทํา
การเกษตร

กว้าง 1.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ยาว 380 เมตร
จากบ้าน
นายเสาร์ โยธา ถึง
บริเวณลําเหมืองหลวง
โรงเรียนบ้านโฮ่ง

7 ขุดลอกลําเหมือง
แม่ลาวน้อย หมู่ที่ 2

เพื่อใช้ส่งน้ําในการทํา
การเกษตร

8 บดอัดหินคลุก ซอย 3
หมู่ที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

กว้าง 4 เมตร
ลึก 1 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
ป 3ํ กว้าื ง 4 เมตร
่
ซอย

9 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างซอย 6 บ้านโฮ่ง หมู่ที่
1 ตําบลแม่เจดีย์ใหม่ - บ้าน
สาเจริญ หมู่ที่ 16 ตําบลแม่
เจดีย์
10 ขุดลอกลําเหมือง
ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 2
จากที่ดินนายวันชัย ขันลาง
ึ ี่
ื
11 ถนนหินคลุกบดอัใด

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

บ้านร้อง - ปางอ่าย

2560
2,000,000

1,500,000

ขนาด กว้าง 5 เมตร
ยาว 1200 เมตร หนา
0.15 เมตร

เพื่อใช้ส่งน้ําในการทํา
การเกษตร

กว้าง 5 เมตร
ลึก 1.5 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

3,500,000

200,000

4,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนคลองส่งน้ํา คสล. มีน้ําเพียงพอในการทํา กรมส่งเสริมฯ
ที่เพิ่มขึ้น
การเกษตร

ขนาดลําเหมืองที่ได้รับ
การขุดลอก

ยาว 800 เมตร หนา
0.20 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีน้ําเพียงพอในการทํา กรมส่งเสริมฯ
การเกษตร

650,000 จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

จํานวนเส้นทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

ขนาดลําเหมืองที่ได้รับ
การขุดลอก

มีน้ําเพียงพอในการทํา
การเกษตร

อบจ.
เชียงราย

จํานวนถนนหินคลุกที่
เพิ่มขึ้น

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

อบจ.
เชียงราย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
3,000,000 จํานวนถนนลูกรังบดอัดที่ เพื่อความสะดวกในการ
เพิ่มขึ้น
เดินทาง

12 ถนนลูกรังบดอัด บ้านร้อง
- บ้านกู่ทอง (สายล่าง)

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางข้ามลําน้ํา

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

13 ก่อสร้างสะพาน คสล.
บ้านจําบอน หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางข้าม
ลําน้ํา
เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

กว้าง 6 เมตร ยาว 30
เมตร สูง 3 เมตร

3,000,000

จํานวนสะพานที่เพิ่มขึ้น

ยาว 3,000 เมตร
กว้าง 6 เมตร

3,000,000

จํานวนถนนลูกรังที่เพิ่มขึ้น มีความสะดวกในการ
เดินทาง

15 ถนน คสล.หมู่ที่ 5

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
เข้าปากทางรีสอร์ท

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 สายห้วยนาห้าง

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโป่งน้ําร้อน หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค
บริโภค

14 ปรับปรุงถนนลูกรัง
หมู่ที่ 5 สายห้วยนาห้าง

1,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.
เชียงราย
อบจ.เชียงราย
อบจ.
เชียงราย

มีความสะดวกในการ
เดินทาง

อบจ.
เชียงราย

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

2,000,000

จํานวนเส้นทางถนนลูกรัง มีความสะดวกในการ
ที่ได้รับการปรับปรุง เดินทาง

อบจ.
เชียงราย

1 แห่ง

1,000,000

จํานวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค บริโภค

ส่วนโยธา

18 ก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นสถานที่กําจัด
หมู่ที่ 6
ขยะภายในหมู่บ้าน

1 แห่ง

1,000,000

19 โรงผลิตน้ําดื่มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
สะอาดในการบริโภค

1 แห่ง

5,000,000

20 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

1,000 เมตร

1,000,000

จํานวนเตาเผาขยะ
ที่ก่อสร้าง
จํานวนโรงผลิตน้ําดื่ม

มีสถานที่กําจัดขยะใน กรมส่งเสริมฯ
หมู่บ้าน
ประชาชนได้บริโภคน้ํา
กรม
ที่สะอาด
ทรัพยากรน้ํา

