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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุ 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
4,846
262
543
323
411
564
179
255
472
388
423
314
69
205
448

หญิง

รวม

4,731
253
502
335
434
554
178
236
413
409
387
335
48
194
451

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

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

แห่ง

แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู หมู่ที่ 4
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 11
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจําบอน หมู่ที่ 5
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกขอน หมู่ที่ 9
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชมภู หมู่ที่ 11
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขุนลาว หมู่ที่ 7
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

7

แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สํานักสงฆ์
มัสยิด

16
1

แห่ง
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
แหล่งน้าํ ทีส่ ร้างขึน้
ฝาย
บ่อน้ําตื้น
บ่อโยก

8

3 แห่ง
571 แห่ง
8 แห่ง

สาย

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดียใ์ หม่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ได้จัดโครงสร้างเพื่อการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1 ) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2 ) กองคลัง
3 ) กองช่าง
4 ) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และมีหน่วยตรวจสอบภายใน 1 หน่วย
การบริหารงานบุคคล
จํานวนบุคลากรทั้งหมด จํานวน 39 คน (มีคนครองตําแหน่ง)
ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)
- ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน
หัวหน้าสํานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

1
11
1
1
1
1
1
3
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- ตําแหน่งในกองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

จํานวน

7
1
1
1
1
1
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- ตําแหน่งในกอง ช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
นายช่างโยธาชํานาญงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทั่วไป

จํานวน

5
1
1
1
2

คน
คน
คน
คน
คน

- ตําแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
ครู คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

จํานวน

14
1
1
3
1
1
7

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

- หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จํานวน

1
1

คน
คน

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

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
5
24
6

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

เครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจํา ภายในสํานักงาน
ดังนี้
- เครื่อง PC คอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- รถจักรยานยนต์
- รถยนต์
- รถยนต์บรรทุกน้ําเอนกประสงค์
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558
จํานวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติ
รายรับ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หมวดรายรับอื่นๆ
หมวดบัญชีเงินสะสม
รายจ่าย
หมวดรายจ่ายงบกลาง
หมวดรายจ่ายประจํา
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

33
4
1
1
3
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน
คัน

18,644,186.00 บาท
116,827,639.27 บาท
19,848,761.38 บาท
79,144.20 บาท
1,483,766.09 บาท
100,640.12 บาท
30,483,273.00 บาท
896,000.00 บาท
2,065,800.00 บาท
61,870,254.48 บาท
30,543,384.97 บาท
951,444.00 บาท
19,566,502.97 บาท
10,025,438.00 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
- กลุม่ แม่บ้าน/กลุ่มสตรี ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ทําให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว
- มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ขิง กระเทียม หอมหัวใหญ่
ข้าวโพด ถั่ว มันฝรั่ง กาแฟ 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
- ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึง
3. ด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาหนีส้ นิ ในภาคการเกษตร
- ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ําและต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรสูงขึ้น

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทําการเกษตร.
- ปัญหาด้านไฟป่าและหมอกควัน
- ปัญหาด้านขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
5. ด้านการบริหารจัดการ
- อัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบลมีอัตราว่าง ทําให้พนักงานในตําแหน่งอื่นต้องปฏิบัติหน้าที่แทน
อัตราที่ว่าง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัตงิ าน
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

สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในระยะทีผ่ า่ นมา
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการศึกษา
1. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวในการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู ตามโครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโฮ่ง ตามโครงการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านโฮ่ง
4. อุดหนุนโรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยา ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
5. อุดหนุนโรงเรียนแม่เจดีย์ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
6. อุดหนุนโรงเรียนห้วยโป่ง ตามโครงการเกษตรธรรมชาติตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตามโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนลาว ตามโครงการเกษตรผสมผสาน
9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการอาหารกลางวัน
11. ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ํา ศพด. ห้วยชมภู
12. จัดทําอ่างล้างหน้า/ที่แปรงฟันเด็กเล้ก ศพด. รร.บ้านเมืองน้อย
13. ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟัน ศพด. บ้านห้วยม่วง
14. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ทีวี (LED TV)
15. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านคุณภาพชีวิต
16. โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
17. โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเเข็งต้านยาเสพติด
18. โครงการฝึกอบรม อปพร.
19. โครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
20. โครงการแสวงหาความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดตั้งจุดตรวจหน่วยบริการ
และอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ ว
21. โครงการอบรมอาสาสมัครตํารวจบ้านเพื่อป้องกันยาเสพติดแบบยั่งยืน
22. โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน หมูท่ ี่ 1 - 14
23. โครงการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส
24. โรงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในตําบลแม่เจดีย์ใหม่
25. โครงการแข่งขันกีฬานางแก้วเกมส์
26. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอําเภอและจังหวัด
27. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
28. โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
29. โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นงานกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล
30. โครงการพ่อขุนเม็งรายมหาราช
31. ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
32. ประเพณีสงน้ําพระธาตุแม่เจดีย์
33. โครงการถวายเทียนพรรษา

ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
34. สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35. โครงการจัดทําแนวกันไฟ
36. โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 15 (เชียงราย)
37. โครงการบวชป่าแม่โถ
38. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟป่า
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
39. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
40. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ ี่ 1
41. ต่อเติมเสริมท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 2
42. รางระบายน้ํา คสล. หมูท่ ี่ 2
43. ปรับปรุงระบบ ประปา หมู่ 3
44. ถังกรองน้ํา และถังเก็บน้ํา หมู่ที่ 4
45. รางระบายน้ํา คสล. หมูท่ ี่ 4
46. คลองส่งน้ํา คสล. หมู่ที่ 5
47. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6
48. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6
49. ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6
50. เสริมท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ 7
51. รางระบายน้ํา คสล. หมูท่ ี่ 7
52. รางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ํา หมู่ที่ 8
53. ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 9 ต่อจากถนนสายหลักหมู่บ้าน
54. ก่อสร้างสนามกีฬา คสล. หมู่ที่ 10
55. ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 10
56. ก่อสร้างถังเก็บน้ําประปา หมู่ที่ 11
57. ก่อสร้างระบบกรองน้ําประปา หมู่ที่ 11
58. ฝาปิดรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 11
59. ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 12
60. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 13 จากบ้านนางนาพือ จะเหมาะ
61. ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 13 บ้านห้วยป่าเมี่ยง
62. ถนนคสล. หมู่ที่ 14
63. ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14
64. ปรับปรุงถนนและลานจอดรถฌาปณสถาน หมู่ที่ 14

65. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เมรุ หมูท่ ี่ 14
66. ขุดบ่อฝังกลบขยะ บ้านร้อง หมู่ที่ 2
67. ขุดบ่อฝังกลบขยะ บ้านแม่เจดีย์ หมูท่ ี่ 3
68. ขุดบ่อฝังกลบขยะ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8
69. ก่อสร้างเตาเผาขยะ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 1
70. ก่อสร้างรางระบายคสล.ขององค์การบริหารส่วนตําบล แม่เจดีย์ใหม่
71. ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่
72. ค่าปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
73. ขุดลอกฝาย หมู่ที่ 13
74. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 1
75. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 2
76. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมุ่ที่ 5
77. ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 5
78. จัดซื้ออุปกรณ์ท่อระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 7
79. ขุดลอกหน้าฝายกั้นน้ําและเสริมคันฝาย คสล. หมู่ที่ 11
80. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14
81. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 14
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเเมืองและการบริหาร
82. โครงการ อบต.เคลื่อนที่
83. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
84. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
85. โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านเทคโนโลยี
86. โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ 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 สนับสนุนการเรียนรู้ค่คู ุณธรรม 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
และการเกษตร
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
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิน่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การลงทุนภายในท้องถิน่ และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ํา สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงราย และการเชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด
2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนผลผลิต
ทางด้านการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นทีด่ ้านการ
ผลิต การแปรรูป การจําหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้
เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
และผู้มาเยือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคณ
ุ ภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน
3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง
3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและศักยภาพกําลัง
แรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการดูแล
สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม สถาบันครอบครัว การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
4.6 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงาน
ทํา เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สงู อายุและ
ผู้พิการมีงานทําและมีรายได้เพื่อ
การยังชีพ
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสําคัญกับระบบ
เตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และ
การค้ามนุษย์ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
4.9 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคูก่ ับการ
ให้การศึกษา
4.10 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู้สุขภาพชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน ในการดําเนินการ
อนุรักษ์ การคุม้ ครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิด
ประโยชน์และเกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ
5.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด การใช้
พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายต้นน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความ
สมบูรณ์ของป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริมและสร้างระบบการจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์การรบ
ริหารส่วนจังหวัดและของ อปท.ในเขตจังหวัดในด้านการบริหารการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม
6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร
6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจรการลด
อุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
6.6 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.7 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.8 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน
6.9 ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารการเมืองการปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานอื่น

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
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

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมรายสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนา
ดานคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา
รวม
2. ยุทธศาสตร พัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
2.2 สงสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และปองกันปญหายาเสพติด
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและ
ฝกอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดาน
สาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
2.6 สงเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

บทที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ป 2560
ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

15

3,779,720

7

3,619,720

7

3,619,720

29

11,019,160

15

3,779,720

7

3,619,720

7

3,619,720

29

11,019,160

3

120,000

2

110,000

2

110,000

7

340,000

8

472,561

7

472,561

7

462,562

22

1,407,684

1

280,000

1

280,000

3

840,000

5
3

495,000
400,000

4
3

400,000
400,000

14
10

1,310,000
1,210,000

22

2,160,000

1
5
4
8

280,000
415,000
410,000
720,000

7

720,000

7

720,000

ป 2560
ป 2561
2562
รวม 3 ป
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
รวม
29 2,417,561
25 2,477,561
24 2,372,562
78
7,267,684
3. ยุทธศาสตร พัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่ง
แวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
3.2 สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน การสรางความเขมแข็งภาค
1
30,000
1
30,000
1
30,000
3
90,000
การเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
3.3สงเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
รวม
1
30,000
1
30,000
1
30,000
3
90,000
4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

3

230,000

1

30,000

1

30,000

5

290,000

4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2

190,000

2

190,000

2

190,000

6

570,000

4.3 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

3
8

220,000
640,000

3
6

220,000
440,000

3
6

220,000
440,000

9
20

660,000
1,520,000

28

7,105,000

22

7,210,000

18

5,700,000

68

20,015,000

1

150,000

1

150,000

29

7,255,000

69

20,165,000

5.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
รวม

-

22

7,210,000

-

18

5,700,000

ยุทธศาสตร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารที่ดีแนวทางในการพัฒนา
6.1 สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
6.2 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมปกปองเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
รวม
7. ยุทธศาสตรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

620,000

4

620,000

4

620,000

12

1,860,000

2

410,000
-

1

400,000
-

1

400,000
-

4
-

1,210,000
-

-

-

-

6

1,030,000

5

1,020,000

5

1,020,000

16

3,070,000

3
1

230,000
25,000

3
1

230,000
25,000

3
1

230,000
25,000

9
3

690,000
75,000

4

255,000

4

255,000

4

255,000

12

765,000

92

15,407,281

70

15,052,281

65

13,437,282

227

43,896,844

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการศึกษา
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
เด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.จํานวน 7 ศูนย

2560
70,000

2 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใหศพด.มีวัสดุงานบาน
ในการปฎิบัติงานภายใน
งานครัวในการปฎิบัติงานใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศพด.