ระยะทางในการขยายเขต ประชาชนในหมู่บ้านมี การไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
ส่วนภูมิภาค
สาขา
เวียงป่าเป้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559

21 ถนน คสล. หมู่ที่ 7

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

22 ปรับปรุงสนามกีฬาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย

23 ก่อสร้างบ่อน้ําดิบประปา
เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค
หมู่บ้าน พร้อมถังเก็บน้ํา และ บริโภค
ระบบกรองน้ํา หมู่ที่ 9
บ้านบวกขอน
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
24 ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 9 ซอย 8 - ซอย 8/1 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
และ ซอย 5

2560

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ทางเข้าสู่หมู่บ้าน
กว้าง 70 เมตร
ยาว 70 เมตร

500,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีความสะดวกในการ
เดินทาง

กรมส่งเสริมฯ

ขนาดของสนามกีฬาที่
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กรมส่งเสริมฯ

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค บริโภค

กรม
ทรัพยากรน้ํา

1 แห่ง

1,000,000

จํานวนบ่อน้ําดิบประปา
ที่เพิ่มขึ้น

1,000 เมตร

1,000,000

ระยะทางในการขยายเขต ประชาชนในหมู่บ้านมี การไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
ส่วนภูมิภาค
สาขา
เวียงป่าเป้า

25 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 10

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

1,000,000

26 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
แยกทางหลวง 118 บ้านแม่ขะต๋าน

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

ยาว 5.5 ก.ม.
กว้าง 5 เมตร

16,500,000

27 ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
เข้าสู่บ้านแม่ขะต๋าน หมู่ที่ 10

2561
1,500,000 จํานวนเส้นทางถนนที่
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะทาง 5 กม.

20,000,000

จํานวนถนนลูกร้งที่ได้รับ เพื่อความสะดวกในการ
การปรับปรุง
เดินทาง
จํานวนเส้นทางถนนคสล.
ที่เพิ่มขึ้น

มีความสะดวกในการ
เดินทาง

อบจ.
เชียงราย
กรมส่งเสริมฯ

ระยะทางในการขยายเขต ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก การไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ครัวเรือน
ส่วนภูมิภาค
สาขา
เวียงป่าเป้า

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

28 โรงผลิตน้ําดื่ม บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 10

เพื่อให้มีน้ําสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

29 ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทาง
เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

30 ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ
หมู่ที่ 14

เพื่อใช้เป็นสถานที่กําจัด
ขยะภายในหมู่บ้าน

31 ก่อสร้างสะพาน
คสล. หมู่ที่ 14

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางข้ามลําน้ํา

32 ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง
(หย่อมบ้านป่าครั่ง)

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค
บริโภค

33 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14
บ้านโป่งป่าตอง
(หย่อมบ้านป่าครั่ง)

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ระยะทาง 1,250 เมตร
มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

34 ถนนคสล. บ้านโป่งป่าตอง
เพื่อความสะดวกในการ
หมู่ที่ 14 (หย่อมบ้านป่าครั่ง) เดินทาง
35 ถนนลูกรังบดอัด
บ้านโป่งป่าตอง
- บ้านโป่งน้ําร้อน

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง

1 แห่ง

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559
5,000,000

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนโรงผลิตน้ําดื่ม

ประชาชนมีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค บริโภค

กรม
ทรัพยากรน้ํา

2,000,000

จํานวนเส้นทางถนน
ลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กรมส่งเสริมฯ

1 แห่ง

2,000,000

จํานวนสถานที่ทิ้งขยะ
ที่ได้รับการปรับปรุง

กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สูง 3 เมตร

1,000,000

จํานวนสะพานคสล.
ที่เพิ่มขึ้น

1 แห่ง

1,000,000

จํานวนระบบประปาภูเขา ประชาชนมีน้ําใช้ใน
ที่เพิ่มขึ้น
การอุปโภค บริโภค

1,500,000

ระยะทางในการขยายเขต ประชาชนในหมู่บ้านมี การไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
ส่วนภูมิภาค
สาขา
เวียงป่าเป้า

3,000,000

จํานวนเส้นทางถนนน
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

3,000,000

จํานวนถนนลูกรังที่เพิ่มขึ้น มีความสะดวกในการ
เดินทาง

กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,250 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

มีสถานที่กําจัดขยะใน กรมส่งเสริมฯ
หมู่บ้าน
มีความสะดวกในการ
เดินทางข้ามลําน้ํา

มีความสะดวกในการ
เดินทาง

อบจ.
เชียงราย
กรม
ทรัพยากรน้ํา

สํานักพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15
อบจ.
เชียงราย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2559
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อให้มีน้ําสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2559
เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

กว้าง 25 เมตร
สูง 2.5 เมตร

2 ฝายน้ําล้น
(แม่ลาว) หมู่ท่ี 6

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

กว้าง 26 เมตร
สูง 2 เมตร

3 ก่อสร้างฝายน้ําล้น หมู่ที่ 6

เพื่อให้มีน้ําใช้ทําการเกษตร
ในฤดูแล้ง

4 ขุดลอกลําเหมืองเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 6

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ฝายน้ําล้น
(แม่ลาว) หมู่ที่ 5

2560

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2560

3,000,000

2561
จํานวนฝายน้ําล้นที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

2,600,000

จํานวนฝายน้ําล้นที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

ห้วยป่าครั่ง
กว้าง 6 เมตร
สูง 4 เมตร

1,000,000

จํานวนฝายน้ําล้นที่เพิ่มขึ้น สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

ส่วนโยธา

เพื่อส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่ทํา
การเกษตร

ยาว 3,000 เมตร
ลึก 1 เมตร
กว้าง 2 เมตร

1,000,000

จํานวนลําเหมืองที่ได้รับ
การขุดลอก

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

5 ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ํา
หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

1,000,000 จํานวนอ่างเก็บน้ําที่ได้รับ ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
การปรับปรุง
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

6 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ชลประทาน หมู่ที่ 8

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

5,000,000

จํานวนระบบประปาที่
ได้รับการซ่อมแซม

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

7 ขุดลอกลําเหมือง หมู่ที่ 9
ห้วยอ้อ

เพื่อส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่ทํา
การเกษตร

ยาว 3,000 เมตร
ลึก 1 เมตร
กว้าง 2 เมตร

2,000,000

จํานวนลําเหมืองที่ได้รับ
การขุดลอก

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนฝายที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

จํานวนฝายที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

ตัวชี้วัด(KPI)
2559
3,000,000

2560

2561

8 ฝายน้ําล้น (แม่ลาว) หมู่ที่ 4
บริเวณหน้าสุสาน
บ้านปางอ่าย

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

กว้าง 30 เมตร
สูง 2.5 เมตร

9 ก่อสร้างฝายเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร
ห้วยน้ําขาว บ้านห้วยชมภู
หมู่ที่ 11

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

10 ก่อสร้างฝายเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 13

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

5,000,000 จํานวนฝายที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

11 ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 14
แม่น้ําลาว

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

2,500,000 จํานวนฝายที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

12 ปรับปรุงแหล่งน้ําสาธารณะ
หมู่ที่ 14

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

13 อ่างเก็บน้ํา หมู่ที่ 9

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

10,000,000

จํานวนอ่างเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
ในการทําการเกษตร

ส่วนโยธา

14 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
แม่โถ ตําบลแม่เจดีย์ใหม่

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

100,000,000

จํานวนแหล่งน้ําในการทํา ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
ในการทําการเกษตร

กรม
ชลประทาน

15 โครงการผันน้ําอ่างดอยงูเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

9 หมู่บ้าน

20,000,000

10,000,000

2,000,000

20,000,000

จํานวนแหล่งน้ํา
สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

20,000,000 จํานวนหมู่บ้านที่มีน้ําใช้ใน ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
กรม
การทําการเกษตร
ในการทําการเกษตร
ทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559

16 โครงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง กว้างเฉลี่ย 18.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
เขื่อนป้องกันตลิ่งสองข้างลํา และพืน้ ที่ทําการเกษตร
ยาว 13.50 กิโลเมตร
น้าลาว แบบเรียงหินกล่อง
ลวดตาข่าย บ้านแม่เจดีย์ หมู่
ที่ 3 ถึงบ้านโป่งป่าตอง หมู่ที่
14

20,000,000

17 ก่อสร้างฝายเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร
ห้วยน้ําขาว บ้านห้วยชมภู
หมู่ที่ 11