ศพด.จํานวน 7 ศูนย

86,400

86,400

86,400 จํานวน ศพด. ที่จัดซื้อ
วัสดุงานบานงานครัว

ศพด.มีวัสดุงานบาน
งานครัวในการปฎิบัติงาน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหถูก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สุขลักษณะใหกับเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.จํานวน 7 ศูนย

300,000

300,000

300,000 จํานวน ศพด.ที่ไดรับ
การปรับปรุงซอมแซม

มีสถานที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

โรงเรียน 8 แหง

150,000

150,000

150,000 จํานวนโรงเรียน

นักเรียนไดรับการ
พัฒนาในทุกดาน

กองการศึกษาฯ

1 ครั้ง

70,000

70,000

กองการศึกษาฯ

2,933,320

2,933,320

เด็กมีความคิด
สรางสรรคและกลา
แสดงออก
เด็กนักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน
ตามหลักโภชนาการ

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่สอดคลองกับ
มาตรฐานของอบต.

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดรับการพัฒนาใน
ดานตาง ๆ

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการ
เรียนรูและกลาแสดงออกตาม
ศักยภาพ
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กนักเรียนในรร.

6 โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียน 8 แหง
ศพด. 7 ศูนย

2561
70,000

2562
70,000 จํานวน ศพด.ที่ไดรับ
การพัฒนา

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ไดมาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

70,000 จํานวนครั้ง

2,933,320 จํานวนโรงเรียน และ

ศพด.สังกัด
อบต.แมเจดียใหม

กองการศึกษาฯ

7 โครงการติดตามผลการ
เรียนการสอนภายใน
ศพด.7 ศูนย

เพื่อใหการเรียนการสอน
เปนไปตามมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

7 ศูนย

10,000

8 โครงการงานสวนพฤษ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบ
ศาสตรโรงเรียนใน
บูรณาการสวนพฤษศาสตร
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ โรงเรียน
รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียนบาน
ปางอายหวยชมภู และ
คณะครู จํานวน 120
คน

20,000

จํานวนนักเรียน และ สงเสริมการเรียนรูแบบ
คณะครู
บูรณาการสวนพฤษ
รร.บานปางอายหวยชมภู ศาสตรโรงเรียน

กองการศึกษาฯ

9 โครงการงานสวนพฤษ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบ
ศาสตรโรงเรียนใน
บูรณาการสวนพฤษศาสตร
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ โรงเรียน
รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียน
บานโฮง และคณะครู
จํานวน 170 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานโฮง

สงเสริมการเรียนรูแบบ
บูรณาการสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน

กองการศึกษาฯ

10 โครงการสงเสริมนิสัยรัก
การอาน

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัย
รักการอานและคนควา

นักเรียนโรงเรียนโปง
น้ํารอนวิทยาและคณะ
ครู
จํานวน 245 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานโปงน้ํารอนวิทยา

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อานและคนควา

กองการศึกษาฯ

11 โครงการดนตรีพื้นเมือง

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเลน
ดนตรีพื้นเมือง

นักเรียนโรงเรียนบาน
แมเจดีย และคณะครู
จํานวน 45 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานแมเจดีย

นักเรียนไดเลนดนตรี
พื้นเมือง

กองการศึกษาฯ

นักเรียนโรงเรียนบาน
หวยโปง และคณะครู
จํานวน 70 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานหวยโปง

สนองพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวตามหลักป
รัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษาฯ

12 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อสนองพระราชดําริ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวตามหลักปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000

10,000 จํานวนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดรับการติดตาม
ผลการเรียนการสอน

การเรียนการสอน
เปนไปตามมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

13 โครงการงานสวนพฤษ
เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบ
ศาสตรโรงเรียนใน
บูรณาการสวนพฤษศาสตร
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ โรงเรียน
รัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี

นักเรียนโรงเรียนบาน
หวยมวง และคณะครู
จํานวน 93 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานหวยมวง

สงเสริมการเรียนรูแบบ
บูรณาการสวนพฤษ
ศาสตรโรงเรียน

กองการศึกษาฯ

14 โครงการเกษตรผสมผสาน

นักเรียนโรงเรียนบาน
ขุนลาว และคณะครู
จํานวน 40 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานขุนลาว

นักเรียนมีความรูความ
เขาใจสามารถ
ปฏิบัติงานเกษตร

กองการศึกษาฯ

นักเรียนโรงเรียน
บานเมืองนอย และ
คณะครู
จํานวน 145 คน

20,000

จํานวนนักเรียน
และคณะครู โรงเรียน
บานเมืองนอย

นักเรียนมีความรูดาน
เกษตรธรรมชาติและ
เห็นคุณคาของวิถีชีวิต
แบบพอเพียง

กองการศึกษาฯ

เพื่อใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจสามารถปฏิบัติงาน
เกษตร

15 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อปลูกฝกนักเรียนเห็น
ในสถานศึกษาตามปรัชญา คุณคาของวิถีชีวิตแบบพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการศึกษา
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
1 โครงการพัฒนาครูและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บุคลากรทางการศึกษา,
30,000
30,000
บุคลากรทางการศึกษา
สอนใหกับครูและบุคลากร
ครูผูดูแลเด็ก
ทางการศึกษา
และผูดูแลเด็ก
จํานวน 14 คน
2 โครงการอบรมเชิง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติการครูผูดูแลเด็ก
สอนใหกับครูผูดูแลเด็ก และ
, ผูดูแลเด็ก
ผูดแู ลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา,
ครูผูดูแลเด็ก
และผูดูแลเด็ก
จํานวน 14 คน

20,000

20,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2562
30,000 จํานวนครูในโรงเรียนที่ ครูและบุคลากร
ไดรับการพัฒนาเพิ่ม
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการสอน ประสิทธิภาพในการ
สอนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
20,000 จํานวนครูในศูนยพัฒนา ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแล
เด็กเล็กที่ไดรับการ
เด็กมีประสิทธิภาพใน
ฝกอบรม
การสอนเด็กนักเรียน
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ )
ผูประสบภัยหนาว
100 คน

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2562
2560
2561
100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผูประสบภัยหนาวมี
ผูประสบภัยหนาวที่ เครือ่ งนุงหมชวยบรรเทาภัย
ไดรับการชวยเหลือ หนาว

1 โครงการจัดซื้อผาหม
กันหนาว

เพื่อจัดซื้อผาหมกันหนาวใหกับ
ผูประสบภัยหนาว

2 โครงการสงเสริมกิ่งกาชาด
อําเภอเวียงปาเปา

เพื่อบรรเทาทุกขผูประสบ
สาธารณภัยและราษฎรที่
เดือดรอนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่
อําเภอเวียงปาเปา และทองถิ่น

ผูประสบสาธารณภัย
และราษฎรที่ไดรับ
ความเดือดรอนใน
พื้นที่อําเภอเวียงปา
เปาและทองถิ่น

10,000

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
ตําบลแมเจดียใหม

เพื่อเปนการสรางขวัญ และ
ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล
กําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติที่ดี
แมเจดียใหม
ตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง
จํานวน 70 คน
เพื่อดํารงอยูในสังคมอยางมีคุณคา

10,000

10,000

10,000 ผูประสบสาธารณ
ภัยและราษฎรที่
ไดรับความ
เดือดรอนที่ไดรับ
ความชวยเหลือ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผูประสบสาธารณภัยและ
ราษฎรที่เดือดรอนในถิ่น
ทุรกันดารในพื้นที่อําเภอ
เวียงปาเปา และทองถิ่นไดรับ
การบรรเทาทุกข

สํานักปลัด

จํานวนผูสูงอายุที่ ผูสูงอายุมีทัศนคติที่ดีตอการ
เขารวมโครงการ ดูแลสุขภาพใหแข็งแรงเพื่อ
ดํารงอยูในสังคมอยางมีคุณคา

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนา สงสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันปญหายาเสพติด
ที่
งบประมาณ
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
1 โครงการหมูบาน/ชุมชน
เพื่อปองกันการแพรระบาดของยา
14 หมูบาน
280,000 280,000
เขมแข็งตานยาเสพติด
เสพติด
2 โครงการซักซอมแผน
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
80 คน
50,000
ปองกันและระงับอัคคีภัย ปองกันอัคคีภัย
3 โครงการฝกอบรมอปพร.

เพื่อทบทวนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแกสมาชิก
อปพร.
4 โครงการปองกันและแกไข เพื่อปองกันการแพรระบาดของยา
ปญหายาเสพติด
เสพติด
5 โครงการปองกันและลด
เพื่อเปนการสรางความปลอดภัย
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
และอํานวยความสะดวกแก
เทศกาลปใหมและเทศกาล นักทองเที่ยว/ผูสัญจรไปมา
สงกรานต อําเภอเวียงปาเปา
6 โครงการปองกันปญหายา
เสพติดจังหวัดเชียงราย
7 โครงการซักซอมแผน
ปองกันจากอัคคีภัย และ
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

70 คน

100,000 100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
2562
280,000 จํานวนหมูบาน
จํานวนผูเขารวม
ซักซอมแผน
ปองกันฯ
100,000 จํานวนผูเขารวม
อบรม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปญหายาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

มีการเตรียมความพรอมใน
การปองกันอัคคีภัย

สํานักปลัด

สมาชิกไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

สํานักปลัด

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000 จํานวนครั้ง

ปญหายาเสพติดลดลง

สํานักปลัด

เทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานต

10,000

10,000

10,000

จํานวนเทศกาล

อุบัติเหตุในการเดินทางลดลง
และนักทองเที่ยวไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง

สํานักปลัด

เพื่อสกัดกั้นขบวนการคายาเสพติด

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้ง

สํานักปลัด

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปองกันอัคคีภัย และการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

1 ครั้ง

ปญหาการลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดลดลง
มีการเตรียมความพรอมใน
การปองกันอัคคีภัย และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน

10,000

10000

10,000 จํานวนครั้ง

สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

ที่

โครงการ

8 จัดซื้อกระจกมองโคงและ
ไฟสัญญาณหมูที่ 10

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการสรางความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกแกผู
สัญจรไปมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
หมูบาน
กระจกมองโคง 1 จุด
ไฟสัญญาณ 1 จุด

2.3 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการพัฒนาอาชีพกลุม เพื่อสรางรายไดใหกับกลุมแมบาน
กลุมแมบาน
แมบาน หมูที่ 1 - หมูที่ 14
หมูที่ 1 - หมูที่ 14
14 กลุม

2560

งบประมาณ
2561
10,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวน
กระจกมอง
โค้งและ
ไฟสัญญาณ
ที�ได้รับการ
ติดตั�ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
อุบัติเหตุในการเดินทางลดลง
และผูสัญจรไปมาไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง

ผลที่คาดวา
งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2562
จะไดรับ
2560
2561
280,000 280,000 280,000 จํานวนกลุมสตรี กลุมแมบาน 14 หมูบาน
ที่ไดรับการสนับสนุน มีรายไดเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
1 โครงการแขงขันกีฬาขยาย
โอกาส

2 โครงการแขงขันกีฬากลุม
เครือขายโรงเรียนในตําบล
แมเจดียใหม
3 โครงการแขงขันกีฬา
นางแกวเกมส

2560
40,000

งบประมาณ
2561
45,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
จํานวนครั้ง
นร.มีความตระหนักมีน้ําใจ
ที่จัดการแขงขัน เปนนักกีฬาและไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

2562
50,000

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวม นักเรียนและครูจาก 8
แขงขันกีฬาและ เพื่อปองกันและ โรงเรียนในกลุม
เครือขายโรงเรียน
แกไขปญหายาเสพติด
ํ
เพื่อเชื่อมความสามัคคีใหกับ
1 ครัี ใ้ง 

25,000

30,000

30,000

จํานวนครั้ง
นร.มีความตระหนักมีน้ําใจ
ที่จัดการแขงขัน เปนนักกีฬาและไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

250,000 250,000

250,000

กองการศึกษาฯ

ตลอดปงบประมาณ

70,000

70,000

จํานวนครั้ง
ประชาชนมีความสามัคคีกัน
ที่จัดการแขงขัน และหางไกลจาก
ยาเสพติด
ปงบประมาณ เยาวชนหางไกลจากยาเสพติด

1 ครั้ง

30,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขารวม นักเรียนและครูจาก 8
แขงขันกีฬาและ เพื่อปองกันและ โรงเรียนในกลุม
แกไขปญหายาเสพติด
เครือขายโรงเรียน
ตําบลแมเจดียใหม
จํานวน 850 คน

4 โครงการจัดสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬาระดับอําเภอ
และจังหวัด

ประชาชนและสงเสริมใหใชเวลา
ใหเปนประโยชน
เพื่อสงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนและหางไกลจาก
ยาเสพติด

5 โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลแมเจดียใหม
6 กอสรางลานกีฬา (ตะกรอ)
หมูที่ 3

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒาเด็กเล็ก
เขารวมการแขงขันกีฬาและมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
เพื่อใหประชาชนมีลานกีฬาใน
การออกกําลังกาย

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

70,000

100,000

ตัวชี้วัด (KPI)

จํานวนครั้ง
เด็กในศูนยพัฒาเด็กเล็กเขา
ที่จัดการแขงขัน รวมการแขงขันกีฬาและมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
จํานวนลานกีฬาที่ ประชาชนมีลานกีฬาในการ
ไดรับการกอสราง ออกกําลังกาย

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
วัตถุประสงค
ที่
โครงการ
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ) 2560
2561
1 โครงการสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานการ
อสม. จํานวน
140,000 140,000
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขของ อสม.
14 หมูบาน
2 โครงการพนหมอกควัน
ปองกันไขเลือดออก
3 โครงการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
4 โครงการอบรมใหความรู
เรื่องโรคไขเลือดออก

เพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
โรคพิษสุนัขบา
เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก

1 ครั้ง
14 หมูบาน
1 ครั้ง
14 หมูบาน
ประชาชน
จํานวน 70 คน

200,000 200,000
60,000
10,000

60,000

ผลที่คาดวา
2562
จะไดรับ
140,000 จํานวนอสม.
อสม.สามารถปฏิบัติงานได
ที่ไดรับการสนับสนุน อยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

200,000 จํานวนหมูบาน
ที่ไดรับบริการ
60,000 จํานวนหมูบาน
ที่ไดรับบริการ
จํานวนผูที่เขารับ
การอบรม

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด (KPI)

ไมมีการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออกในพื้นที่
ไมมีการแพรระบาดของโรค
พิษสุนัขบา
ประชาชนมีความรูในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.6 สงเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

2560

2561

2562

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

1 โครงการงานรัฐพิธี งาน
เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สถาบันกษัตริยและสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรมอันเปนสาธาณกุศล

3 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ไดรับการสืบทอด

สํานักปลัด

2 โครงการพอขุนเม็งราย
เพื่อนําเสนอศิลปวัฒนธรรม
มหาราช
พื้นบาน
3 ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เพื่อแสดงความกตัญูตอผูสูงอายุ

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

70,000

70,000

70,000

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไดเปน
ที่รูจักของคนทั่วไป
สังคมมีความเอื้ออาทรตอกัน

สํานักปลัด

1 ครั้ง

4 ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม
แมเจดีย
5 ประเพณีลอยกระทง (ยี่เปง) เพื่อรวมสืบสานประเพณีลอย
กระทง

1 ครั้ง

500,000 500,000 500,000

1 ครั้ง

100,000 100,000 100,000

จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม

6 โครงการถวาย
เทียนเขาพรรษา
7 โครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุดอยตุง
8 โครงการ 108 ป
ของดีเวียงปาเปา

เพื่อเปนการสงเสริม
พระพุทธศาสนา
เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม

1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

เพื่อนําเสนอสินคาพื้นบาน
การแสดงวัฒนธรรมอันเปนภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1 ครั้ง

20,000

จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม
จํานวนครั้ง
ที่มีกิจกรรม

ประเพณีอันดีงามไดรับการ
อนุรักษ
ประเพณีของทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษ
พระพุทธศาสนาไดรับการ
สงเสริม
ประเพณีของทองถิ่นไดรับการ
อนุรักษ
สินคาพื้นบานและ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานไดเปน
ที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.2 สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุน การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการรับบริการ เพื่อสงเสริมใหความรู
ดานการเกษตรใหกับ
ทางการเกษตร
เกษตรกรตําบล
แมเจดียใหม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

งบประมาณ
2560
2561
30,000 30,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

30,000 จํานวนครั้ง
ที่ไดใหการ
สนับสนุน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เกษตรกรมีความรูดานการเกษตร
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

2562

1 โครงการปองกันและแกไข เพื่อลดปญหาหมอกควัน
ปญหาไฟปาและหมอกควัน ในพืน้ ที่

14 หมูบาน

2560
30,000

2 โครงการลดขยะในชุมชน

14 หมูบาน

50,000

จํานวนหมูที่เขารวม
โครงการลดขยะ

150,000

ขนาดของบอขยะและ มีสถานที่ทิ้งขยะประจํา
ถนนลูกรังที่เพิ่มขึ้น หมูบ าน

เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

3 ปรับปรุงบอทิ้งขยะ พรอม เพื่อใชเปนสถานที่ทิ้งขยะ บอทิ้งขยะ กวาง
ปรับปรุงถนนลูกรังเขาพื้นที่ ในชุมชน
10.00 เมตร
บอทิ้งขยะ หมูที่ 6
ยาว 1.50 เมตร
ลึก 2.50 เมตร
ถนนลูกรัง
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 400.00 เมตร

2561
30,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

30,000 จํานวนหมูบานที่
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ไดรับการแกไขปญหา จัดการปญหาหมอกควัน
ไฟปา
สามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดทําแนวกันไฟ

เพื่อทําแนวปองกันไฟปา

14 หมูบาน

2 โครงการจัดหาพันธุไม

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมในเขต
ตําบลแมเจดียใหม

14 หมูบาน

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)
2560

140,000

2561

140,000

2562

50,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

140,000 จํานวนหมูบานที่มี

สามารถปองกันไฟปาและ
ลดปญหาหมอกควัน

สํานักปลัด

50,000 จํานวนหมูบานที่
ไดรับกลาพันธุไม

มีพื้นที่ปาไมในตําบล
แมเจดียใหมเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

การจัดทําแนว
กันไฟปา

50,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.3 แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

1 โครงการบวชปาแมโถ

เพื่อสรางจิตสํานึกให
ประชาชนอนุรักษปาไม

1 ครั้ง

2560
2561
2562
100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง
ที่มีการจัดกิจกรรม

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช
ที่มีอยูและหาไดยากใน
พื้นที่

14 หมูบาน
8 โรงเรียน

100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบาน

3 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกัน
ไฟปา

เพื่อเปนการเสริมสราง อาสาสมัครปองกัน
ประสิทธิภาพในการ
ไฟปา จํานวน 30
ปฎิบัติงานใหกับ
คน
อาสาสมัครปองกัน
ไฟปา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษปาไม
สามารถอนุรักษพันธพืช
ในทองถิ่น

และโรงเรียนที่
ไดรับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
20,000 20,000 20,000 จํานวนอาสาสมัคร อาสาสมัครปองกันไฟปา
ปองกันไฟปาที่เขา มีความรูความสามารถใน
รับการฝกอบรม การปองกันไฟปาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุน การพัฒนระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1 ขยายถนน คสล. หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จากบานนายเกษม - โรงเรียน
บานโฮง (เหมืองหลวง) ทิศ
เหนือ
ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว
400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2 ขยายถนน คสล. หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จากรานอาหารครัวสุพัด สะพานเหมืองหลวง ขนาด
กวาง 1.20 เมตร
ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2560
320,000

320,000

งบประมาณ
2561

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

3 ตอเติมถนน คสล. หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จุดที่ 1 ซอย 3/3
กวาง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ซอย 6/2
กวาง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 3 จากบานนายนิรันดร ฉางขาวหมูบาน กวาง 4
เมตร
ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

4 บดอัดหินคลุกถนนเขาพื้นที่
การเกษตร หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางในการ
ขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร

ซอย 3
ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

5 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 5/1 (ทางเชื่อม อบต.)
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 230.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2560

งบประมาณ
2561
280,000

940,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

จํานวนถนนหินคลุกที่ การขนสงผลผลิตทางการ
เพิ่มขึ้น
เกษตรมีความสะดวก
รวดเร็ว
500,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2560

งบประมาณ
2561

ตัวชี้วัด (KPI)

2562
500,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 1

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

ซอย 6 เริ่มบาน
นายถวิล ศรีบุญมี บานนายบรรพต ใจปน
ขนาดกวาง 0.70 เมตร
ลึก 0.70 เมตร
ยาว 230 เมตร

7 กอสรางเสริมไหลทาง คสล.
หมูที่ 2

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จากสะพานบานโฮง บานรอง บานนายเสาร โยธา
กวางเฉลี่ย 1.20 เมตร
ยาว 360.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

230,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

8 กอสรางพนังกั้นน้ํา คสล. หมูที่ เพื่อปองกันการ
2
พังทลายของตลิ่ง

หนาบานนายประสิทธิ์ พรหม
เรืองฤทธิ์
กวาง 0.15 เมตร
ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

300,000

จํานวนพนังปองกัน
ตลิ่งที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันการ
พังทลายของตลิ่ง

กองชาง

9 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2

ซอย 7 หนาบาน
นายอาย วังสม บานนายจําลอง บุญมา
กวาง 3.50 เมตร
ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

190,000

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

ที่

โครงการ

10 กอสรางระบบประปาภูเขา
พรอมถังเก็บน้ําและ
ถังกรองน้ํา คสล.
หมูที่ 2

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีน้ําใชในการ
อุปโภค บริโภค

เปาหมาย

2560

ระบบประปาภูเขา
1 แหง
พรอมถังเก็บน้ํา คสล.ขนาด
50 ลบ.ม.

11 กอสรางรางระบบายน้ํา คสล. เพื่อใชระบายน้ํา
หมูที่ 2
ภายในหมูบาน

จากศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมูบาน บานนายเสาร โยธา
กวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
ยาว 350.00 เมตร

12 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

เริ่มตนหนาบานนางผัด ถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 118
กวาง 4 เมตร
ยาว 22 เมตร
หนา 0.15 เมตร

13 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

เริ่มตนหนาบานนายแกว คํา
กาใจ
- บานนางนิลรัตน ชัยเทพ
กวาง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณ
2561
400,000

630,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนระบบประปา ประชาชนมีน้ําใชในการ
ภูเขาที่ไดรับการกอสราง อุปโภค บริโภค

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

50,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

320,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

14 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 3

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

เริ่มตนบานนางแดง ตันศิริ
- นายบุญธรรม กอนสวรรค
ยาว 60.00 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
กวาง 0.50 เมตร

15 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 3

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

เริ่มตนบานนางคํา ดวงวงค
- นางไพสน กอนสวรรค
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
กวาง 0.30 เมตร

16 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

เริ่มตนบานนางฟอง ชัยเทพ บานนายบุญสง สองปอน
กวาง 4 เมตร
ยาว 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร

17 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 1
กวาง 4 เมตร
ยาว 25 เมตร
หนา 0.15 เมตร

18 วางทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ 3

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

เริ่มตนบานแมหนอย - บาน
นายประดิษฐ
ยาว 150 เมตร

2560

งบประมาณ
2561
100,000

150,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

400,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

60,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

450,000 จํานวนทอระบายน้ํา ที่ สามารถปองกันน้ําทะลัก
เพิ่มขึ้น
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2560

งบประมาณ
2561

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

2562
400,000 จํานวนอาคาร
เอนกประสงคที่จะ
ดําเนินการกอสราง

มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมในหมูบาน

180,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

19 กอสรางอาคารเอนกประสงค
หมูที่ 3

เพื่อใชเปนสถานที่
ดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน

1 แหง

20 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ทางเชาฌาปนสถาน
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

21 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอยหนาวัดปางอาย เริ่มตน
ถนนทางหลวง 118 - หนา
บานนายกวน จันทิมา
กวาง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร

330,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

22 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 7
กวาง 4 เมตร
ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร

130,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

23 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 4

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

ซอย 8 เริ่มตน
บานนางสา ทิพยเนตร บานนายสมยศ เข็มราช
กวาง 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร
ลึก 0.40 เมตร

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

300,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

24 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ขางรีสอรท
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร

25 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบบอน้ําดิบ หมูที่ 5

เพื่อปองกันน้ํากัด
เซาะบอน้ําดิบ

บริเวณบอน้ําดิบระบบประปา
หมูบาน
กวาง 8.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร

2560
50,000

งบประมาณ
2561

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

30,000

จํานวนลาน คสล.ที่
เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ํากัด
เซาะบอน้ําดิบ

กองชาง

700,000

จํานวนทอเหลี่ยม
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

26 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. หมูที่ เพื่อความสะดวก
5
ในการเดินทาง

หวยตนผึ้ง
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 4.00 เมตร
สูง 4.00 เมตร

27 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

หวยนาหาง /
หวยปาตอง
กวาง 4.00 .เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

400,000

จํานวนเสนทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

28 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ปากทางเขา
หวยฮอม จากหวยแมขะตั๋น
- ที่ไรนายสมจิต
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

350,000

จํานวนเสนทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

29 ถนน คสล. หมูที่ 5

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 7/1
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

30 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

เริ่มตนจากดอยยาว
ถึงดอยปาซาง
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

31 ปรับปรุงเมรุ
(ศาลาครอบเมรุ) หมูที่ 6

เพื่อใชเปนสถานที่
ฌาปนกิจศพ

1 แหง

32 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 6 เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

จากโรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา
ถึงบานนายคํา ยาติ
กวาง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

33 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7

หยอมบาน
ปางมะแหละ
กวาง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

2560

งบประมาณ
2561

400,000

200,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2562
330,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

จํานวนเมรุที่ไดรับการ มีสถานที่
กอสราง
ฌาปนกิจศพ
200,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

350,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

34 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จุดที่ 1 บานนายอินจันทร
ขันทะ บานนางเกี๋ยงคํา
แหลงแกว กวาง 3 เมตร ยาว
40 เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 บาน
นายประชาวัฒ ธรรมงาม
- บานนายประยูร ขันหลา
กวาง 3 เมตร
ยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร

35 จัดซื้อวัสดุอุปกรณระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 7

เพื่อมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร

จากถังเก็บน้ํา
ถึงบานนายบรรพจน
บุญวงค
ทอประปาขนาด 2.00 นิ้ว
ระยะทางยาว 6,000 เมตร

36 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอยในหมูบาน
กวาง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2560
140,000

งบประมาณ
2561

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

270,000

จํานวนทอประปาที่
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร

กองชาง

520,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

37 จัดซื้อวัสดุกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอยทางมอเตอรไซคในหมูบาน
กวาง 1.50 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

38 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 7

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

39 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 7

40 จัดซื้อวัสดุกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7
(ถนนเพื่อการเกษตร)

2560

งบประมาณ
2561
100,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

สายหลังตาด
กวาง 3 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

350,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

ซอยปางใน
จากบานนายบรรพจน
คนอวน
ถึงบานนายสงา ปองดอง
กวาง 50.00 เมตร
ลึก 30.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

340,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ถนนเพื่อการเกษตรจากหนา
บาน
นายสมจิตร
ถึงสวนนายเสนอ
กวาง 2.50 เมตร
ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

350,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

41 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

42 กอสรางศาลาเอนกประสงค
ม.8

เพื่อใชเปนสถานที่จัด หยอมบานดอยมด
กิจกรรมตางๆ ของ จํานวน 1 แหง
หมูบาน

43 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ม.8

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

เริ่มจากบานนายสือ แซลี
กวาง 0.50 เมตร
ยาว 150 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

44 ซอมแซมศาลาเอนกประสงค
ม. 8

เพื่อใชเปนสถานที่
ดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน
เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

บานเมืองนอย
จํานวน 1 หลัง

45 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ม.8

46 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง คสล. เพื่อปองกันการ
ม. 8
พังทลายของตลิ่ง

เริ่มจากบานนายจะอื่อ
แกหนาน
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร

เริ่มจากบานนายวิเชียร ชัย
วังปน
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หวยปาตอง
กวาง 1.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

2560
400,000

งบประมาณ
2561

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

300,000

จํานวนอาคาร
เอนกประสงคที่จะ
ดําเนินการกอสราง

มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมในหมูบาน

กองชาง

290,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมในหมูบาน

กองชาง

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

สามารถปองกันการ
พังทลายของตลิ่ง

กองชาง

200,000 จํานวนอาคาร
เอนกประสงคที่จะ
ดําเนินการกอสราง
300,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

400,000 จํานวนพนังปองกัน
ตลิ่งที่เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2560

งบประมาณ
2561

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2562
360,000 จํานวนเสนทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

47 เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 8

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรใน
หมูบาน
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

48 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 6 จากสามแยกประตูวัด
(บันไดนาค) - ทางหลวง
หมายเลข 118
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

49 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 8/2 จากบาน
นายแสงดาว งามดี
- บานนางคําปน กันตา
กวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

220,000

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

50 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 4 จาก ถนนในหมูบาน
(ขางบานแมไล ปญญาโน)
- ถนนหลวงหมายเลข 118
กวาง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

140,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

51 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 9

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ซอย 7/1 (ซอยตนหา)
กวาง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร

52 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 10

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

บานแมขะตั๋น เริ่มตนบาน
นายมูล พะแขะ
- บานนายเล็ก
ยาว 100 เมตร
ลึก0.50 เมตร
กวาง 0.40 เมตร

53 จัดซื้อวัสดุอุปกรณระบบ
ประปาภูเขา หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา จากขุนน้ําไฟปา
ใชในการอุปโภคบริโภค ถึง ปากทางหยอมบานสันติ
ทอขนาด 2 นิ้ว
ระยะทางยาว
3,000 เมตร

2560

งบประมาณ
2561
320,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

180,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

135,000

จํานวนทอประปาที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชในการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

54 จัดซื้อวัสดุกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ทางจักรยานยนต
จุดที่ 1 เริ่มตนบาน นางสาว
ณัฐกานต - บานนางจะกอ
จะนิ
กวาง 1.00เมตร
ยาว 70.00เมตร
หนา 0.15 เมตร
จุดที่ 2 บานใหม บานนางสม
เพ็ชร
- นายคะอู ยาจอ
กวาง 1.00เมตร
ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

55 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 10

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ปาแพะ
กวาง 4 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร

56 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด หมูที่ 10

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

จากบานนายจะมู
แกหนาน
ถึงบานนางสมศรี จะกา
กวาง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 0.50 เมตร

2560

งบประมาณ
2561
50,000

1,000,000

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

จํานวนเสนทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

200,000 จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

57 ขยายเขตไฟฟา ระบบถังเก็บ
น้ําประปาหมูบาน
หมูที่ 11
58 ฝาปดรางระบายน้ํา คสล. หมู
ที่ 11

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่อใชกระแสไฟฟาใน ระยะทาง 600 เมตร
การผลิตประปาหมูบาน
เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

ซอย 3
กวาง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร

59 กอสรางศาลาเอนกประสงค
หมูที่ 12

เพื่อใชเปนสถานที่
บริเวณสุสาน หมูที่ 12
ประกอบพิธีฌาปนกิจ กวาง 4.00 เมตร
ยาว 9.00 เมตร

60 กอสรางพนังปองกันตลิ่ง
หมูที่ 12

เพื่อปองกันการ
พังทลายของตลิ่ง

จุดที่ 1 บริเวณทอลอดเหลี่ยม
บานนายศรีวรรณ
แสงฟาเลื่อน
กวาง 1.50 เมตร
ยาว 30 เมตร
จุดที่ 2 บริเวณที่ดินนาย
สมศักดิ์ ไขปญญา
กวาง 2.00 เมตร
ยาว 30 เมตร

61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณระบบ
ประปาภูเขา
เพื่อการเกษตร หมูที่ 12

เพื่อมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร

ทอขนาด 2 นิ้ว
ระยะทางยาว
4,000 เมตร

2560
400,000

งบประมาณ
2561

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ระยะทางเขตไฟฟาที่
เพิ่มขึ้น

มีกระแสไฟฟาในการผลิต
ประปาหมูบาน

200,000

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

250,000

จํานวนอาคาร
เอนกประสงคที่จะ
ดําเนินการกอสราง

มีสถานที่ในการจัด
ประกอบพิธีฌาปนกิจ

กองชาง

300,000

จํานวนพนังปองกัน
ตลิ่งที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันการ
พังทลายของตลิ่ง

กองชาง

จํานวนทอประปาที่
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร

กองชาง

150,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

62 จัดซื้อวัสดุกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 12

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จํานวน 6 จุด
กวาง 3.00 เมตร
ยาวรวม 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร

63 กอสรางลานเอนกประสงค
คสล. พรอมวางทอระบบ
ประปาซักลางประจําหมูบาน
หมูที่ 13

เพื่อใชเปนสถานที่ใน
การดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของหมูบาน

บริเวณลานเอนกประสงค
ประจําหมูบาน
กวาง 5.00 เมตร
ยาว 5.00 เมตร
พรอมระบบประปาสําหรับซัก
ลาง 1 จุด

64 กอสรางถนนคสล. หมูที่ 13

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

จากหนวยตนน้ําขุนลาว
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

65 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
หมูที่ 13

เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

จากบานนางนาแส ลอแป
ถึง บานนายจะเตาะ จะยอ
กวาง 0.40 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 86.00 เมตร

66 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
หมูที่ 14

เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

ถนนเขาพื้นที่การเกษตร
หมูบาน
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.20 เมตร

2560

งบประมาณ
2561

30,000

350,000

130,000

400,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2562
180,000 จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

จํานวนลาน
ประชาชนมีสถานที่ใน
เอนกประสงคที่เพิ่มขึ้น ดําเนินกิจกรรมตางๆ
ของหมูบาน

กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

กองชาง

จํานวนเสนทางถนน
ลูกรังที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

ที่

โครงการ

67 ตอเติมถนนคสล. หมูที่ 14

วัตถุประสงค
เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

68 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 14 เพื่อใชระบายน้ํา
ภายในหมูบาน

เปาหมาย
เริ่มตนที่ดินของนายโสภณ ถึง
ถนนคอนกรีตเดิม
ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 40 เมตร
ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
ยาว 150 เมตร

2560
70,000

งบประมาณ
2561

2562

280,000

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
ที่
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
2560
2561
(ผลผลิตของโครงการ )
1 ปรับปรุงบอน้ําดิบระบบ
เพื่อใหมีน้ําใชอุปโภค กวาง 10.00 เมตร
150,000
ประปาหมูบาน
บริโภคในฤดูแลง
ลึก 5.00 เมตร
หมูที่ 5
ยาว 15.00 เมตร

2562

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จํานวนเสนทางถนน
คสล. ที่เพิ่มขึ้น

การเดินทางมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

จํานวนรางระบายน้ํา
คสล.ที่เพิ่มขึ้น

สามารถปองกันน้ําทะลัก
เขาบานเรือนของ
ประชาชนได

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

บอน้ําดิบที่ไดรับการ
ปรับปรุง

สามารถกักเก็บน้ําไวใช
ในชวงฤดูแลง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

1 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พัฒนา

14 หมูบาน

2560
50,000

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่

เพื่อใหบริการประชาชน
นอกสถานที่

14 หมูบาน

50,000

50,000

3 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

เพื่อมีครุภัณฑไวใชงาน
ในการปฎิบัติราชการ
และประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
ราชการ

จัดซื้อครุภัณฑโตะ
ทํางาน เกาอี้ ตูเก็บ
เอกสารและอื่นๆ
ที่จําเปนในการ
ปฎิบัติงาน

500,000

500,000

4 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา เพื่อใหประชาชนและ
แผนพัฒนาสามป
หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป

ผูนําชุมชน
จํานวน 14 หมูบาน
และหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ

20,000

20,000

ตัวชี้วัด (KPI)

2561
50,000

2562
50,000 จํานวนหมูบาน
ที่ไดรับการ
สนับสนุน
การจัดทําแผน
50,000 จํานวนหมูบาน
ที่ใหบริการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
มีฐานขอมูลในการ
พัฒนา

สํานักปลัด

ประชาชนไดรับ
บริการอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

500,000 จํานวนครุภัณฑ มีครุภัณฑไวใชงานใน
ที่จัดซื้อ
การปฏิบัติราชการ
และประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ติดตอราชการ
20,000 ผูนําชุมชนและ
หนวยงาน
ราชการที่เขา
รวมประชุม
ประชาคม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด
กองชาง
กองคลัง
กองการศึกษาฯ

ประชาชนและ
สํานักปลัด
หนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
สามป

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร

เพื่อใหบุคลากรมีความรู
และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ผูบริหาร
ส.อบต.
พนักงานและ
พนักงานจาง
70 คน

2 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ ประโยชนสุขของ
ประชาชน

เพื่อปลูกจิตสํานึกให
พนักงานเจาหนาที่มี
คุณธรรม จริยธรรม

พนักงานและ
พนักงานจาง
จํานวน 39 คน

งบประมาณและที่มา
2560
400,000

10,000

2561
400,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2562
400,000 จํานวนคนที่เขา บุคลากรมีความรูและ
รับการอบรม
ทักษะในการปฏิบัติงาน

จํานวนคนที่เขา พนักงานเจาหนาที่
รับการอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสํานึกตอ
หนาที่และรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม
สวนรวม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
งบประมาณ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

1 ครั้ง

2560
30,000

2561
30,000

2562
30,000

1 โครงการสนับสนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จางของ อปท.ระดับอําเภอ

เพื่อเปนศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ
จัดจางและการใหบริการ
ประชาชนดานขอมูลขาวสาร
ของ อปท

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แนนอน และสามารถตรวจสอบ
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว

14 หมูบาน

100,000

100,000

3 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใหมีเครื่องมือ/เครื่องใชใน
การปฎิบัติราชการและบริการ
ประชาชน

จัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่จําเปน
ตอการปฎิบัติราชการ

100,000

100,000

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนครั้ง มีศูนยรวมจัดซื้อจัดจาง
ที่สนับสนุน ของ อปท.

สํานักปลัด

100,000

อบต.มีการใช มีระบบการจัดเก็บภาษี
ระบบ
ทีแ่ นนอน ถูกตอง และ
แผนที่ภาษี เปนธรรม

กองคลัง

100,000

ครุภัณฑ มีเครื่องมือ/เครื่องใชใน
คอมพิวเตอรที่ การปฎิบัติราชการและ
จัดซื้อ
บริการประชาชน

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร
ที่

โครงการ

1 จัดสงบุคลากรเขาฝกอบรม
ความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแกพนักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3 หลักสูตร

งบประมาณ
2560
25,000

2561
25,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

2562
25,000 จํานวน
พนักงานมีความรูและ
หลักสูตรที่
ทักษะดานคอมพิวเตอร
จัดสงบุคลากร เพิ่มขึ้น
เขารับการอบรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมรายสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนา
ดานคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา
รวม
2. ยุทธศาสตร พัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
2.2 สงสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และปองกันปญหายาเสพติด
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและ
ฝกอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดาน
สาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
2.6 สงเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

บทที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ป 2560
ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

15

3,779,720

7

3,619,720

7

3,619,720

29

11,019,160

15

3,779,720

7

3,619,720

7

3,619,720

29

11,019,160

3

120,000

2

110,000

2

110,000

7

340,000

8

472,561

7

472,561

7

462,562

22

1,407,684

1

280,000

1

280,000

3

840,000

5
3

495,000
400,000

4
3

400,000
400,000

14
10

1,310,000
1,210,000

22

2,160,000

1
5
4
8

280,000
415,000
410,000
720,000

7

720,000

7

720,000

ป 2560
ป 2561
2562
รวม 3 ป
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
รวม
29 2,417,561
25 2,477,561
24 2,372,562
78
7,267,684
3. ยุทธศาสตร พัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่ง
แวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
3.2 สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน การสรางความเขมแข็งภาค
1
30,000
1
30,000
1
30,000
3
90,000
การเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
3.3สงเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
รวม
1
30,000
1
30,000
1
30,000
3
90,000
4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ

3

230,000

1

30,000

1

30,000

5

290,000

4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2

190,000

2

190,000

2

190,000

6

570,000

4.3 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

3
8

220,000
640,000

3
6

220,000
440,000

3
6

220,000
440,000

9
20

660,000
1,520,000

28

7,105,000

22

7,210,000

18

5,700,000

68

20,015,000

1

150,000

1

150,000

29

7,255,000

69

20,165,000

5.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาด
เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
รวม

-

22

7,210,000

-

18

5,700,000

ยุทธศาสตร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารที่ดีแนวทางในการพัฒนา
6.1 สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
6.2 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมปกปองเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
รวม
7. ยุทธศาสตรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

620,000

4

620,000

4

620,000

12

1,860,000

2

410,000
-

1

400,000
-

1

400,000
-

4
-

1,210,000
-

-

-

-

6

1,030,000

5

1,020,000

5

1,020,000

16

3,070,000

3
1

230,000
25,000

3
1

230,000
25,000

3
1

230,000
25,000

9
3

690,000
75,000

4

255,000

4

255,000

4

255,000

12

765,000

92

15,407,281

70

15,052,281

65

13,437,282

227

43,896,844

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมรายสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2 สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนา
ดานคุณภาพตามมาตฐานวิชาชีพ
1.3 สนับสนุนการเรียนรูคุคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา

บทที่ 5
บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ป 2560
ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

2562
งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
2. ยุทธศาสตร พัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 สงสเริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และปองกันปญหายาเสพติด
2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและ
ฝกอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร
2.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและ
นันทนาการ
2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนดาน
สาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
2. ยุทธศาสตร พัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.6 สงเสริมการบํารุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น

จํานวน
โครงการ
-

ป 2560
งบประมาณ
(บาท)
-

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน การสรางความเขมแข็ง
ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา

รวม

จํานวน
โครงการ
-

2562
งบประมาณ
(บาท)
-

-

รวม
3. ยุทธศาสตร พัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่ง
1
แวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

3.3สงเสริมทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดําริ และสงเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

2
-

3

5,000,000

-

-

-

-

1

5,000,000

320000

-

-

-

-

2

320,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,320,000

-

-

3

5,320,000

ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.3 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4
-

รวม
5.ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของ
5.2 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ํา
สะอาดเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
รวม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ที่ดีแนวทางในการพัฒนา
6.1 สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6.2 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.3 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมปกปองเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
รวม

50

ป 2560
งบประมาณ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

2562
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4
3

3

500,000
1,600,000

7

2,100,000

-

9

19,150,000

2

214,430,000

-

-

-

-

50

-

1,075,000

7

-

8,920,000

500,000
1,600,000
-

7

2,100,000

18

29,145,000
214,430,000

59

233,580,000

2

1,075,000

7

8,920,000

68

243,575,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร
7. ยุทธศาสตรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับบุคลากร
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

ป 2560
งบประมาณ
(บาท)

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

2562
งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

69

241,000,000

2

1,075,000

7

8,920,000

78

250,995,000

รายละเอียดโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เกินศักยภาพ)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 ถึง 2562)
องคการบริหารสวนตําบลแมเจดียใหม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด(KPI)
1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนบอ เพื่อสงเสริมการ
น้ําพุรอนธรรมชาติ
ทองเที่ยวในตําบล
(บอเดิม) หมูที่ 14

1 แหง

2560
5,000,000

2561

จํานวนบอที่
สามารถรองรับ
ไดรับการปรับปรุง นักทองเที่ยวเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด(KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการฝกอบรมการทํา
ปุยหมัก หมูที่ 1

เพื่อลดตนทุนในการ เกษตรกรผูรับการ
ผลิตใหกับเกษตรกร อบรม จํานวน
100 คน

2 โรงแปรรูปกาแฟพรอมโรง
ตากกาแฟ หมูที่ 12

เพื่อเปนการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิต
กาแฟ

โรงแปรรูป ขนาดกวาง
8.00 เมตร ยาว 8.00
เมตร
โรงตาก ขนาดกวาง 8.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร

300,000

2561

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2562

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาดานการลงทุน การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2560
20,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

อบจ.เชียงราย

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2562
จํานวนเกษตรกร สามารถลดตนทุน
ที่เขารับการอบรม การผลิตใหกับ
เกษตรกร
จํานวนโรงแปรรูป สามารถเพิ่มมูลคา
และโรงตาก
ของผลผลิตกาแฟ
การแฟที่ไดรับ
การกอสราง

อบจ.เชียงราย

กรมสงเสริม
การเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชน

เพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

2 ปรับปรุงบอทิ้งขยะหมูบาน เพื่อใชเปนสถานที่ทิ้ง
หมูที่ 5
ขยะประจําหมูบาน

14 หมูบาน

ตัวชี้วัด
2560
200,000

1 แหง

2561

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2562
จํานวนหมูบานที่ ปริมาณขยะใน
มีการคัดแยกขยะ ชุมชนลดลง

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย

จํานวนบอขยะที่ มีสถานที่ทิ้งขยะ
ไดรับการปรับปรุง ประจําหมูบาน

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย

จํานวนหมูบานที่ ปริมาณขยะใน
มีการคัดแยกขยะ ชุมชนลดลง

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย

จํานวนบอขยะที่ มีสถานที่ทิ้งขยะ
ไดรับการปรับปรุง ประจําหมูบาน

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงราย

100,000

3 โครงการจัดการขยะอันตราย เพื่อเปนการลด
ปริมาณขยะในชุมชน

14 หมูบาน
100,000

4 ขุดบอทิ้งขยะประจํา
หมูบาน หมูที่ 14

เพื่อใชเปนสถานที่ทิ้ง
ขยะประจําหมูบาน

1 แหง
100,000

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด(KPI)
2560

1 โครงการฟนฟูสภาพปา
ตนน้ําบนอางเก็บน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
บานรอง หมูที่ 2

เพื่อฟนฟูสภาพปา ฟนฟูสภาพปาตนน้ําบริเวณ
ตนน้ําบนอางเก็บน้ํา อางเก็บน้ําหวยกางปลา
หวยกางปลาใหมี
พื้นที่ 100 ไร
ความอุดมสมบูรณ

2561

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2562

1,000,000

จํานวนพื้นที่ปาที่ สภาพปาตนน้ําบน
เพิ่มขึ้น
อางเก็บน้ําหวย
กางปลาใหมีความ
อุดมสมบูรณ

อบจ.เชียงราย

2 โครงการฟนฟูอนุรักษพื้นที่ เพื่อฟนฟูสภาพปาให บริเวณอางปางควาย
ปาชุมน้ํา หมูที่ 11
มีความอุดมสมบูรณ พื้นที่ 90 ไร

500,000

จํานวนพื้นที่ปาที่ สภาพปาตนน้ํามี
เพิ่มขึ้น
ความอุดมสมบูรณ

อบจ.เชียงราย

3 โครงการบวชปาตนน้ํา
หมูที่ 12

100,000

จํานวนครั้งที่จัด ประชาชนมี
กิจกรรม
จิตสํานึกในการ
อนุรักษปาตนน้ํา

อบจ.เชียงราย

เพื่อสรางจิตสํานึกให 1 ครั้ง
ประชาชนอนุรักษปา
ตนน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุน การพัฒนระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลที่คาดวา
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด(KPI)
จะไดรับ
2562
2560
2561
1 ถนนคสล. หมูที่ 1
เพื่อความสะดวก
กวาง 6.00 เมตร
6,600,000
จํานวนเสนทาง มีความสะดวกใน
ถึงบานสาเจริญ หมูที่ 3
ในการเดินทาง
ยาว 2,000 เมตร
ถนนน คสล.ที่
การเดินทาง
หนา 0.15 เมตร
เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.เชียงราย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2562
2,100,000 จํานวนราง
สามารถปองกันน้ํา
ระบายน้ํา คสล.ที่ ทะลักเขาบานเรือน
เพิ่มขึ้น
ของประชาชนได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพื่อใชระบายน้ํา
หมูที่ 1
ภายในหมูบาน

เริ่มบาน
นายสมบูรณ แปงวงค บานนายถนัด สมร
ขนาดกวาง 1.20 เมตร
ลึก 0.60 เมตร
ยาว 700 เมตร

3 ขุดลอกลําเหมืองหลวง

เพื่อใชสงน้ําในการ
ทําการเกษตร

กวาง 4 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ยาว 3,000 เมตร
จากฝายปางไคร ถึงที่ดิน
ของนางกองคํา สหัสแปง

500,000

ขนาดลําเหมืองที่ มีน้ําเพียงพอใน
ไดรับการขุดลอก การทําการเกษตร

กรมสงเสริมฯ

4 กอสรางหองน้ําสาธารณะ
สุสานบานรอง

เพื่อใหมีหองสุขา
หองน้ํา
ที่ไดมาตรฐาน
ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย

บริเวณสุสานบานรอง
จํานวน 9 หอง

550,000

จํานวนหองน้ําที่ มีหองน้ําสาธารณะ
ไดรับการกอสราง ที่ไดมาตรฐาน
ปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย

กรมสงเสริมฯ

5 ถนนลูกรังบดอัดเพื่อ
การเกษตร
บานรอง - บานปางอาย

เพื่อความสะดวกใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

500,000

จํานวนเสนทาง การขนยายพืชผล
ถนนลําเลียง
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

กวาง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.20 เมตร

กรมสงเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 ถนนคสล. บานรอง หมูที่ 2 เพื่อความสะดวก
ตําบลแมเจดียใหม
ในการเดินทาง
เชื่อมตอบานกูทองหมูที่ 14
ตําบลแมเจดีย

7 กอสรางสะพานขามลํา
เหมืองหลวง

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางขาม
ลําน้ํา

8 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร

เพื่อความสะดวกใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 5.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ขางโรงเรียนบานโฮง
กวาง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
ชวงที่ 1 เริ่มตนบาน
ปางอาย - บานรอง
ชวงที่ 2 เริ่มตน
บานปางอาย
- บานบวกขอน
ชวงที่ 3 เริ่มตน
บานปางอาย
- บานบวกขอน
ยาวรวม 4,000 เมตร
กวาง 5.00 เมตร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนเสนทาง มีความสะดวกใน
ถนนน คสล.ที่
การเดินทาง
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย

จํานวนสะพานค มีความสะดวกใน
สล.
การเดินทางขามลํา
ที่เพิ่มขึ้น
น้าํ

อบจ.เชียงราย

1,000,000 จํานวนเสนทาง การขนยายพืชผล
ถนนลําเลียง
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

งบประมาณ
2560

2561
825,000

250,000

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9 กอสรางถนนถนนแอสฟลท เพื่อความสะดวกใน
ติกคอนกรีต
การเดินทาง
หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 118
ถึง บานนายสม
ตรีณานนท
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร

งบประมาณ
2560

2561

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2562
560,000 จํานวนถนนแอส มีความสะดวกใน
ฟลทติกที่เพิ่มขึ้น การเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.เชียงราย

10 กอสรางสะพานขาม
ลําน้ําลาว หมูที่ 4

เพื่อความสะดวกใน ขางบานนายอุทัย ปญโญ
การเดินทางขามลําน้ํา กวาง 4.00 เมตร
ยาว 25.00 เมตร

2,000,000 จํานวนสะพานค มีความสะดวกใน
สล.
การเดินทางขามลํา
ที่เพิ่มขึ้น
น้าํ

อบจ.เชียงราย

11 กอสรางเมรุ หมูที่ 4

เพื่อใชเปนสถานที่
ในการฌาปนกิจศพ

1 แหง

1,500,000 จํานวนเมรุที่
มีสถานที่
ไดรับการกอสราง ฌาปนกิจศพ

กรมสงเสริมฯ

12 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง

ซอย 8 ถึงบาน
นายสุรเชษฐ
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 300.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

660,000 จํานวนเสนทาง มีความสะดวกใน
ถนนน คสล.ที่
การเดินทาง
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย

13 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง

ซอย 2 ถึง ถนนสาย
บานรอง
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร

1,100,000 จํานวนเสนทาง มีความสะดวกใน
ถนนน คสล.ที่
การเดินทาง
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย

ที่

โครงการ

14 กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 7 (หยอมบาน
ปางมะแหละ)

วัตถุประสงค

เพื่อความสะดวกใน
การเดินทาง

15 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด หมูที่ 7

16 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 8

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หยอมบานปางมะแหละ
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 2,500 เมตร
กวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

เพื่อความสะดวกใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

ถนนวงแหวน บานเมืองนอย
- บานดอยมด
กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,500 เมตร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนเสนทาง มีความสะดวกใน
ถนนน คสล.ที่
การเดินทาง
เพิ่มขึ้น

อบจ.เชียงราย

3,500,000

จํานวนราง
สามารถปองกันน้ํา
ระบายน้ํา คสล.ที่ ทะลักเขาบานเรือน
เพิ่มขึ้น
ของประชาชนได

อบจ.เชียงราย

300,000

จํานวนเสนทาง การขนยายพืชผล
ถนนลําเลียง
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

งบประมาณ
2560
5,700,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ที่

โครงการ

17 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 9

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความสะดวกใน
การขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร

จุดที่ 1 เริ่มหนาบานนาง
แสงจันทร อางเก็บน้ํา
จุดที่ 2 เริ่มสามแยกสวนปา
- บานปางอาย
จุดที่ 3 เริ่มตนบานนายบุญ
ชวย บานปางอาย
จุดที่ 4 เริ่มตนสามแยก
สวนปา ฌาปนสถานหมูบาน
กวาง 5 เมตร ยาว 4,000
เมตร

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อความสะดวกใน
เขาพื้นที่การเกษตร หมูที่ การขนสงผลผลิต
11
ทางการเกษตร

บริเวณทางเขาอางปางควาย
ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

งบประมาณ
2560
1,000,000

2561

2562

500,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนเสนทาง การขนยายพืชผล
ถนนลําเลียง
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

จํานวนเสนทาง การขนยายพืชผล
ถนนลําเลียง
ทางการเกษตรมี
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ความรวดเร็วขึ้น

อบจ.เชียงราย

5.2 สงเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด(KPI)
2560

1 เจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 1

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตร

1 บอ

300,000

2561

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2562
จํานวนบอ
บาดาลที่ไดรับ
การขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

2 อนุรักษฟนฟูลําน้ํา
แมลาวนอย
(ขุดลอกแมลาวนอย)

วัตถุประสงค

เพื่อสงน้ําเขาสูพื้นที่
ทําการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว
4,000 เมตร
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

งบประมาณ
2560
1,000,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขนาดลําเหมืองที่ ประชาชนมีน้ํา
ไดรับการขุดลอก เพียงพอในการทํา
การเกษตร

กรมสงเสริมฯ

จํานวนอางเก็บ ประชาชนมีน้ํา
น้ําที่ไดรับการขุด เพียงพอในการทํา
การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

500,000

จํานวนระบบ
ประปาที่ไดรับ
การกอสราง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

5 กอสรางฝายชะลอน้ํา คสล. เพื่อใหมีน้ําใชทํา
ขางที่นา
หมูที่ 2
การเกษตรในฤดูแลง นายจันทร มูลแกว
(แมลาวนอย)
กวาง 6.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร

250,000

จํานวนฝาย
ชะลอน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

6 กอสรางฝายชะลอน้ํา คสล. เพื่อใหมีน้ําใชทํา
ขางที่นา
หมูที่ 2
การเกษตรในฤดูแลง นายคําตั๋น คนอวน
กวาง 5.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร

250,000

จํานวนฝาย
ชะลอน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

7 กอสรางฝายชะลอน้ํา คสล. เพื่อใหมีน้ําใชทํา
หวยกางปลา
หมูที่ 2
การเกษตรในฤดูแลง กวาง 5.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร

250,000

จํานวนฝาย
ชะลอน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

3 ขุดอางเก็บน้ําปาหนองเขียว เพื่อใหมีน้ําใชในการ 1 แหง
หมูที่ 2
ทําการเกษตร
4 กอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 2

เพื่อใหมีน้ําใชในการ 1 แหง
อุปโภค บริโภค

1,000,000

ที่

โครงการ

8 เจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 2

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
10 บอ

งบประมาณ
2560
3,000,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)
จํานวนบอ
บาดาลที่ไดรับ
การขุดเจาะ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

9 กอสรางคลองสงน้ํา หมูที่ 2 เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ จากแยกเหมืองงา - ที่
ในการทําการเกษตร นานายจันทร
มูลแกว

2,400,000

จํานวนคลองสง เกษตรกรมีน้ํา
น้ํา
เพียงพอในการทํา
ที่เพิ่มขึ้น
การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

10 กอสรางระบบประปาภูเขา เพื่อใหมีน้ําใชในการ ระบบประปาภูเขา
พรอมถังเก็บน้ํา คสล.
อุปโภค บริโภค
1 แหง
หมูที่ 2
พรอมถังเก็บน้ํา คสล.ขนาด
50 ลบ.ม.

2,000,000

จํานวนระบบ
ประชาชนมีน้ําใชใน
ประปาภูเขาที่
การอุปโภค บริโภค
ไดรับการกอสราง

กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวนบอ ประชาชนมีน้ํา
บาดาลที่ไดรับ เพียงพอในการทํา
การขุดเจาะ การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

11 เจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 3

เพื่อใหมีน้ําใชในการ จํานวน 1 บอ
อุปโภค บริโภค

300,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 กอสรางฝายชะลอน้ําพรอม เพื่อใหมีน้ําใชทํา
กอสรางฝายบริเวณที่นา
คลองสงน้ํา คสล.
การเกษตรในฤดูแลง นายบุญสง
เพื่อการเกษตร หมูที่ 3
ศรีวิไล
คลองสงน้ํา
จากที่นานายบุญสง ศรีวิไล
ถึงที่นา นางอําพร แกวบุญ
เรือง
ฝาย กวาง 4 เมตร
สูง 1 เมตร
คลองสงน้ํา
กวาง 1.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

งบประมาณ
2560
10,000,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)
จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

13 โครงการขุดสระน้ําเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 3

เพื่อใหมีน้ําใชในการ บริเวณปาชา
อุปโภค บริโภค
บานแมเจดีย
กวาง 10.00 เมตร
ยาว 13.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

200,000

ขนาดของสระ ประชาชนมีน้ําใชใน
น้ําที่ไดรับการขุด การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

14 โครงการขุดขยายอางเก็บ
น้ํา หมูที่ 3

เพื่อใหมีน้ําใชในการ บริเวณริมแมน้ําลาว
อุปโภค บริโภค
หมูท ี่ 3
กวาง 20.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

300,000

ขนาดของสระ ประชาชนมีน้ําใชใน
น้ําที่ไดรับการขุด การอุปโภค บริโภค
ขยาย

กรมทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

15 โครงการกอสรางโรงผลิต
น้ําดื่ม หมูที่ 3

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีน้ําสะอาด 1 แหง
เพื่อใชในการบริโภค

16 โครงการพัฒนาอนุรักษ
เพื่อปองกันน้ํากัด
ฟนฟูเขื่อนปองกันตลิ่งสอง เซาะตลิ่งและพื้นที่
ขางลําน้ําลาว
ทําการเกษตร
แบบเรียงหินกลองลวดตา
ขาย บานแมเจดีย หมูที่ 3
ถึงบานโปงปาตอง
หมูที่ 14
17 กอสราง ถังเก็บน้ํา คสล.
หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กวางเฉลี่ย 18.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
ยาว 13.50 กิโลเมตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ บริเวณสวนปาชุมชนหมูบาน
อุปโภค บริโภค
ถังเก็บน้ําขนาด
ความจุ 100 ลบ.ม.

งบประมาณ
2560
1,000,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนโรงผลิตที่ ประชาชนมีน้ํา
เพิ่มขึ้น
สะอาดเพื่อใชใน
การบริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

20,000,000

พื้นที่ที่ไดรับการ สามารถปองกันน้ํา
ปองกันน้ํากัดเซาะ กัดเซาะตลิง่ และ
พื้นที่ทําการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

500,000

ขนาดของสระ ประชาชนมีน้ําใชใน
น้ําที่ไดรับการขุด การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2560
8,100,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)
จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

18 อนุรักษฟนฟูฝายชะลอน้ํา
(บริเวณลําน้ําแมลาวฝาย
บานใหม) เรียงหินกลอง
ลวดตาขาย
ดานหนาฝาย,ทายฝาย
พรอมระบบสงน้ํา หมูที่ 4

ฝาย ความกวางลําน้ําเฉลี่ย
เพื่อใหมีน้ําใชทํา
การเกษตรในฤดูแลง 24.00 เมตร
ประตูปากลําเหมือง กวาง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ลึก
3.00 เมตร
เรียงหินกลองลวดตาขาย
ยาวรวม 200.00 เมตร
คลองสงน้ํา
ความกวางลําเหมือง เฉลี่ย
1.50 เมตร
ลึก 1.00 เมตร
ยาวรวม 840.00 เมตร

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

19 โครงการขุดสระน้ําเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําใชในการ หวยหนานพรม
อุปโภค บริโภค
ขนาดกวาง 50.00 เมตร
ยาว 60.00 เมตร
ลึก 4.00 เมตร

600,000

ขนาดของสระ ประชาชนมีน้ําใชใน
น้ําที่ไดรับการขุด การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

20 โครงการขุดขยายอางเก็บ
น้ํา หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําใชในการ หวยควายตาย
อุปโภค บริโภค
ขนาดกวาง 30.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร
ลึก 4.00 เมตร

500,000

ขนาดของสระ ประชาชนมีน้ําใชใน
น้ําที่ไดรับการขุด การอุปโภค บริโภค
ขยาย

กรมทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหมีน้ําใชในการ 1 แหง
สําหรับอุปโภคบริโภค
อุปโภค บริโภค
พรอมกอสรางโรงผลิตน้ําดื่ม
หมูที่ 4
22 อนุรักษฟนฟูฝายชะลอน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชทํา
(บริเวณลําน้ําลาว) เรียงหิน การเกษตรในฤดูแลง
กลองลวดตาขายดานหนา
ฝาย , ทายฝาย พรอม
ระบบสงน้ํา
บานจําบอน หมูที่ 5

ฝาย ความกวางลําน้ําเฉลี่ย
26.00 เมตร
ประตูน้ําปากลําเหมือง กวาง
เฉลี่ย 9.00 เมตร
ลึก 2.5 เมตร
เรียงหินกลองลวด
ตาขาย ยาวรวม
200.00 เมตร
ชวงที่ 1 คลองสงน้ํา กวาง
ลําเหมืองเฉลี่ย
5.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
ยาวรวม 240.00 เมตร
ชวงที่ 2 คลองสงน้ํา กวาง
ลําเหมืองเฉลี่ย 2.00 เมตร
ลึก 1.20 เมตร ยาวรวม
1,330.00 เมตร

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนบอ
บาดาลและโรง
ผลิตน้ําดื่มที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

งบประมาณ
2560
1,000,000

12,430,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการ อนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําลําน้ําลาว
(ลําน้ําสาขา)
หวยมวง (จุดที่ 1)
บานจําบอน หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกร
สามารถใชน้ําใน
การเกษตรไดอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป

ความกวางปากหวย
10.00 เมตร
ความกวางกนหวย 8.00
เมตร
ความสูงจากกนหวยถึงปาก
หวย 2.00 เมตร

24 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา
ลําน้ําลาว (ลําน้ําสาขา)
หวยมวง (จุดที่ 2)
บานจําบอน หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกร
สามารถใชน้ําใน
การเกษตรไดอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป

ความกวางปากหวย
10.00 เมตร ความกวาง
กนหวย 8.00 เมตร
ความสูงจากกนหวยถึง
ปากหวย 2.00 เมตร

25 โครงการ อนุรักษฟนฟู
แหลงน้ําลําน้ําลาว
(ลําน้ําสาขา)
หวยจําบอน บานจําบอน
หมูที่ 5

เพื่อใหเกษตรกร
สามารถใชน้ําใน
การเกษตรไดอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป

26 วางทอระบบสงน้ําดิบ
ระบบประปาภูเขา พรอม
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 5

งบประมาณ
2560
300,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

300,000

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

ความกวางปากหวย
10.00 เมตร ความกวาง
กนหวย 6.00 เมตร
ความสูงจากกนหวย
ถึงปากหวย 3.00 เมตร

400,000

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

เพื่อใหมีน้ําใชในการ จากลําหวยแมขะตั๋นถึงถัง
อุปโภค บริโภค
กรองระบบประปาหมูบาน
ระยะทาง 2 กิโลเมตร
พรอมระบบระบบประปา
ภูเขา 1 แหง

3,000,000

จํานวนทอ
ประปาและ
ระบบประปา
ภูเขาที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

27 ปรับปรุงบอน้ําดิบ ระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 5

เพื่อใหมีน้ําใชในการ กวาง 10.00 เมตร
อุปโภค บริโภค
ยาว 15.00 เมตร
ลึก 5.00 เมตร

28 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภค
หมูที่ 6

เพื่อใหมีน้ําใชในการ ขุดเจาะบอบาดาล
อุปโภค บริโภค
ขนาดความลึก 120 เมตร

ฝาย ความกวางลําน้ําเฉลี่ย
29 อนุรักษฟนฟูฝายชะลอน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชทํา
(พรอมประตูปากลําเหมือง) การเกษตรในฤดูแลง 21.00 เมตร
ประตูน้ํา กวางปากลํา
บานโปงน้ํารอน
เหมืองเฉลีย่ 2.00 เมตร
หมูที่ 6
ลึก 2.00 เมตร
เรียงหินกลองลวดตาขาย
ยาวรวม 200.00 เมตร
คลองสงน้ํา ความกวางลํา
เหมืองเฉลี่ย 2.00 เมตร
ลึก 1.20 เมตร ยาวรวม
2,070 เมตร

30 ขุดลอกลําเหมืองหลวง
หมูบาน หมูที่ 6

เพื่อปองกันการตื้น
เขินของลําเหมือง
ในชวงฤดูแลง

เหมืองหลวงหมูบาน
กวาง 2.00 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
ลึก 150 เมตร

งบประมาณ
2560
500,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขนาดบอน้ําดิบที่ เพื่อใหมีน้ําใชใน
ไดรับการปรับปรุง การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

300,000

จํานวนบอ
บาดาลที่ไดรับ
การขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอในการทํา
การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

14,000,000

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

ขนาดของลํา
เหมืองที่ไดรับ
การขุดลอก

สามารถปองกันการ
ตื้นเขินของลํา
เหมืองในชวงฤดูแลง

300,000

กรมสงเสริมฯ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

31 กอสรางฝายชะลอน้ํา คสล. เพื่อกับเก็บน้ําไวใช
หมูที่ 6
ในชวงฤดูแลง
32 ขุดบอกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 12.00 เมตร
สูง 2.00 เมตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ กวาง 20.00 เมตร
ทําการเกษตร
ยาว 30.00 เมตร
ลึก 4.00 เมตร

33 โครงการวางทอประปาเพื่อ เพื่อใหมีน้ําใชในการ ทอประปา
การเกษตร
ทําการเกษตร
ขนาด 2.00 นิ้ว
หมูที่ 7
ระยะทาง 8,000 เมตร
34 โครงการกอสรางถัง
เก็บน้ํา คสล.
เพื่อการเกษตร หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําใชในการ ถังเก็บน้ําเพื่อการเกษตร
ทําการเกษตร
จํานวน 2 ถัง
ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม

35 โครงการซอมแซมระบบ
ชลประทาน หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําใชในการ 1 แหง
อุปโภค บริโภค

36 โครงการกอสรางถัง
เก็บน้ํา คสล.
เพื่อการอุปโภคบริโภค
หมูที่ 8

เพื่อใหมีน้ําใชในการ ถังเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค
อุปโภค บริโภค
บริโภค
จํานวน 2 ถัง
ขนาดความจุ 1,000 ลบ.ม

งบประมาณ
2560
300,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)
จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

300,000

จํานวนบอเก็บน้ําที่เ มีแหลงน้ําเพื่อใชใน
การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

500,000

จํานวนทอ
เกษตรมีน้ําใชใน
ประปาที่เพิ่มขึ้น การทําการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

100,000,000

จํานวนถังเก็บน้ํา เกษตรมีน้ําใชใน
ที่เพิ่มขึ้น
การทําการเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวนระบบ
ประปาที่ไดรับ
การซอมแซม

ประชาชนมีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

จํานวนถังเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใชใน
คสล.
การอุปโภค บริโภค
ที่เพิ่มขึ้น

กรมทรัพยากรน้ํา

500,000

10,000,000

ที่

โครงการ

37 โครงการปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปาหมูบาน
หมูที่ 9

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ระบบกรองน้ําประปา
สะอาดในการอุปโภค หมูบาน บริเวณบาน
บริโภค
นายอินสอน ใจปน
1 แหง

งบประมาณ
2560
500,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)
จํานวนระบบ
กรองน้ําที่ไดรับ
การปรับปรุง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

38 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชในการ ถังเก็บน้ํา บริเวณ ซอย 3
พรอมระบบกรองน้ําเพื่อ อุปโภค บริโภค
ขนาด 50 ลบ.ม.
การอุปโภค บริโภค หมูที่ 9

400,000

จํานวนถังเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ํา
ระบบกรองน้ําที่ สะอาดในการ
ไดรับการกอสราง อุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

39 โครงการผันน้ําอางเก็บน้ํา
ดอยงู เชื่อมตอระบบ
ประปาหมูบาน
บานบวกขอน หมูที่ 9

800,000

ประชาชนมีน้ําน้ํา ประชาชนมีน้ําใน
ใชในการอุปโภค การอุปโภค บริโภค
บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

500,000

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

เพื่อใหมีน้ําใชในการ ทอประปา
อุปโภค บริโภค
ขนาด 3.00 นิ้ว
ระยะทาง 2,000 เมตร

40 โครงการกอสรางฝายชะลอ เพื่อใหมีน้ําใชทํา
น้ํา พรอมระบบ
การเกษตรในฤดูแลง
สงน้ําเพื่อการเกษตร
หมูที่ 10

บริเวณขุนหวยมวง
ฝายขนาด
กวาง 5.00 เมตร
สูง 4.00 เมตร
คลองสงน้ํา ขนาด
กวาง2.00 เมตร
ยาว 5.00 เมตร

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการกอสรางฝายชะลอ เพื่อใหมีน้ําใชทํา
บริเวณขุนแมโถ
น้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรในฤดูแลง ฝายขนาด
หมูที่ 10
กวาง 5.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร

งบประมาณ
2560
300,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

42 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชในการ บานหวยมวง
พรอมระบบกรองน้ําเพื่อ อุปโภค บริโภค
ถังเก็บน้ําขนาด
การอุปโภค บริโภค หมูที่
50 ลบ.ม.
10

500,000

จํานวนถังกรอง
น้ํา ระบบกรอง
น้ําที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

43 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
อุปโภค บริโภค
หมูที่ 11

300,000

จํานวนถังกรอง
น้ํา ระบบกรอง
น้ําที่ไดรับการ
กอสราง

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

750,000

จํานวนฝายน้ํา
ลนที่เพิ่มขึ้น

สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
ใชในชวงฤดูแลง

เพื่อใหมีน้ําใชในการ บริเวณถังเก็บน้ําประปา
อุปโภค บริโภค
ภูเขาหมูบาน
ลึก 120 เมตร

44 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําลําน้ํา เพื่อกับเก็บน้ําไวใช
ลาว (ลําน้ําสาขา)
ในชวงฤดูแลง
หวยน้ําขาว
บานหวยชมภู หมูที่ 11

45 ขุดเจาะบอบาดาล
หมูที่ 11

กอสรางฝายชะลอน้ํา
บริเวณหวยน้ําขาว
บานหวยชมภู หมูที่ 11
ความกวางปากหวย
15.00 เมตร ความกวาง
กนหวย 7.00 เมตร
ความสูงจากกนหวยถึงปาก
หวย 2.00 เมตร

เพื่อใหมีน้ําใชในการ บริเวณแนวลําเหมือง
อุปโภค บริโภค
หวยชมภู จํานวน 6 จุด

1,800,000

จํานวนบอ ประชาชนมีน้ํา
บาดาลที่ไดรับ เพียงพอในการทํา
การขุดเจาะ การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 โครงการกอสรางอางเก็บ
น้ําพรอมระบบ
สงน้ํา หมูที่ 11

บริเวณอางเก็บ
น้ําประปาภูเขาปาง
ควาย

47 โครงการวางทอประปา
เหล็ก หมูที่ 11

เพื่อใหมีน้ําใชในการ จากอางเก็บน้ําปางควายถึง
อุปโภค บริโภค
บอพักน้ําดิบ
ทอประปาขนาด 4 นิ้ว
ระยะทาง 1,000 เมตร

อางเก็บน้ํา จํานวน 1 แหง

งบประมาณ
2560
10,000,000

1,000,000

2561

2562

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จํานวนอางเก็บ สามารถกักเก็บน้ําไว กรมทรัพยากรน้ํา
น้ําที่ไดรับการ ใชในชวงฤดูแลง
กอสราง
จํานวนทอ ประชาชนมีน้ําใชใน
ประปาที่เพิ่มขึ้น การอุปโภค บริโภค

กรมทรัพยากรน้ํา

48 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหมีน้ําใชในการ 1 แหง
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อุปโภค บริโภค
หมูที่ 13

300,000

จํานวนบอ ประชาชนมีน้ํา
บาดาลที่ไดรับ เพียงพอในการทํา
การขุดเจาะ การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

49 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชในการ ถังเก็บน้ํา ขนาด 50 ลบ.ม
และถังกรองน้ํา
อุปโภค บริโภค
คสล. หมูที่ 13

400,000

จํานวนถังเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใชใน
และถังกรองน้ําที่ การอุปโภค บริโภค
เพิ่มขึ้น

กรมทรัพยากรน้ํา

50 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหมีน้ําใชในการ 1 แหง
เพื่อการอุปโภค บริโภค
อุปโภค บริโภค
หมูที่ 14

300,000

จํานวนบอ ประชาชนมีน้ํา
บาดาลที่ไดรับ เพียงพอในการทํา
การขุดเจาะ การเกษตร

กรมทรัพยากรน้ํา

บทที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ใหม่ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปี ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ เ จดี ย์ ใ หม่ ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
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 ผู้อํานวยการกองช่าง
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