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

10,000,000

18 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
หมู่ที่ 5

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

1 แห่ง

5,000,000

19 เรียงหินป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําลาว หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

กว้าง 10 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

20 เรียงหินป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําแม่เจดีย์ หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

กว้าง 10 เมตร
ยาว 500 เมตร

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ศูนย์ฯห้วยน้ําริน
และโรงเรียนบ้านเมืองน้อย
22 พนังป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 14
ซอย 1

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
พื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ํา สามารถป้องกันน้ํากัด
กัดเซาะ
เซาะตลิ่งและพื้นที่ทํา
การเกษตร

จํานวนฝายที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

กรม
ทรัพยากรน้ํา

ประชาชนมีน้ําเพียงพอ
กรม
ในการทําการเกษตร
ทรัพยากรน้ํา

ส่วนโยธา

กรม
ทรัพยากรน้ํา

10,000,000

จํานวนตลิ่งที่ได้รับการ
ป้องกัน

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

กรมส่งเสริมฯ

5,000,000

จํานวนตลิ่งที่ได้รับการ
ป้องกัน

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

กรมส่งเสริมฯ

เพื่อให้มีน้ําใช้ในการอุปโภค ศูนย์ฯ ห้วยน้ําริน
บริโภค
1 จุด โรงเรียนบ้าน
เมืองน้อย 1 จุด

1,000,000

จํานวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค บริโภค

ส่วนโยธา

กว้าง 10 เมตร
ยาว 300 เมตร

3,000,000

จํานวนความยาวตลิ่งที่
ได้รับการป้องกัน

ส่วนโยธา

สามารถป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด(KPI)
2559
5,000,000

2560

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2561
จํานวนความยาวตลิ่งที่
ได้รับการป้องกัน

สามารถป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

ส่วนโยธา

23 เรียงหินป้องกันน้ํากัดเซาะ
หมู่ที่ 14 แม่น้ําลาว

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

กว้าง 10 เมตร
ยาว 500 เมตร

24 เรียงหินป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําลาว หมู่ที่ 9

เพื่อป้องกันน้ํา
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

ยาว 1,000 เมตร

10,000,000

ขนาดความยาวของตลิ่งที่ สามารถป้องกันน้ํา
ได้รับการป้องกัน
กัดเซาะพื้นที่ดินของ
ประชาชน

25 อ่างเก็บน้ําเพื่อระบบประปา
ภูเขา หมู่ที่ 14
บ้านโป่งป่าตอง
( ่ ้ ป่ ั่ )

เพื่อมีแหล่งน้ําเพื่อใช้เพื่อ
การอุปโภค - บริโภค

1 แห่ง

10,000,000

จํานวนอ่างเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น มีแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการ
กรม
อุปโภค - บริโภค
ทรัพยากรน้ํา

กรม
ทรัพยากรน้ํา

บทที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้มคี ําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้มคี ําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
ที่ 685/2557 ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. นายเกษม พรหมเรืองฤทธิ์ ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการฯ
2. นายพล ไชยสิทธิ์
ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการฯ
3. นายอดุลย์ ศรีโวย
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตํา บล กรรมการฯ
4. นายบุญเด่น ยารังสี
ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการฯ
5. นายสมพงษ์ พรหมเรืองฤทธิ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการฯ
6. นายถนัด สมร
ตําแหน่ง ผู้แทนประชาคม
กรรมการฯ
7. นายอินสอน ใจปิน
ตําแหน่ง ผู้แทนประชาคม
กรรมการฯ
8. นายวิรุฬห์ คุยเพียภูมิ
ตําแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการฯ
9. นางชุติกาญจน์ กาญจนะโภคิน ตําแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการฯ
10. นายณรงค์ รัตนสุวรรณ
ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการฯ
11.นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดอบต.
กรรมการฯ
/เลขานุการ
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
6.2 วิธีตดิ ตามและประเมินผล
โดยขั้นตอนการติดตามจะเป็นการติดตามว่าได้นําแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติจริงหรือไม่
โดยใช้การติดตามตามโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับรายงานการประเมินผลตนเอง
6.3 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โดยการกําหนดภาพรวมการติดตามประเมินผลโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินภาพรวม
ปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนําเสนอต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก

