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คํานํา 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามปี”โดยให้จัดทํา “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดทํา “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีฉบับแรกเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี
กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
            คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                 เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 
 
 
 
๑. ด้านกายภาพ  
     ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยงานราชการ ตําบลและอําเภอต่างๆ 
ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.บ.ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.บ.ต.ท่าก๊อ   อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.บ.ต.ศรีถ้อย   อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.บ.ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย    จ.เชียงราย 

   เนื้อท่ี 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมดของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง มี ๘.๓๑ ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก

ตัวอําเภอแม่สรวย ๑๒  กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย  ๖๒ กิโลเมตร 

   ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ  
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เป็นภูเขาสลับท่ีราบ มีแม่น้ําไหล

ผ่านคือแม่น้ําลาว และจากอ่างเก็บน้ําแม่ตาแมว พ้ืนท่ีเหมาะกับการเพาะปลูก พืชผลทางกษตรกรรม 
ตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลน้อยมาก เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบสลับภูเขาและป่าไม้ จึงทําให้อุณหภูมิและฤดูกาลแตกต่างกัน จะมีลักษณะสภาพอากาศร้อน
ชื้นในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงตอนกลางคืนและตอนเช้า        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐาน 
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2. ด้านการเมือง การปกครอง                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านท้ังหมด ๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน/
หลัง 

จํานวนประชากร 
(คน) 

รายช่ือผู้นําหมู่บ้าน 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

๑๐ 
 

บ้านห้วยส้ม 
บ้านหนองหล่ม 
บ้านห้วยหมอเฒ่า 
บ้านร้องหมอหงษ์ 
บ้านสันก้างปลา 
บ้านห้วยหมอเฒ่า 
บ้านสันธาตุ 

รวม 

324 
492 
281 
78 

323 
301 
195 

1,994 

750 
1,109 
705 
199 
811 
741 
626 

4,941 

นายฐิติพงษ์   จันทร์เต็ม 
นายสุขคํา     เข่ือนแก้ว 
นายธงชัย     บัวนวล 
นายรัตน์      ชัยนันท์ 
นายแดง       หมูคําดี 
นายมานพ    ทะนงศรี 
นายสง่า       ธิสงค์  
 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  เดือน กรกฎาคม  2559 
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3. ประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ท้ังสิ้น 4,941 คน แยกเป็น ชาย ๒,492 คน หญิง       

๒,489  คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย 593.87 คน/ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ท่ี ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

๑๐ 
 

386 
548 
349 
90 

397 
366 
316 

 

364 
561 
356 
109 
414 
375 
310 

 

750 
1,109 
705 
199 
811 
741 
626 

 
รวม 2,492 2,489 4,941 

หมายเหตุ ข้อมูล   ณ   เดือน กรกฎาคม 2559   

4. สภาพทางสังคม 
   4.๑  การศึกษา 
  เด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๒  แห่ง   
  ๑. โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑ 
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
  ระดับอนุบาล –  ประถมศึกษา    ๒  แห่ง 
  ๑. โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 
  ๒. โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 
  อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น    ๒  แห่ง 
  ๑. โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา        
  ๒. โรงเรียนเซนต์มารีอา  

4.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  วัด ๔ แห่ง ประกอบด้วย 
   - วัดห้วยส้ม หมู่ ๓  
   - วัดหนองหล่ม หมู่ ๔ 
   - วัดเจดีย์หลวง หมู่ ๕ 
   - วัดสันก้างปลา หมู่ ๗ 
  คริสตจักร  ๑  แห่ง ต้ังอยู่บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี ๔ 
  สํานักสงฆ์  1  แห่ง ต้ังอยู่บ้านสันธาตุ หมู่ท่ี 10 

4.๓  สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเจดีย์หลวง      ๑  แห่ง 
    คลินิกแพทย์             ๒  แห่ง 
    สถานพยาบาล             ๑  แห่ง 
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5.  การบริการพ้ืนฐาน 
 ๔.๑ คมนาคม (การคมนาคมทางบก) 

- การคมนาคมระหว่างสํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง กับจังหวัดเชียงราย ตามทางหลวง 
หมายเลข ๑๑๘ เชียงราย – เชียงใหม่ ระยะทางจากสํานักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ถึงจังหวัดเชียงราย
ประมาณ ๖๒  กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางท้ังหมด ใช้ในการสัญจรในทุกฤดูกาล ใช้เวลาในการเดินทาง ๑ 
ชั่วโมง 
 ๔.๒  การโทรคมนาคม 

• ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข  ๑  แห่ง ต้ังอยู่ท่ีบ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ ๕  
  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ – แห่ง 

• หอกระจายข่าวในพ้ืนท่ีให้บริการครอบคลุม ร้อยละ ๙๗ ของพ้ืนท่ี 
 ๔.๓  การไฟฟ้า 

หมู่ท่ี ๓   จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า ๒๙๔ ครัวเรือน 
หมู่ท่ี ๔   จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า ๔๕๘ ครัวเรือน 
หมู่ท่ี ๕   จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า ๒๖๐ ครัวเรือน 
หมู่ท่ี ๖   จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า   ๖๙ ครัวเรือน 
หมู่ท่ี ๗   จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า ๒๙๐ ครัวเรือน 
หมู่ท่ี ๘   จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า ๒๘๔ ครัวเรือน 
หมู่ท่ี ๑๐  จํานวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า ๑๘๔ ครัวเรือน 

 ๔.๔  ประปา 
ในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงมีกิจการประปา ดังนี้ 
 

การดําเนินการ ลักษณะประปา หมู่บ้านท่ีใช้ 
น้ําประปา 

จํานวนครัวเรือน           
ท่ีใช้น้ํา (ราย) 

1. เทศบาลฯ 
 
 
2. บ้ านสั น ก้า งปลา 

(ม. 7)  
 

๑. ประปาหมู่ ๔ 
๒. ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 
3. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 
1. ประปาขนาดเล็ก 

หมู่ ๔ 
หมู่ ๓,๖,๗ 
หมู่ 5,8,10 
หมู่ 7 

๓๖๒ 
๒๒๑ 
417 

- 

 

 ๔.๕ แหล่งน้ําท่ีใช้ประโยชน์ 
๑)   หนอง บึง  จํานวน  ๗  แห่ง  ได้แก่ 
 -   หนองน้ําวัดห้วยส้ม  หมู่ ๓ ขนาด  ๓ ไร่ 

-   หนองน้ําเทศบาล     หมู่ ๔ ขนาด  ๔ ไร่ 
-   หนองบวกครก        หมู่ ๖  ขนาด  ๗ ไร่ 
-   หนองป๋ึง                หมู่ ๗ - 

 -   อ่างเก็บน้ําหนองเต่า  หมู่ ๑๐ ขนาด ๓๒ ไร่ 
 -   หนองเต่า                หมู่ ๑๐  ขนาด   ๓ ไร่ 
 -  อ่างห้วยไม้ยาว  หมู่ ๑๐ ขนาด ๑๐ ไร่ 
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๒)   คลอง ลําธาร ห้วย จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
 - คลองน้ําเหมืองแม่ลาว ไหลผ่านบ้านห้วยหมอเฒ่า,บ้านร้องหมอหงส์,บ้านสันก้างปลา 
 - แม่น้ําแม่ลาว   
 - ห้วยน้ําแม่ตาแมว ไหลผ่านบ้านหนองหล่ม,บ้านห้วยส้ม,บ้านสันก้างปลา 

 ๔.๖  ข้อมูลด้านขยะ 
- รถท่ีใช้ในการจัดเก็บขยะ มีจํานวน 1 คัน  คือรถเก็บขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ  แบบอัดท้ายขนาด

ความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร 
- ประมาณขยะท่ีกําจัดได้  จํานวน 3 ตัน/วัน กําจัดโดยการนําขยะไปกําจัดท่ีบ่อฝังกลบขยะถูกต้องตาม

หลักสุขาภิบาล อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ห่างจากเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ประมาณ 200 กิโลเมตร 
โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชนขนส่งไปกําจัด อัตรากิโลกรัมละ 2.64 บาท  

6.  ระบบเศรษฐกิจ  
อาชีพ ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ค้าขาย  รับจ้าง  ช่างฝีมือ           

กิจการการค้าและบริการ  ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร  เครื่องด่ืม  ร้านเสื้อผ้า  ร้านบริการเสริม
สวย  ร้านอุปกรณ์การก่อสร้าง  ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ   ป้ัมน้ํามัน   ร้านคอมพิวเตอร์  โรงแว๊กซ์
ผลไม้  โรงงาน  โรงสีข้าว คลินิก  ธุรกิจไฟแนนท์  รับถ่ายเอกสาร  ร้านจําหน่ายมอเตอร์ไซน์ ธุรกิจ
ประกันชีวิต  ตลาดสด 

พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ได้แก่กะหล่ําปลี   ลําไย   กระเทียม   ผักกาดดอง   ข้าว  พริก ฯลฯ 

ไม้ยืนต้นท่ีสําคัญ        ได้แก่  ลําไย   ส้ม   มะขาม  ตะแบก   ไม้สักทอง 

แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  ได้แก่   แม่น้ําลาว   อ่างเก็บน้ําแม่ตาแมว 
 

การจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปี ๒๕๕9 ตาราง
แสดงผลจากการสํารวจข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕9   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
 

หมู่ท่ี ผ่านเกณฑ์
(ครัวเรือน) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
(ครัวเรือน) 

รายได้เฉล่ีย (บาท/คน) หมายเหตุ 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

๑๐ 

213 
255 
174 
60 

213 
171 
154 

12 
14 
- 
5 
7 
7 
4 

70,010 
74,117 
87,147 
78,662 
70,444 
81,086 
58,167 

 

 1,240 ครัวเรือน 49 ครัวเรือน   

สํารวจข้อมูล จปฐ. (ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน) จํานวน  ๑,240  ครัวเรือน 
ครัวเรือนท่ีมีรายได้ผ่านเกณฑ์  30,๐๐๐ บาท/ปี  จํานวน ๑,240 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 99.28 
ครัวเรือนท่ีมีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์  30,๐๐๐ บาท/ปี  จํานวน  49 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 3.92  
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3.๔.๓  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน  งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
โครงสร้างการบริหารงานบุคคล  แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๒ ส่วน คือฝ่ายบริหารและฝ่าย

นิติบัญญัติ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภา จํานวน 10 คน ซ่ึงได้รับการเลือกต้ัง

โดยตรงจากประชาชน  มีประธานสภา ๑ คน  รองประธานสภา ๑ คน ทําหน้าท่ีกํากับตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของฝ่ายบริหาร  การตราเทศบัญญัติ เป็นต้น 

ฝ่ายบริหาร  มีนายกเทศมนตรี ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน  ๒ คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากนายกเทศมนตรี ทําหน้าท่ีในการ
บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 
 
๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 

ลักษณะการใช้ท่ีดินภายในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อาจจําแนกได้ ดังนี้ 
- ย่านการค้า ลักษณะการค้าเป็นตึกแถว ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นท่ีพักอาศัย ชั้นล่างเป็นร้านค้า 

และมีร้านค้าชั้นเดียวทําเป็นร้านค้าท่ีพักอาศัย ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ติดกับถนนสายหลัก คือ ถนนสาย ๑๑๘  
เชียงราย-เชียงใหม่ บริเวณหน้าตลาดปากทางเข้าตําบลศรีถ้อย หน้าตลาดสดเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  และ
บริเวณถนนสี่เลน (ม.๔ และ  ม.๘) 

- ด้านการเกษตรกรรม เป็นกิจการท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลตําบลเจดีย์ 
หลวง ส่วนใหญ่ทํานา   ทําสวนผัก  สวนผลไม้   ผลไม้สําคัญ   คือ ลําไย ,ส้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

ส่วนท่ี 2 
 
 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557– 2560 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของเทศบาลตําบลเจดีย์
หลวง (e-LAAS) สรุป การต้ังงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง รายละเอียด 
ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ  2557 

 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     32,242,740      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     32,242,740      บาท 
 รายรับจริง                    44,649,229.18  บาท    
       รายจ่ายจริง          31,742,959.35   บาท   

 ปีงบประมาณ 2558 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     35,414,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     35,414,000      บาท 
 รายรับจริง                    51,713,188.87  บาท  
 รายจ่ายจริง                   46,123,097.57  บาท 

 ปีงบประมาณ 2559 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    36,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    36,000,000       บาท 
 รายรับจริง                    50,754,327.73 บาท  
       รายจ่ายจริง         45,146,152.69  บาท 

 ปีงบประมาณ 2560 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    47,000,000 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    47,000,000 บาท 
 
2.  ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560 
 

2.1  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
          เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-
2559) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557– 2560) 
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     เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 2556 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) 
 

ยุทธศาสตร ์
2557 2558  2558 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านระบบนํ้า 11 5,840,000.00 7 2,760,000.00 5 2,160,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 41 10,784,050.00 39 10,049,050.00 39 10,049,050.00
การพัฒนาการศึกษา 21 2,664,000.00 20 2,731,000.00 20 2,831,000.00

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การเศรษฐกิจ และ
การเกษตร 15 900,000.00 15 900,000.00 15 900,000.00

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 44 6,571,000.00 38 4,979,000.00 31 4,161,000.00

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะ 34 19,893,000.00 18 3,580,000.00 36 17,940,000.00

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 1,095,400.00 10 10,507,000.00 10 10,507,000.00

รวม 181 47,747,450.00 147 35,506,050.00 156 48,548,050.00

 
ผู้บริหารเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556

โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 118 โครงการ งบประมาณ 22,482,050.00 
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านระบบน้ํา 7 3,360,000.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 34 11,509,050.00 

การพัฒนาการศึกษา 16 2,024,000.00 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การเศรษฐกิจ และการเกษตร 13 830,000.00 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 26 2,365,000.00 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 15 2,114,000.00 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 280,000.00 

รวม 118 22,482,050.00 
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โครงการท่ีไม่ได้ดําเนินการเพราะ 
 ๑.  บางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้เพราะหากทําไปโดยไม่จําเป็นจริง ๆ  จะกระทบกับสถานะการคลัง 
 ๒.  บางโครงการไม่มีความจะเป็นท่ีต้องดําเนินการภายในปี 
 ๓.  บางโครงการไม่สามารถท่ีจะอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนได้ เนื่องจากอยู่เหนือจากอํานาจหน้าท่ีของ
เทศบาล ฯลฯ 
 

โครงการท่ีเพ่ิมเติม 
๑.  เนื่องจากไม่มีโครงการลักษณะท่ีต้องดําเนินการไว้ และมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการในปี

นั้น 
๒.  เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวง/กรม เป็นต้น  จึงจําเป็นต้องดําเนินการ

หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ฯลฯ 
 
      2.2 การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
          การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริม   โดยต้ังงบประมาณฝึกอบรม
อาชีพ พัฒนากลุ่มต่าง ๆ  
 
          การดําเนินงานด้านสังคม 
 มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน การ
จัดการแข่งขันกีฬาในตําบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตําบล 
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตําบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณให้กับหน่วยงานในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ จัดการอบรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (D.A.R.E)  ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นพลังท่ีสําคัญของท้องถ่ิน และของประเทศ โดยสนับสนุนท้ังด้านกิจกรรมเพ่ือ
เสริมทักษะ เช่นกีฬา ฝึกอาชีพ  และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเข้า
ค่ายตามโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
 
          การดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
สะดวก ปลอดภัยสําหรับผู้สัญจรไปมา 
 มีการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดต้ังไฟก่ิง
ให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
 มีการดําเนินขยายเขตประปา หมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําบริโภค อุปโภคอย่างท่ัวถึง 
 มีการปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  
          การดําเนินงานด้านแหล่งน้ํา  
 มีการก่อสร้างฝายแม้ว ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลําเหมือง เพ่ือให้มีน้ําเพียงพอสําหรับการ
เกษตรกรรม 
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          การดําเนินงานด้านสาธารณสุข  
 มีการดําเนินการโครงการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน 
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในตําบล โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจํานวนประชากรสุนัข และ
แมว โดยความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเจดีย์หลวง  
 มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดําเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน 
และจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ  
 
          การดําเนินงานด้านการเมือง การบริหาร  
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ในด้านการ
ปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นําชุมชนทุกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นํา
ชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน 
 มีการจัดทําโครงการเทศบาลสัญจร  เพ่ือออกหน่วยบริการประชาชน และรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ี
สําคัญ 
 มีการจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีบริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจท่ีดีแก่
ประชาชนท่ีรับบริการ 
 
           การดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 1  สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างท่ัวถึง  
 มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน  
 
          การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 มีการดําเนินการรณรงค์ให้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน หน้าบ้านหน้ามอง ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ทําความพ้ืนท่ีถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการวันเทศบาล   
 มีการส่งเสริมประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน โดยมีหมู่บ้านนําร่อง คัดแยกขยะ เพ่ือนํามาขาย หรือ
นําขยะมาแลกไข่  จัดอบรมการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือลดปริมาณขยะและน้ําเน่าเสียจากครัวเรือน  

 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางแก้ไข  

จากการประมวลผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯปรากกฎว่ามีบางด้านไม่สามารถทําคะแนนให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานได้ คือ ผลการประเมินเท่ากับศูนย์คะแนน ดังนั้น ควรดําเนินการตามแนวทางดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
๑. ก่อนดําเนินการใดๆ ควรมีแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการนั้นๆเสียก่อน 
๒. จัดทํารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนพร้อมระบุตัวชี้วัดความสําเร็จด้วย 
๓. ทุกส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน 
๔. ถ้าหากภารกิจนั้นๆจะกระทบต่อประชาชนให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการจะต้องแก้ไขบรรเทา
ผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการนั้นๆ 
5. ควรบูรณาการภารกิจร่วมในกรณีมีความใกล้เคียงกันโดยมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
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คุณภาพของการบริการ 
๑. ทุกส่วนราชการต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
2. ให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๓. หากมีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรืออ่ืนใด ท่ีแจ้งแก่ส่วนราชการใดควรติดตามทุกกรณี 
๔. ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวข้องในเรื่องข้อมูลข่าวสาร 
 
ความคุ้มค่าของภารกิจ 
๑. ในการจัดซ้ือจัดจ้างควรปฏิบัติตามแผนงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยโดยพิจารณาถึงผลท่ีจะได้รับ
เป็นสําคัญ 
๒. มีการติดตามประเมินความคุ้มค่าเป็นประจําเพ่ือมิให้สูญเสียทรัพยากรการบริหาร 
 
ความพึงพอใจของประชาชน 
๑. รักษามาตรฐานด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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ส่วนท่ี 3 
 

 
 
 
 

 

 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)   
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จําเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจําเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อม่ัน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคม
ท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคง
ด้านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้ มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศ
และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความ
ม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
  การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดทําข้ึน  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
             (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม   
 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3  THAILAND  4.0 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งม่ันในการนํา “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ  “ไทย
แลนด์ 4.0” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีกําลังเผชิญ ท้ัง 1) กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) 2) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) 3) กับดักความไม่สมดุล
ของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพ่ือนําประเทศมุ่งสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ 1.0 หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ 2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุ่งเน้น
แรงงานราคาตํ่า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ 3.0 มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
หนัก ซ่ึงการพัฒนาของประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 
7% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4 % ต่อปี 
  เหตุผลสําคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซ่ึงในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซ่ึงต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังท่ีเรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 
  3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
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  1) Productive Growth Engine ซ่ึงเป้าหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศ
ท่ีมีรายได้สูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ 
  กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การ
บริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาด
ใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลางท่ีไทยกําลังเผชิญอยู่ 
  2) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 
  โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้า
ทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทําธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
  3) Green Growth Engine การสร้างความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะต้องคํานึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
  โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ี
คํานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคํานึงถึงประโยชน์ท่ีได้จากการลด
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยู่ท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
  ท้ัง 3 กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย 4.0″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความม่ังค่ัง
อย่างม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซ่ึงถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงรัฐบาล
ต้องกล้าพอท่ีจะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บน
ขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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1.4 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับ
ระบบการผลิตท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท่ีนําไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม  
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ 
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยท่ีมีศักยภาพ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ 

วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 

พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว   
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561–2564) 

วิสัยทัศน์   เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเท่ียว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม
ล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ

บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ  และเชิงสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชน 

อยู่เย็นเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์ 

และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงราย(พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 

  “ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า 
   พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  
กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
    “ประชาสังคมเข้มแข็ง  แหล่งผลิตข้าวและลําไยคุณภาพดี องค์กรมีธรรมาภิบาล บ้านน่าอยู่ เมืองร่มเย็น”  
 
พันธกิจ (Mission)  

เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกําหนดพันธกิจการพัฒนา  3   พันธกิจคือ  
1. พัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน ให้น่าอยู่โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างมีมาตรฐานและท่ัวถึง  

 2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. การเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ินและกีฬาและ
นันทนาการ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการสาธารณสุข 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชย์ การท่องเท่ียว และศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
3. เพ่ือพัฒนาการศึกษา กีฬา/นันทนากร และการสาธารณสุข 
4. เพ่ือพัฒนาการคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. เพ่ือพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 
ตัวช้ีวัด 

1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจสุ่มจาก
ตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์จากงานท่ีดําเนินการแต่ละโครงการ 

 2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และวัดจากจํานวน
เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดย์ีหลวง 
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ค่าเป้าหมาย 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะ 
 

การก่อสร้าง ปรบัปรุง บํารุง รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
เช่นถนน สะพาน รางระบายนํ้าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย
ข่าว ระบบนํ้าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน 
ป้ายจราจร กระจกโค้ง ป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพรบิ ฯลฯ  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ 
และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มี
คุณภาพ  
 

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง 
สนับสนุนการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจการค้า การ
ลงทุน  และส่งเสริมให้ประชาชนมฐีานเศรษฐกิจท่ีมั่นคงรองรบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และกีฬา
นันทนาการ  
 

พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนา  ฯลฯ  

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
สาธารณสุข  
 

พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสรมิเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ๆ ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนิน
โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์
และย่ังยืน 
 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน ป่าต้นนํ้า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอนํ้า ตาม
พระราชดําริ ฯ เป็นต้น  
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ 
การบริหาร 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  
 กลยุทธ์   

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และการบวนการผลิตด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์   

1.  การพัฒนาส่งเสริมด้านการลงทุน การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร 
1. การพัฒนาส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และส่งเสริมระบบการเกษตร

ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ 
2. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถ่ิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
กีฬานันทนาการ 
 กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาแลนันทนาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
สาธารณสุข   
 กลยุทธ์   
 1.  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 2.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.  การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 4.  การพัฒนาด้านสุขภาวะ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
 กลยุทธ์   

1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์   
 1.  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 2.  การพัฒนาด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ท่ีจะดําเนินการในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนานี้ได้กําหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก มี  16 จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ท่ี

ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
3. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดํารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านกีฬาของชุมชน เยาวชนได้ร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมท่ีเป็น

สาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีทักษะและการแสดงความสามารถ ด้านกีฬา  การส่งเสริมอาชีพ 
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมและบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีถ้วนหน้า 

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ปลอดภัย
จากยาเสพติดและอบายมุข 

7. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ท่ัวถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และได้มาตรฐาน 

8. ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นท่ีต้องการของตลาด 

9. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ 
10. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
11. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12. การบริหารด้านการเงิน – คลัง การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
13. ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
14. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
15. การเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารผ่านกระบวนการเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
16. ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมีส่วน

ร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถ่ินด้วยจิตอาสา ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
25 

 
 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของตําบลเจดีย์หลวง  โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพ่ือประเมินผลสภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน  
 จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และทางเศรษฐกิจ 
       ๒. ผู้บริหารมีนโยบายด้านการศึกษา   การส่งเสริมผลิตผลทางด้านการเกษตรท่ีชัดเจน 

๓. พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งอาหารและพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  เช่น  ข้าว , ลําไย ,ส้ม 
๔. ทําเลท่ีตั้งเป็นท่ีราบลุ่ม   มีแม่น้ําไหลผ่าน   สามารถทําการเกษตรกรรมได้แม้นอกฤดูฝน 
๕. การคมนาคมขนส่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
๖. พ้ืนท่ีและสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการค้าขาย การระบายสินค้าทางการเกษตร 
๗. มีเอกลักษณ์ล้านนา  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี ภาษาและโบราณคดี 
๘. มีอากาศดี ประชาชนสุขภาพดี 
๙. มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา    คือ   วัด ๔ แห่ง     ประกอบด้วย 

        -  วัดห้วยส้ม  หมู่ ๓   - วัดเจดีย์หลวง หมู่ ๕ 
       -  วัดหนองหล่ม  หมู่ ๔  - วัดสันก้างปลา หมู่ ๗ 
       -  คริสตจักร  ๑  แห่ง ต้ังอยู่บ้านหนองหล่ม หมู่ท่ี ๔  
  -  สํานักสงฆ์  2 แห่ง 

๑๐. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  ระบบการบริหารจัดการข้อมูล  ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกสํานัก/กอง 
๒.  ขาดระบบการสร้างฐานข้อมูลท่ีเชื่อมต่อการดําเนินงานภายในเทศบาล 
๓.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงไม่สามารถกําหนดราคาสินค้าได้                 
เสี่ยงต่อการขาดทุน 
๔. ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาด  การผลิต และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
๕. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ 
๖. ขาดการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
๗. ชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
 
โอกาส (Opportunities) 
๑. มีการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
๒. การให้เงินทุนในการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของกลุ่มต่างๆ 
๓. มีการต้ังจุดรับซ้ือสินค้าเกษตรในช่วงฤดูเก็บเก่ียว 
 
 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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อุปสรรค ( Threats) 
๑. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นบางช่วงสินค้าเกษตรจึงมีปริมาณล้นตลาด   ทําให้ 
ผลผลิตราคาตกตํ่า   
๒. สินค้าทางการเกษตรยังไม่สามารถทําการแข่งขันกับสินค้าต่างถ่ิน/ต่างประเทศ เพ่ือการส่งออก 
อุปสรรค และราคายังไม่แน่นอน 
๓. นอกฤดูการทําเกษตรกรรม  มีประชากรว่างงาน 
๔. การดําเนินงานขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ การ
ทํางานอย่างจริงจัง  และต่อเนื่อง 
๕. ระบบคลองส่งน้ําไปยังพ้ืนทําการเกษตรกรรมไม่ครอบคลุม 
๖. ถนนสายหลัก(เชียงราย-เชียงใหม่) ยั งไ ม่ขยายการรองรับการขนส่งและการเดินทาง                  
ไปจังหวัดอ่ืน 
๗. ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานเหนือข้ึนไป 
 

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

  ภายในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, 
สิงคโปร์,อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกัมพูชา จะมีการร่วมจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนข้ึน ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้คือ 

1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี               
มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน 

2. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้ภูมิภาคมีความ
เจริญม่ังค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ
อาเซียน 

3. ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) 
เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการทาง
สังคมท่ีดี และมีความม่ันคงทางสังคม 

 
การจัดต้ังประชาคมอาเซียนดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อย่างเลี่ยงไม่ได้ท้ังทางด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  

ผลกระทบด้านบวก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรให้ดียิ่งข้ึนและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลในด้านต่างๆ  เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
อุปกรณ์เครื่องมือต่างท่ีจําเป็น ด้านอาคารสถานท่ีหรือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรดังกล่าวย่อมส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีดียิ่งข้ึน 

ผลกระทบด้านลบ คือ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดการเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ความพร้อมด้านภาษาท่ีเป็นสากล การติดต่อสื่อสาร ความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับประชาคมอาเซียน   เป็นต้น ย่อมทําให้คุณภาพการให้บริการ
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ประชาชนลดลง รวมถึงปัญหาด้านสาธารณสุขเก่ียวกับโรคระบาดต่างๆ และปัญหาต่างๆ ของสังคมท่ี
อาจจะตามมา 

ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรดําเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน          
ยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัฒน์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเปิดประเทศการเปิดเสรีต่างๆ  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน  

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

เชียงราย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์    
ที่ 5           
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 7           

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 3       

การสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ
และ

แข่งขันได้
อย่าง

ยุทธศาสตร์   
ที่ 8            

วิทยาศาสต
ร์ 

เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1       
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4        

การเติบโต
ที่เป็นมิตร

กับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนา

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์    
ที่ 10       
การ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์    
ที่ 6             

การเพิ่ม
ประสิทธิภา

พการ
บริหาร

จัดการใน
ภาครัฐและ 
ธรรมาภิ

ยุทธศาสตร์    
ที่ 9         

การพัฒนา
ภูมิภาค  

เมือง และ
พื้นที่

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2        

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความ

ร่วมมือประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การ

เป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ

เป็นรากฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าการลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรคุณภาพ 
มาตรฐานสากล และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การดํารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ  
และเชิงสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และคุณภาพ
ชีวิตเพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดํารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การรักษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 
GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้  
สมบูรณและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
การศึกษาและ
การสาธารณสขุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้า
การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มอาเซียน+6 และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพ 
มาตรฐานสากล 
และ 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การดํารงฐาน
วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ  
และเชิงสขุภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดํารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การรกัษาความ
มั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และกลยุทธ์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS 
 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ให้ได้
มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่ง
น้ําและระบบบริหารจัดการ
น้ําเพื่อส่งเสริมผลผลิต
ทางด้านการเกษตร 

 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้าน
ผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร 
และงานควบคุมอาคาร 

 

กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
การเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ก ลุ่ ม
อาเซียน+6 และ GMS 

 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมอนุรักษ์  
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว    
 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพและเพิ่ม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุข
ภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ์ 4.1 รักษาความ
สงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 

กลยุทธ์ 4.2 ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 

กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุขและปัญหา
แรงงานต่างด้าว 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริม
และพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน
แก้ไขปัญหาขยะและ
มลภาวะ 

 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

กลยุทธ์ 6.1พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ์ 6.4 พัฒนา
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และ
เทคโนโลยี  
 

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 
 

กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง (พ.ศ. 2561-2564)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
เทศบาล

ตําบลเจดีย์
หลวง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่
จังหวัด กลุ่มอาเซียน 
+6 และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดํารงความสมบูรณ์
และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้านรายได้ 
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลติด้าน
การเกษตรให้มี
คุณภาพ    

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต การ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
สาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลป 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และกีฬา/
นันทนาการ  
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เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 

1. โครงการการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติม สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ก่อสร้างถนน คสล.                  
ก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล.  ฯลฯ 
2. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติม สิ่งสาธารณูปการต่างๆ เกี่ยวกับการสาธารณะ เชน่ อาคาร
สํานักงาน สนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ฯลฯ 
3. โครงการด้านเกษตรแหล่งน้าํ ทางน้าํ และระบบบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
4. โครงการด้านผงัเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร งานไฟฟ้าถนน  

ฯลฯ 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
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ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและสนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง     

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ    

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมและสนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง     
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสง่เสริมการเกษตรปลอดสารพิษ                   
2. โครงการด้านสง่เสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรกรรม              
3. ดําเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนบัสนนุ 

ฯลฯ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 
 

แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

เทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่นและกีฬา/นันทนาการ  
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ  

กลยุทธ์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านการศึกษา 
2. โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ดําเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

ฯลฯ 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง  

 
เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยัและการสาธารณสุข  

กลยุทธ์ 
เพื่อการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภยัและการสาธารณสุข  

 

ผลผลิต/
โครงการ 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2. โครงการด้านส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชน 
3. โครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
4. โครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ   
5. ดําเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 
 

ฯลฯ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานงบกลาง 

แผนงาน 
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เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความรู้และมี
บทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเมืองที่สะอาด สวยงาม และน่าอยู่อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
2. โครงการด้านการแก้ไขปัญหาขยะ น้ําเสยี และมลภาวะ 
3. โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานทดแทน 
4. ดําเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน 

ฯลฯ 
 

- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
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เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

เทศบาลตําบล
เจดีย์หลวง 

 

กลยุทธ์ 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหาร 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  
2. โครงการด้านการเมืองและการบริหาร 
3. โครงการด้านการพัฒนาประสทิธิภาพในการบริหารจัดการในองค์กร 
 

ฯลฯ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ ประชาสังคมเข้มแข็ง  แหล่งผลิตข้าวและลําไยคุณภาพดี  องค์กรมีธรรมาภิบาล  บ้านน่าอยู่ เมืองร่มเย็น  
 

ยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการ
สาธารณะ  

 

2. การพัฒนา
ด้านรายได้ 
เศรษฐกิจและ
กระบวนการผลติ
ด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพ  

3. การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลป 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และกีฬา/
นันทนาการ  

4. การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต การ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
สาธารณสุข   

 

6.การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร  

 

5. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ  

 

2. เพื่อพัฒนา
ด้านรายได้ 
เศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิต
ด้านการเกษตรให้
มีคุณภาพ  

 

3. เพื่อพัฒนาการ
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี 
ศิลป วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกีฬา/
นันทนาการ 

 

4.เพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต การ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
สาธารณสุข   

 

5.เพื่อการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ สิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

6.การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร  
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ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการ
สาธารณะ  
 

ส่งเสริมและสนับสนนุ 
สร้างความเข้มแข็งแก่
กลุ่มเกษตรกรและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ท้องถิ่นและนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง     

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ  

 

เพื่อการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทา
สาธารณภยัและ
การสาธารณสุข  
 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร  

 

แผนงาน 
1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
4. แผนงานการเกษตร 

 

- แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงาน
สาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1. แผนงาน
การศึกษา 
2. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
2. แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานสาธารณสุข  
5. แผนงานงบกลาง 
 

1. แผนงาน
สาธารณสุข  
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4. แผนงานการเกษตร 
 

1. เพื่อพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ  

 

2. เพื่อพัฒนา
ด้านรายได้ 
เศรษฐกิจและ
กระบวนการผลิต
ด้านการเกษตรให้
มีคุณภาพ  

3. เพื่อพัฒนาการ
ด้านการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี 
ศิลป วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและกีฬา/
นันทนาการ 

4.เพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต การ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย และการ
สาธารณสุข   

5.เพื่อการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ สิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

6.การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร  
 



 

45 

 

 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวห

น้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น 

7 10 13 16 46 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
รายได้ เศรษฐกิจ 
และกระบวนการ
ผลิตด้าน
การเกษตรให้มี
คุณภาพ  

เพื่อพัฒนาด้าน
รายได้ เศรษฐกิจ
และกระบวนการ
ผลิตด้าน
การเกษตรให้มี
คุณภาพ  
 

กระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรมีคุณภาพ 
ยั่งยืน 

5 10 15 17 47 ส่งเสริมและสนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นและนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง     
 

โครงการด้าน
การเกษตร

ตามแนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด จังหวัด 
พช.อ. 
กษ.อ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา ประเพณี 
ศิลป วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกีฬา
นันทนาการ  

 เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น และกีฬา
นันทนาการ  

1.ระบบการศึกษาได้รับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น  
2. ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และบาํรุงรักษา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

10 12 14 16 52 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬา / 
นันทนาการ  

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
/ กีฬา 
นันทนาการ 

 

กอง
การศึกษา 

จังหวัด 
อําเภอ 

 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสต
ร์จังหวัด 

ยุทธศาสต
ร์ อปท.ใน

เขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 62 63 64 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 4 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
การป้องกัน 

บรรเทาสาธารณ
ภัย และการ
สาธารณสุข  

เพื่อพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตําบลเจดีย์

หลวง เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

12 12 12 12   48 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

สํานักปลัด พม. 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 5 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การบริหาร

จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน  

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายใน
ตําบลเจดีย์หลวงได้รับ
การจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
เพิ่มขึ้น 

10 12 14 16 52 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด กระทร
วง

ทรัพยา
กร 

ธรรมช
าติและ
สิ่งแวด
ล้อม 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 5 

ยุทธศาสต
ร์ ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร  

เพื่อพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ประชาธิปไตยในชุมชน
มีความก้าวหน้า ชุมชน
มีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่ม
มากขึ้น 
2.ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
 

20 20 20 20 80 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

กอง
สาธารณสุข 

กกต. 
 

 

แบบ ยท.03 
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ส่วนท่ี  4 
 

 
 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการ
สาธารณะ 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สํานักปลดั 

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้าน
รายได้ เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลติด้าน
การเกษตรให้มีคณุภาพ  
 

- ด้านการเศรษฐกิจ 
- ด้านบริหารท่ัวไป 
 
- ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 

- 
- 
 

กองคลัง 
- 
- 
 

3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน และกีฬานันทนาการ 

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

 

- 
สํานักปลดั 

 
4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิต การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยัและการ
สาธารณสุข  

- ด้านการบริหารท่ัวไป  
- ด้านการบริการชุมชน
และสังคม  

- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 
กอง

สาธารณสุข 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 
สํานักปลดั 

 
5 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการเกษตร (งาน
ส่งเสริมการเกษตร) 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

- 
- 

6 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล  

- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
- ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
- ด้านบริหารท่ัวไป 
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

- แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั
กองช่าง 

 

- 
- 
 
- 

สํานักปลดั 

 

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 



รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค 21     8,940,000     22      7,540,000      21     7,230,000     20     6,650,000     30,360,000         

   1. แผนงานเคหะและชุมชน 15      3,740,000      16      2,340,000      15     2,030,000      14     1,450,000      9,560,000            

   2. แผนงานเคหะและชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 1        200,000         1        200,000         1       200,000         1       200,000         800,000              

   3. แผนงานเคหะและชุมชน (งบประสานอบจ.) 5        5,000,000      5        5,000,000      5       5,000,000      5       5,000,000      20,000,000         

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 6       405,000        6        405,000        6       405,000        6       405,000        1,620,000           

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2        190,000         2        190,000         2       190,000         2       190,000         760,000              

   2. แผนงานเกษตร 2        150,000         2        150,000         2       150,000         2       150,000         600,000              

   3. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        50,000           1        50,000           1       50,000           1       50,000           200,000              

   4. แผนงานบริหารทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 1        15,000           1        15,000           1       15,000           1       15,000           60,000                 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ 32     3,577,280     29      3,077,280      29     3,077,280     29     3,077,280     12,809,120         

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3        230,000         3        230,000         3       230,000         3       230,000         920,000              

   2. แผนงานการศึกษา 15      2,473,280      15      2,473,280      15     2,473,280      15     2,473,280      9,893,120            

   3. แผนงานเคหะและชุมชน 5        710,000         2        210,000         2       210,000         2       210,000         1,340,000            

   4. แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 4        92,000           4        92,000           4       92,000           4       92,000           368,000              

   5. แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ) 5        72,000           5        72,000           5       72,000           5       72,000           288,000              

ปี  2561 ปี ๒๕62 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ปี 2564
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รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ

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

ปี  2561 ปี ๒๕62 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ปี 2564

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 36     8,058,100     36      8,058,100      36     8,058,100     36     8,038,100     32,212,400         

   1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 9        247,000         9        247,000         9       247,000         9       247,000         988,000              

   2. แผนงานสาธารณสุข 3        35,000           3        35,000           3       35,000           3       35,000           140,000              

   3. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8        180,000         8        180,000         8       180,000         8       180,000         720,000              

   4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ 4        110,000         4        110,000         4       110,000         4       90,000           420,000              

   5. แผนงานงบกลาง 5        7,355,600      5        7,355,600      5       7,355,600      5       7,355,600      29,422,400         

   6. แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 1        10,000           1        10,000           1       10,000           1       10,000           40,000                 

   7. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ) 5        100,500         5        100,500         5       100,500         5       100,500         402,000              

   8. แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 1        20,000           1        20,000           1       20,000           1       20,000           80,000                 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 17     1,142,500     17      947,500        17     942,500        16     322,500        3,355,000           

   1. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        20,000           1        20,000           1       20,000           1       20,000           80,000                 

   2. แผนงานสาธารณสุข 12      492,500         12      297,500         12     292,500         11     282,500         1,365,000            

   3. แผนงานเคหะและชุมชน 4        630,000         4        630,000         4       630,000         4       20,000           1,910,000            

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 27     1,831,000     26      1,711,000      26     1,711,000     26     1,711,000     6,964,000           

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 24      1,656,000      23      1,536,000      23     1,536,000      23     1,536,000      6,264,000            

   2. แผนงานสาธารณสุข 1        130,000         1        130,000         1       130,000         1       130,000         520,000              
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รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ

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

ปี  2561 ปี ๒๕62 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ปี 2564

   3. แผนงานงบกลาง 1        10,000           1        10,000           1       10,000           1       10,000           40,000                 

   4. แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 1        35,000           1        35,000           1       35,000           1       35,000           140,000              

รวม 139   23,953,880    136    21,738,880    135   21,423,880    133   20,203,880    87,320,520         
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมี เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด 100,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 5 (ฝั่งซ้าย) ปลอดภัย 

๒ โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้สามารถใช้ในการ ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ - 100,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ มีอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง

หลังเก่า หมู่ที่ 3 ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ หลังเก่า หมู่ที่ 3 เพื่อใช้ทํากิจกรรมต่าง ๆ 

๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณ เพื่อให้มีน้ําใช้ทางการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะ - - 20,000 - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ประชาชนมีน้ําใช้สําหรับ กองช่าง

ประโยชน์ หมู่ที่ 3 อย่างเพียงพอ ประโยชน์ หมู่ที่ 3 เกษตรอย่างเพียงพอ

๔ โครงการวางท่อประปาเต็มพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 - - - 50,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ประชาชนมีน้ําใช้ใน กองช่าง

อุปโภค บริโภค อย่างมีคุณภาพ การอุปโภคบริโภค 

100,000 100,000 20,000 50,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 4
๕ โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเสริมไหล่ เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ วางท่อ คสล. พร้อมเสริมไหล่ทาง 600,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ทาง หมู่ที่ 4  ซอย 16 ปลอดภัย หมู่ที่ 4 ซอย 16  ยาว 160 ม. ปลอดภัย 

๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ที่อยู่ ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู แบบ - 50,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

แบบมีฝาปิด เต็มพื้นที่ อาศัย และพื้นที่ในชุมชน มีฝาปิด หมู่ที่ 4 ปลอดภัย 

๗ โครงการเทคอนกรีตลําเหมือง เพื่อให้มีน้ําใช้สําหรับการเกษตร เทคอนกรีตลําเหมือง (คลองใส้ไก่) - - 50,000 - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

(คลองใส้ไก่) เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ เพื่อทําการเกษตร หมู่ที่ 4 ปลอดภัย 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าประปา  เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าประปา - - - 50,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 4 ขนส่งให้มีความสะดวก หมู่ที่ 4 ปลอดภัย 

ปลอดภัย

600,000 50,000 50,000 50,000 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 5
๙ โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 24 300,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ซอย 24 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ปลอดภัย 

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณเอนกประสงค์ - 100,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

อาคารเอนกประสงค์ไปถึงสะพาน ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ไปถึงสะพานทุ่งหลวง ปลอดภัย 

ทุ่งหลวง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณท้ายซอย - - 100,000 - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ท้ายซอย 28 เลียบคลองห้วยหมอเฒ่า ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย 28 เลียงคลองห้วยหมอเฒ่า ปลอดภัย 

๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูแบบ - - - 100,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 5 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีฝาปิด หมู่ที่ 5 ปลอดภัย 

300,000 100,000 100,000 100,000 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 6

๑๓ โครงการทํารั้วอาคารเอนกประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้ว ตามแบบแปลนเทศบาล 100,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ป้องกันทรัพย์สิน กองช่าง

หลังใหม่ หมู่ที่ 6 สูญหาย

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้าน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านนายวิชา - 100,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

นายวิชา สมตัว ถึงบ้านนางแสงดวง ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย สมตัว ถึงบ้านนางแสงดวง หมุดนันใจ ปลอดภัย 

หมุดนันใจ

๑๕ ขยายไฟฟ้า ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล - - 200,000 - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ปลอดภัย 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปศาล เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปศาล - - - 50,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เจ้าบ้าน ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย เจ้าบ้าน ปลอดภัย 

100,000 100,000 200,000 50,000 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 7

๑๗ โครงการถมที่ดินลูกรัง พร้อมสร้างรั้ว เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ถมที่ดินลูกรัง พร้อมสร้างรั้วอาคาร 560,000 - - - ร้อยละผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ มีที่สาธารณะ กองช่าง

อาคาร SML   หมู่ที่ 7 ทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน SML ประโยชน์ทําร่วมกัน

๑๘ โครงการวางท่อน้ําประปาทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการ เปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 - 100,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เต็มพื้นที่ อุปโภค บริโภค อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 

๑๙ โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างฝารางระบายน้ํา หมู่ที่ 7 - - 100,000 - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 7 ซอย 2 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ซอย 2 ปลอดภัย 

560,000 100,000 100,000 - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 8

๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างรางระบายน้ําเพิ่มเติม 200,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เต็มพื้นที่ หมู่ที่ 8 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย หมู่ที่ 8 เต็มพื้นที่ ปลอดภัย 

๒๑ โครงการเสริมขอบรางระบายน้ําเดิม เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม เสริมขอบรางระบายน้ํา (เดิม) - 200,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ทุกซอย  หมู่ที่ 8 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทุกซอย ปลอดภัย 

๒๒ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา หมู่ที่ 8 มีน้ําใช้สําหรับทําการเกษตร ก่อสร้างคลองส่งน้ํา หมู่ที่ 8 - - 100,000 - น้ําเพียงพอ มีน้ําเพียงพอ กองช่าง

ซอย 19 และอุปโภค บริโภค อย่าง ซอย 19 สุดสาย สําหรับทําการเกษตร สําหรับทําการ

เพียงพอ ตลอดปี เกษตร

200,000 200,000 100,000 - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 10

๒๓ โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงเครื่องเสียงตามสาย 100,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ

๒๔ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ - 100,000 - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ มีสถานที่เก็บสิ่งของ กองช่าง

หมู่บ้าน ตามแบบเทศบาล ป้องกันการสูญหาย

๒๕ โครงการก่อสร้างรั้วกั้นลําห้วย ข้าง เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างรั้วกั้นลําห้วย ข้างโรงเรียน - - 100,000 - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ป้องกันอันตราย กองช่าง

โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย บ้านห้วยหมอเฒ่า

๒๖ โครงการปรับปรุง ศูนย์ อสม. เพื่อใช้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ปรับปรุงศูนย์ อสม. - - - 10,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ มีสถานที่ ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

๒๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล - - - 100,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก

100,000 100,000 100,000 110,000 ปลอดภัย
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการระดับตําบล

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน Polymer soil เพื่อทําการปรับปรุงถนนลูกรัง พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 150,000 200,000 200,000 200,000 การจราจรสะดวก เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพ กองช่าง

cement เข้าสู่พื้นที่การเกษตรถนนเส้นรอง ฝุ่นละอองน้อยลง ชีวิตของราษฎรในพื้นที่

ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและมีฝุ่น มีการคมนาคมขนส่ง

ละอองน้อยลง พืชผลการเกษตรได้

ปลอดภัยสะดวกมากขึ้น

๒๙ ก่อสร้างคลองส่งน้ํา (คลองไส้ไก่) เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ในการ ในเขตเทศบาล 500,000 500,000 - - พื้นที่เกษตรมีน้ํา มีน้ําใช้ในการเกษตร กองช่าง

เกษตร ใช้อย่างพอเพียง

๓๐ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุด - 100,000 100,000 100,000 เพื่อให้ประชาชนมี ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

ในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง และทรัพย์สิน เสี่ยง ต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ความสะดวกในการ

เขตเทศบาลฯ สัญจร

650,000 800,000 300,000 300,000 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

๓๑ โครงการถม/บดอัดหินคลุก ดินลูกรัง เพื่อถม/บดอัดหินคลุก พื้นที่ในเขตเทศบาลหรือ 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ 25 ได้ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ดินลูกรัง ดําเนินกิจการนอกเขตตามกฏหมาย ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ บริการสาธารณะที่มี

กําหนด คุณภาพ

๓๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ หรือ 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร้อยละ 25 ได้ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

ซ่อมแซน ซ่อมสร้าง ถนน สะพาน ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง ถนน ดําเนินกิจการนอกเขตตาม ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ บริการสาธารณะที่มี

ทางสัญจรทางบก ขยายไหล่ทาง สะดาน ทางสัญจร ทางบก กฎหมายกําหนด คุณภาพ

ขยายไหล่ทาง ที่จําเป็น 

เร่งด่วน

๓๓ โครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ซ่อม เพื่อก่อสร้าง ซ่อมสร้าง พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ หรือ 300,000 30,000 300,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 25 ได้ ประชาชนได้รับการ กองช่าง

แซมร่องระบายน้ํา ท่าลอด ท่อระบาย ซ่อมแซมร่องระบายน้ํา ดําเนินกิจการนอกเขตตาม ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ บริการสาธารณะที่มี

น้ํา ท่อส่งน้ํา ฝายต่าง ๆ ท่อลอด ท่อระบายน้ํา กฏหมายกําหนด คุณภาพ

ท่อส่งน้ํา ฝายต่าง ๆ 850,000 580,000 850,000 580,000 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

๓๔ โครงการก่อสร้างรั้วประปา เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้วประปา หมู่ที่ 3 และ ๘๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000.00 ทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินของทางราชการ กองช่าง
หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8 ของทางราชการ หมู่ที่ 8 ไม่สูญหาย ไม่สูญหาย

๓๕ โครงการประปาดื่มได้ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,6,8 และ 10 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ใช้บริการ ทําให้คุณภาพของน้ํา กองช่าง

มีน้ํากินน้ําใช้อย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจ ปะปาสะอาดและปลอดภัย

๓๖ โครงการฟื้นฟูบูรณะบ่อบาดาล เพื่อให้ระบบการส่งประปา ในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ใช้บริการ ทําให้คุณภาพของน้ําประปา กองช่าง

เดิม มีคุณภาพ มีความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย

280,000 210,000 210,000 210,000 
๓๖ 3,740,000 2,340,000 2,030,000 1,450,000 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสืบเนื่องกับทฤษฎีเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการนําทฤษฏีเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนําทฤษฎีเศรษฐกิจ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผลผลิตข้าวเกษตรเพิ่ม สป.

พอเพียง พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน กิจกรรม

๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราช เพื่อส่งเสริมการให้ชุมชนนําโครงการ ส่งเสริมการนําโครงการอัน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ จัดฝึกอบรมการทําเกษตรให้ สป
ดําริ ในพระราชดําริกับการปรับใช้ในการ เนื่องมาจากพระราชดําริมา ผู้เข้ารับการ ถูกต้อง

 -โครงการหมู่บ้านแบ่งปัน หมู่ที่ 6 ดํารงชีวิต ปรับใช้ในการดํารงชีวิต อบรม

 -โครงการหมู่บ้านพอเพียง หมู่ที่ 8 

 -โครงการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ 3

 - โครงการหมู่บ้านรักษ์ต้นน้ํา หมู่ที่ 10

 -โครงการถนนสายดอกไม้ หมู่ที่ 7

เชื่อมหมู่ที่ 6

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
๒ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แลกเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ผลผลิตข้าวเกษตรเพิ่ม สป.

กิจกรรม งานเกษตร

๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ จัดฝึกอบรมการทําเกษตรให้ สป
การเกษตร ผู้เข้ารับการ ถูกต้อง งานเกษตร
 กิจกรรม การเพาะเลี้ยงปลา อบรม

 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโน

โลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตร

โครเดอร์ม่า และเชื้อราบิวเวอเรีย

เพื่อการ ควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูพืช

 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้

ด้านเกษตร

๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

1. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับ  - กลุ่มแม่บ้าน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายได้เพิ่มขึ้น กลุ่มต่างๆของเทศบาลมี สํานักปลัด

ภาพความรู้ด้านอาชีพ ประชาชน ในพื้นที่ในเรื่องอาชีพ  - กลุ่มผู้สูงอายุ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น งานพช.

และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับ  - กลุ่มผู้ป่วยเอดส์ 
ประชาชน  - กลุ่มผู้พิการ

 - กลุ่มประชาชนทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๑ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง เพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ บรรลุตามวัตถุ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สป.

ประสงค์ที่วางไว้

๒ โครงการจัดงานศาลสมเด็จ เพื่อแสดงออกซึ่งการศักการะองค์ จัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บรรลุตามวัตถุ ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออก สป.
พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนดรศวรมหาราช มหาราช ประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งความเคารพต่อองค์สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช
๓ โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อให้ระลึกถึงต้นกําเนิดของวัน จัดงานวันท้องถิ่นไทย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บรรลุตามวัตถุ เพื่อรําลึกถึงต้นกําเนิดของ สป.

ท้องถิ่นไทย ประสงค์ที่วางไว้ ท้องถิ่นไทย

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐
๓ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการค่ายหนูน้อย KIDS เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม นักเรียน รร.เทศบาลฯ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม กองการ 

FOR CAMP ธรรมชาติที่ตนเองสนใจ เข้าร่วม พึงพอใจ ศึกษา

๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการกล้า เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ100 ของ เด็กกล้าแสดงออกมีความ กองการ
แสดงออกและให้ความสําคัญกับเด็ก ผู้เข้าร่วมพึงพอใจ คิดสร้างสรรค์ ศึกษา

๓ โครงการศึกษาดูงานของเด็กและ เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่าง เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ของ เด็กใช้เวลาว่างให้เป็น กองการ
เยาวชน ให้เกิดประโยชน์ ผู้เข้าร่วมพึงพอใจ ประโยชน์ ศึกษา

๔ โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใกล้ชิด เด็ก นักเรียน และผู้สูงอายุ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ของ เด็ก ผู้สูงอายุมีความใกล้ชิด กองการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการสืบ ผู้เข้าร่วมพึงพอใจ และผูกพันธ์ สืบทอดองค์ ศึกษา

ทอดองค์ความรู้ภูมปัญญาของ ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่นจากคนแก่สู่คนรุ่นใหม่

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการจ้างเหมาครูสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ศพด. ทต.เจดีย์หลวง ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า ผู้เรียนมีความเข้าใจในภาษา กองการ

ภาษาต่างประเทศ มีความรู้  ความเข้าใจ และบังเกิดผล โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑ เรียน อังกฤษมากขึ้น ศึกษา

แก่ตัวผู้เรียน และพัฒนาสู่อนาคต โรงเรียนในเขตเทศบาล

๖ โครงการเข้าค่ายเด็ก เยาวชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการ เด็ก เยาวชน ฯ ในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า เด็ก เยาวชน ปรับเปลี่ยน กองการ

พัฒนาทักษะชีวิตแนวจิตวิทยา พัฒนาบุคลิกภาพเป็นผู้นําตนเอง ร่วม พึงพอใจ ปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ ศึกษา

ครอบครัว ในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ เพื่อรองรับกับการเปิดรับเด็กก่อน ศพด. เทศบาลฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน 2 อัตรา ศูนย์บริบาลมีบุคลากรที่ กองการ

หน้าที่ดูแลเด็กเล็ก บริบาล พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ศึกษา

๘ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร เด็ก นักเรียนศพด.และโรงเรียน ๘๑๓,๒๘๐ ๘๑๓,๒๘๐ ๘๑๓,๒๘๐ ๘๑๓,๒๘๐ ร่างกาย เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน กอง

ครบถ้วน เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง๑ แข็งแรง การศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ
๑,๒๗๙,๒๘๐ ๑,๒๗๙,๒๘๐ ๑,๒๗๙,๒๘๐ ๑,๒๗๙,๒๘๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติ ครูและนักเรียนมีสถานที่ใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศพด. มีเสาธง ศพด.มีเสาธงที่มีมาตรฐาน กองการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม รองรับในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ที่น่าอยู่และ กองการศึกษา

และเอื้อต่อการเรียนรู้ และภายนอกศพด. ของผู้เรียน เอื้อต่อการเรียนรู้
มีความพึงพอใจ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นคชจ.ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 เด็ก นักเรียน เข้าถึงปัจจัย กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ของผู้เรียน ได้เข้า การบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ

รร.เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑ ถึงบริการแห่งรัฐ

 - ค่าอาหารกลางวัน 

 - คชจ.ในการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา

 - คชจ.อินเตอร์เน็ต ระบบ

ADSL

 - คชจ.ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 ในโรงเรียน

 - คชจ.ในการพัฒนาปรับปรุง

ห้องสมุดโรงเรียน

 - คชจ.ในการพัฒนาขรก.ครู

 ของโรงเรียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
 - คชจ.ในการรณรงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
 - คชจ. ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๒ โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ได้รับการปรับปรุง อาคารเรียนและอาคารประกอบ กองการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมอย่างน้อย ใช้การได้ดี
ปีละหนึ่งครั้ง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นคชจ.ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ร้อยละ 100 เด็ก นักเรียน เข้าถึงปัจจัย กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑ ของผู้เรียน ได้เข้า การบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ

 - โครงการวันวิชาการโรงเรียน ถึงบริการแห่งรัฐ

 - โครงการสนับสนุนวัสดุสํานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมฯ

 - โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 - โครงการเกษตรธรรมชาติเพื่อ

อาหารกลางวันตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

 - โครงการสนับสนุนคชจ.ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 - คชจ.สนับสนุนการพัฒนาขรก.ครู

 ของโรงเรียน
๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อเป็นคชจ.ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ๓๖๓,๐๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ ร้อยละ 100 เด็ก นักเรียน เข้าถึงปัจจัย กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เจดีย์หลวง ของผู้เรียน ได้เข้า การบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ

เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ถึงบริการแห่งรัฐ

 - ค่าอาหารกลางวัน
 - คชจ.ในการจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

๑๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเป็นคชจ.ในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ร้อยละ 100 เด็ก นักเรียน เข้าถึงปัจจัย กองการศึกษา

ศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลเจดีย์หลวง ของผู้เรียน ได้เข้า การบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ถึงบริการแห่งรัฐ

 - โครงการสนับสนุนวัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์
 - โครงการรดน้ําดําหัวปี๋ใหม่เมือง
 - คชจสนับสนุนการพัฒนา ๔๔๑,๐๐๐ ๔๔๑,๐๐๐ ๔๔๑,๐๐๐ ๔๔๑,๐๐๐

๑๕ ครู ผดด. ๒,๔๗๓,๒๘๐ ๒,๔๗๓,๒๘๐ ๒,๔๗๓,๒๘๐ ๒,๔๗๓,๒๘๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

3. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างที่แปรงฟัน นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ก่อสร้างที่แปรงฟันสําหรับ ๑๐๐,๐๐๐ -         -         -         ร้อยละ 100 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม กองการศึกษา

เกี่ยวกับทันตอย่างเหมาะสม เด็ก ศพด. ของผู้เข้าเรียน เกี่ยวกับทันตอย่างเหมาะสม

กับวัย พึงพอใจ กับวัย

๒ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ มีอาคารศพด.ที่เพียงพอในการจัด ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 100 ครู และนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เจดีย์หลวง การเรียนการสอน เล็กที่เพียงพอในการจัดการ ของผู้เข้าเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมที่มี
เรียนการสอน พึงพอใจ มาตรฐานรองรับ

๓ โครงการต่อเติมเชื่อมทางเดินพร้อม เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากร ต่อเติมเชื่อมทางเดินพร้อม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ครู และนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

หลังคาระหว่างอาคารเรียน ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติ หลังคารระหว่างอาคารเรียน ของผู้เข้าเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมที่มี
กิจกรรม พึงพอใจ มาตรฐานรองรับ

๔ โครงการรั้วรอบขอบชิด เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ ก่อสร้างรั้ว อาคารศพด. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ครูและนักเรียนอาศัยอยู่ กองการศึกษา

ความปลอดภัย ทต.เจดีย์หลวง ของผู้เข้าเรียน ในสถานที่มีความปลอดภัย
พึงพอใจ 

๕๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

72



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

3. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ มีอาคารศพด.ที่เพียงพอในการจัด ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ ๒๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละ 100 ครู และนักเรียนมีสถานที่ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง การเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล ของผู้เข้าเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมที่มี

เจดีย์หลวง พึงพอใจ มาตรฐานรองรับ

๕ 200,000 - - - 

๗๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน เพื่อให้อป.พร.มีความพร้อมในการ จัดงานวันอปพร. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อปพร. มี อปพร.มีความพร้อมในการ สป.

ภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติงานอยู่ตลอด จํานวน ๑ ครั้ง ความรู้ ปฏิบัติงานอยู่ตลอด งานป้องกัน

๒ โครงการลดอุบัติเหตุและอํานวยความ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ประชาชนที่สัญจรผ่าน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ความปลอด ประชาชนมีความปลอดภัยใน สป.

สะดวกในช่วงเทศกาล ในชีวิตและทรัพย์สิน เขตเทศบาล ภัย ชีวิตและทรัพย์สิน งานป้องกัน

๓ โครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยาเสพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ยาเสพติด ชุมชนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ สป
ติด ยาเสพติด  ลดลง ยาเสพติด งานพช.

๔ โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความ นักเรียนในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อุบัติเหตุ เกิดความปลอดภัยในชีวิต สป.
ปลอดภัยบนท้องถนน ลดลง และทรัพย์สิน

๕ โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพื่อให้จนท. อปพร.เทศบาลมี จนท.อปพร. เทศบาลฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรม มีความพร้อมในการรับมือ สป.
สาธารณภัย ความพร้อมในการป้องกัน มีความรู้ กับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกัน

สาธารณภัย ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความพร้อมสามารถ สป.

(การป้องกันอัคคีภัย) ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น มีความรู้ ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นได้ งานป้องกัน

๗ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ผู้เข้าอบรม ลดปัญหาอาชญากรรมใน สป.
ปัญหายาเสพติด เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม มีความรู้ หมู่บ้านได้

และยาเสพติด

๘ โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้าอบรม ลดปัญหาอาชญากรรม สป
ห่างไกลยาเสพติด เรื่องโทษของยาเสพติด มีความรู้ เยาวชนมีคุณธรรม ศีลธรรม

และดํารงชีพตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

๙ โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จัดอบรมแพทย์ฉุกเฉิน ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ผู้ประสบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ สป.
ได้ทันถ่วงที อุบัติเหตุ ได้ทันถ่วงที งานป้องกัน

๙ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๗,๐๐๐
๒๔๗,๐๐๐ ๒๔๗,๐๐๐ ๒๔๗,๐๐๐ ๒๔๗,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

2. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการอาหารสะอาด เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารและ ตรวจสอบคุณภาพอาหารและ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คุณภาพ อาหารในเขตเทศบาลมีคุณภาพ กอง

ปลอดภัย สถานที่จําหน่ายอาหาร สถานที่จําหน่ายอาหาร อาหาร สาธารณสุข

๒ โครงการเขียงสะอาด เพื่อปรับปรุงสถานที่จําหน่ายและผู้ ตรวจสอบความสะอาด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คุณภาพ ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ กอง

จําหน่ายเนื้อสด ของตลาดสด ของตลาดสด สาธารณสุข

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรจัดเก็บ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะได้รับ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ความปลอด จนท.กําจัดขยะ ปฏิบัติงานด้วย กอง

ขยะ กําจัดขยะ การตรวจร่างกายและผ่าน ภัยตามหลัก ความปลอดภัยตามหลักการ สาธารณสุข

การอบรมทดสอบความรู้ สุขาภิบาล สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย

เรื่องการจัดการขยะ 

๓ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดปัญหา ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมทําร่วมกัน สํานักปลัด

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้สูงอายุให้สู่สังคม การซึมเศร้า

๒ โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ยากไร้ สามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้น สํานักปลัด
ตามอํานาจหน้าที่ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล/ผู้ยากไร้ ที่ของเทศบาล

๓ โครงการคัดกรองผู้พิการในพื้นที่ เพื่อแยกประเภทในการให้ความ ผู้พิการในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ แยกประเภท ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ สํานักปลัด
ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้พิการ ตามประเภทที่ให้ความช่วยเหลือ

๔ โครงการให้ความรู้แก่ผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ติดเตียงได้รับความ ผู้ดูแลผู้พิการติดเตียง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ดูแลปฏิบัติ ผู้ดูแลผู้พิการปฏิบัติตามความรู้ สํานักปลัด
ผู้พิการติดเตียง รู้อย่างถูกต้อง ได้ตามขั้นตอน ที่ได้รับอย่างถูกต้อง

๕ โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ผู้สํารวจข้อมูลได้รับความรู้ ผู้สํารวจและจัดเก็บข้อมูลใน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยดอกาสไร้ที่พึ่งได้รับความ สํานักปลัด
การสํารวจ จัดเก็บข้อมูล อย่างถูกต้อง พื้นที่ ไร้ที่พึ่ง ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

3. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้เพิ่มขึ้น เยาวชน และ ประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ลดปัญหา ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมทําร่วมกัน สํานักปลัด

สมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มเครือข่าย การซึมเศร้า

๗ โครงการให้ความรู้เยาวชน เพื่อให้เด็ก เยาวชน  เข้าใจเกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปัญหาโรคเอดส์ เด็ก เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักปลัด
เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคเอดส์ ลดลง เกี่ยวกับโรคเอดส์

๘ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อลดปัญหาความรุนแรงใน ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ลดปัญหาความ ความรุนแรงในครอบครัวลดลง สํานักปลัด
เด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหา ครอบครัว รุนแรง
ความรุนแรงในครอบครัวตามแนว

ทางพระเจ้าหลานเธอฯ

๘ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐

3. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปั่นล้อมรักษ์ ปั่นล้อม เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิต จัดกิจกรรมปันจักรยาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ มีความสามัคคี สุขภาพร่างกาย สป.

เมือง สํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม แข็งแรง งาน พช.

๒ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและสร้าง จัดการแข่งขัน/เข้าร่วมกีฬา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การส่งเสริม มีการออกกําลังกายและสร้าง กองการ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของ ความสามัคคี ฟุตบอลมวลชนอําเภอ การออกกําลัง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศึกษา
ทีมเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง แม่สรวย กาย

๓ โครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวง เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การออก ประชาชนมีการออกกําลังกาย กองการ
คัพ ของประชาชน เสริมสร้างความ สัมพันธ์ กําลังกาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศึกษา

สามัคคีในชุมชน

๔ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายและ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดปัญหา มีการออกกําลังกายและสร้าง กองการ
ต้านภัยยาเสพติด สร้างความสามัคคีในชุมชน สัมพันธ์ ยาเสพติด ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศึกษา

๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

5. แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สมาชิกกองทุนสวัสดิการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เงินสมทบ สมาชิกกองทุนสวัสดิการ สํานักปลัด
สวัสดิการชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต ชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขต
1:1:1 เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

จํานวน  500  คน จํานวน  500  คน

๒ โครงการกองทุนสุขภาพ (สปสช.) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปชช.มี ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

สุขภาพดี สาธารณสุข

๓ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายได้รับสวัสดิการ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ๕,๗๘๑,๖๐๐ ๕,๗๘๑,๖๐๐ ๕,๗๘๑,๖๐๐ ๕,๗๘๑,๖๐๐ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการ สป.

ในการดําเนินชีวิต ขึ้นไป  ในเขตเทศบาล ร้อยละ 100 ในการดําเนินชีวิต

๔ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสวัสดิการ คนพิการในเขตเทศบาล ๑,๐๔๔,๐๐๐ ๑,๐๔๔,๐๐๐ ๑,๐๔๔,๐๐๐ ๑,๐๔๔,๐๐๐ ผู้พิการที่มีสิทธิ์ คนพิการทุกคนได้รับสวัสดิการ สป.
ในการดําเนินชีวิต ร้อยละ 100 ในการดําเนินชีวิต

๕ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ ผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับสวัสดิการ สป.
ในการดําเนินชีวิต ร้อยละ 100 ในการดําเนินชีวิต

๕ ๗,๓๕๕,๖๐๐ ๗,๓๕๕,๖๐๐ ๗,๓๕๕,๖๐๐ ๗,๓๕๕,๖๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
1. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรักน้ํา รักป่า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขต วันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สป.

รักษาแผ่นดิน เทศบาลเจดีย์หลวง งานพช.

๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดซื้อตู้เก็บบรรจุขยะ เพื่อจัดหาถังขยะที่เหมาะสําหรับ จัดหาตู้จัดเก็บขยะอันตรายที่ ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 แบบสอบถาม เทศบาลมีการรวบรวมขยะ กอง

อันตราย การจัดเก็บรวบรวมขยะอันตราย เหมาะสมประจําหมู่บ้าน ที่เหมาะสมกับขยะอันตราย สาธารณสุขฯ

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ เพื่อให้เกิดความสะอาด ดูเป็นระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เก็บขยะตลาด ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ แบบสอบถาม เกิดความสะอาดเป็น กอง
เก็บขยะและห้องน้ําตลาดสด สดห้องน้ํา ระเบียบ สาธารณสุข

เทศบาล

๓ โครงการเครือข่ายขยะรีไซเคิล เพื่อให้ชุมชนมีเครือข่ายในการคัดแยก มีเครือข่ายการจัดการขยะรีไซเคิล ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ แบบสอบถาม ประชาชนมีการคัดแยก กอง

ขยะรีไซเคิล ขยะ ปริมาณขยะลดลง สาธารณสุข

๔ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อให้ลานพักขยะถูกต้อง ลานพักขยะเทศบาล 10,000 ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ลานพักขยะ ลานพักขยะเทศบาล กอง

ลานพักขยะ หลักสุขาภิบาล จํานวน ๑ แห่ง ถูกสุขาภิบาล มีการบํารุงรักษา สาธารณสุข

๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ตามหลักการสุขาภิบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. แผนงานสาธารณสุข 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการกองทุนขยะบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารจัด คณะกรรมการกองทุนขยะบ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แบบสอบถาม กองทุนขยะบ้านห้วยหมอ

ห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8 การกองทุนแก่คณะกรรมการ ห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8 เฒ่าหมู่ที่ 8 สามารถ

เป็นต้นแบบได้

๖ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เทศบาลเป็นศูนย์การถ่ายทอด มีการถ่ายทอดความรู้การเลี้ยง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การกําจัดขยะ ชุมชนมีการเรียนรู้การใช้ เทศบาล

การเลี้ยงไส้เดือนกําจัดขยะ ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนกําจัด ไส้เดือนกําจัดขยะเป็นปุ๋ย สดอย่างถูกวิธี ไส้เดือนกําจัดขยะและ

เป็นปุ๋ย ขยะ ทําปุ๋ย

๗ โครงการตาวิเศษน้อยสายตรวจ เพื่อเปลี่ยนจิตสํานึกให้มีประชาชน เด็ก เยาวชน อาสาเข้ามาทํางาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ขยะลดลง มีจิตสํานึกทีดีในการทิ้งขยะ เทศบาล

ชยะ มีความรับผิดชอบต่อที่สาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ซ้ํา ขยะที่ต้องกําจัด

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการอบรมผู้นํา พัฒนา เพื่อปลูก เปลี่ยนจิตสํานึกให้มีประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ขยะลดลง มีจิตสํานึกทีดีในการทิ้งขยะ เทศบาล

สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อที่สาธารณะ การใช้ซ้ํา ขยะที่ต้องกําจัด

ลดปริมาณลง

๙ โครงการรณรงค์ เพื่อสังคม เพื่อปลูก เปลี่ยนจิตสํานึกให้มีประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ขยะลดลง มีจิตสํานึกทีดีในการทิ้งขยะ เทศบาล

ปลอดขยะ มีความรับผิดชอบต่อที่สาธารณะ การใช้ซ้ํา ขยะที่ต้องกําจัด

ลดปริมาณลง

๑๐ โครงการชุมชนสะอาด พัฒนา เพื่อปลูก เปลี่ยนจิตสํานึกให้มีประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ ขยะลดลง มีจิตสํานึกทีดีในการทิ้งขยะ เทศบาล

สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคระบาด มีความรับผิดชอบต่อที่สาธารณะ การใช้ซ้ํา ขยะที่ต้องกําจัด

ลดปริมาณลง

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการส่งเสริม การรณรงค์ เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ําห้วยส้ม ลําน้ําห้วยส้ม ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ขยะลดลง สภาพแวดล้อมลําน้ําห้วยส้ม สาธารณสุข

การรักษาสภาพแวดล้อม มีความสมบูรณ์

ลําน้ําห้วยส้ม

๑๒ โครงการถังบําบําน้ําเสียที่พักขยะ เพื่อจัดซื้อถังบําบัดน้ําเสียที่พัก ตลาดสดเทศบาลมีถังบําบัดน้ําเสีย 200,000 10,000 10,000 - ตลาดสดสะอาด ตลาดสดเทศบาลมีถัง กองช่าง/

ตลาดสดเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ขยะตลาดสดเทศบาลฯ ที่พักขยะ และสามารถลดกลิ่นไม่พึง ถูกสุขอนามัย บําบัดน้ําเสียที่พักขยะและ สาธารณสุข

ขนาด 6,000 ลิตร ประสงค์ สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

๒๑๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐

๑๒ ๔๙๒,๕๐๐ ๒๙๗,๕๐๐ ๒๙๒,๕๐๐ ๒๘๒,๕๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

3. แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา/ เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวให้เป็น ก่อสร้างฝายชะลอน้ําตามลําน้ํา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เกษตรมีน้ําใช้อย่าง มีพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด

ฝายแม้ว ธรรมชาติ สาธารณะ เพียงพอ เพิ่มขึ้น งานเกษตร

๒ โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ลาว เพื่อลดการตื้นเขินของลําน้ํา เขตเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมีน้ําใช้ ลําน้ําแม่ลาวไม่ตื้นเขิน สํานักปลัด

เพียงพอ

๓ ขุดลอกลําห้วย ในเขต เพื่อป้องกันน้ําท่วมอย่างกระทันหัน บ้านสันก้างปลาเชื่อมกับบ้าน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ น้ําไม่ท่วมขัง ป้องกันน้ําท่วมอย่าง เทศบาล

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ห้วยส้ม ความยาวประมาณ กระทันหัน

1000 เมตร

๔ โครงการอนุรักษ์ลําเหมืองแม่ห่าง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําทางการ ลําเหมืองแม่ห่าง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีน้ําใช้ น้ําไม่ท่วมขัง เทศบาล

เกษตร ในการเกษตร

๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐

4 ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้เทศบาลมีข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูล  จํานวน  ๗  หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ เทศบาลมีข้อมูลเบื้องต้น สป

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการทํางาน ม.ที่ผ่านเกณฑ์ ประกอบการทํางาน

๒ โครงการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อให้สํานักงานมีความ สนง.เทศบาล/โรงเรียนเทศบาลฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความสะอาด สํานักงานมีความเป็น สป

เป็นระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย

๓ โครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เทศบาลมีศูนย์บริการ เทศบาลมีศูนย์บริการข้อมูล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนยครั้ง เทศบาลมีศูนย์บริการข้อมูล สป

และสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกสุขลักษณะ ข่าวสารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้เข้าใช้บริการ ข่าวสารที่ถูกสุขลักษณะ

๔ โครงการพัฒนาเว็บไซด์เทศบาลตําบล เพื่อให้ระบบเว็บไซด์มีคุณภาพ พัฒนาเว็บไซด์เทศบาลตําบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง ระบบเว็บไซด์มีคุณภาพ สป

เจดีย์หลวง เจดีย์หลวง ผู้เข้าใช้บริการ

๕ โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อออกให้บริการประชาชน จัดเทศบาลสัญจร ใน ๗ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้า ออกให้บริการประชาชน สป

ตามชุมชนต่างๆ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร่วมกิจกรรม ตามชุมชนต่างๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการพนักงานสัมพันธ์ เพื่อพัมนาความสัมพันธ์ของ พนักงานเทศบาลสามัญ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สป.

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้ใกล้ชิด พนักงานครูเทศบาล ผู้เข้าร่วม ต่อกันมากขึ้น บุคลากร

และแน่นแฟ้น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน

จ้าง

๗ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี สป.

ดูงาน ผู้เข้าร่วม ต่อกันมากขึ้น

๘ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน มีเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จน.ของผู้เข้า การให้บริการประชาชนมี ทุกสํานัก

ครุภัณฑ์ สําหรับปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริการ ใช้บริการ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอง

ของเทศบาล ประชาชน

๙ โครงการปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อรองรับการให้บริการ มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน การให้บริการประชาชน ทุกสํานัก

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ รางระบายน้ํา แก่ประชาชน ต่อการบริการประชาชน ของผู้เข้าใช้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กอง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล บริการ

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้เทศบาลมีข้อมูลที่ทันสมัย ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ระบบการจัดเก็บ เทศบาลมีข้อมูลที่ทันสมัย กองคลัง

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ง่ายและเหมาะสมต่อการจัดเก็บภาษี จํานวน ๑ ครั้ง ภาษีมีประสิทธิภาพ ง่ายและเหมาะสมต่อการจัดเก็บภาษี

๑๑ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชนได้รับความ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษี อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน กองคลัง

ประชาชน และสามารถจัด สะดวก รวดเร็ว จัดเก็บ ได้ตามเป้าหมาย และจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย

เก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย ภาษีได้ตามเป้าหมาย

๑๒ โครงการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของ มีการประชาสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผลการ สป

เทศบาล กิจการของเทศบาล ให้ มีคุณภาพ ดําเนินงานของเทศบาลได้อย่าง

ประชาชนทราบ ทั่วถึง

๑๓ โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเวทีสําหรับการเก็บข้อมูล ออกประชุมประชาคม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การมีส่วนร่วม เทศบาลมีข้อมูลเบื้องต้น สป.

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการเบื้องต้นของชุมชน เพื่อจัดทําแผนชุมชนเพื่อ ของประชาชน ประกอบการทํางาน

บูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในเยาวชน เพื่อเป็นเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ การมีส่วนร่วมของ เยาวชนเปิดโลกทรรศน์ทาง สป.

ความคิดเห็นของเยาวชน ความคิดเห็น เยาวชนในการแลก ความคิดมากขึ้น งานนิติการ

ในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เปลี่ยนความคิด

๑๕ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดค่ายอบรมคุณธรรม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้า มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน สป.

เกิดความสุขในการทํางาน จริยธรรม ร่วมกิจกรรม เกิดทักษะการทํางานที่มีความสุข งานนิติการ

๑๖ ศูนย์บริการความรู้และให้ความช่วยเหลือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ประชาชนมีหน่วยงานกลาง สป.

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนทางด้าน ความช่วยเหลือด้าน ที่ให้คําปรึกษาด้านกฏหมาย งานนิติการ

กฎหมาย โดยบูรณาการกับ กฎหมาย ในเบื้องต้น

หน่วยงานที่

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

90



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๗ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ เพื่อให้ความรู้ทางด้าน ประชาชนในเขตเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ทาง สป.

ประชาชน กฏหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ กฏหมายเบื้องต้น ด้านกฏหมาย งานนิติการ

๑๘ โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภา เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย จัดการเลิอกตั้งในพื้นที่ ๑๐๐,๐๐๐ - - - ส่งเสริมประชาธิปไตย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ สป.

เทศบาล เทศบาลฯ มาใช้สิทธิ นิติการ

๑๙ โครงการเครือข่ายผู้ระงับข้อพิพาทชุมชน และ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการ ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ระงับปัญหาต่างๆ ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย สป.

ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฏหมาย ระงับข้อพิพาท พัฒนาแกนนํา และเกิดความมสงบ งานนิติการ

ชุมชนให้มีความรู้ในการระงับข้อ เรียบร้อย

พิพาทแล้วไกล่เกลี่ยปัญหารวมถึง

ให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น

๑๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับการ ผู้บริโภคชุมชนได้รับการ สป.

ตามกฎหมายผ่านเครือข่ายที่มี คุ้มครองด้านสุข คุ้มครองสิทธิ งานนิติการ

ประสิทธิภาพ อนามัย ในเบื้องต้น

๒๑ โครงการพัฒนาเทศบัญญัติให้เหมาะสม เพื่อให้เทศบัญญัติมีสภาพบังคับ ประชาชนในเขตเทศบาล 1,000 1,000 1,000 1,000 เทศบัญญัติเหมาะสม ท้องถิ่นมีกฎหมายฉบับรอง สป.

สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ที่มีศักยภาพ งานนิติการ

๒๒ โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เสริมให้ข้าราชการและ พนักงาน / ลูกจ้าง 30,000 10,000 10,000 10,000 ขรก.และลูกจ้าง มี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มี สป.

เจ้าหน้าที่มีจิตสํานึกในเรื่อง เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง จิตสํานึกทีดี ซื่อสัตย์ จิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย์ งานนิติการ

ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม สุจริต มีคุณธรรม สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรมในการบริหาร และ ในการบริหาร และปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน มีระบบการทํางานที่ มีระบบการทํางานที่เข้มแข็ง

เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ

๔๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๓ โครงการฝึกอบรมและสนับสนุนการ เพื่อเป็นเวทีสําหรับการเก็บข้อมูล ฝึกอบรม ทบทวนการจัด ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ การมีส่วนร่วม เทศบาลมีข้อมูลเบื้องต้น สป.

จัดทําแผนชุมชน ปัญหาความต้องการเบื้องต้นของชุมชน ทําแผนชุมชน ของประชาชน ประกอบการทํางาน

๒๔ โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงาน เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการ ฝึกอบรม การจัดทําบัญชี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ การจัดทําระบบบัญชีคอมฯ สป.

ด้านจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จัดทําบัญชีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรม มีความถูกต้องมากขึ้น

พึงพอใจ

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

๒๔ ๑,๖๕๖,๐๐๐ ๑,๕๓๖,๐๐๐ ๑,๕๓๖,๐๐๐ ๑,๕๓๖,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. แผนงานสาธารณสุข 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการหมวดน่ามองชุมชน เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ ทั้ง 7 ชุมชน  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ร้อยละผู้เข้า ชุมชนน่าอยู่  สาสุขฯ

น่าอยู่ ร่วมกิจกรรม

๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐
๑ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของศูนย์บริการ เพื่อให้การดําเนินการของ กลุ่ม (zonning ที่ ๒) ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของ การดําเนินการของกลุ่ม สป/

เครื่องจักรกลสาธารณะระดับอําเภอ(Zoning) กลุ่มโซนนิ่งที่ ๒ บรรลุผล กิจกรรม โซนนิ่งที่ ๒ บรรลุผล กองคลัง

ที่ ๒

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ ประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน/ชุมชน/สถานที่ ในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ชุมชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้า เทศบาล

ราชการมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ของกิจกรรม ใช้อย่างทั่วถึง

๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ ประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จ เพื่อให้บริเวณศาลสมเด็จฯ มีความ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จฯ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ บริเวณศาลสมเด็จฯ มีความ เทศบาล

พระนเรศวรมหาราช เป็นระเบียบ เรียบร้อย   สะอาด ของกิจกรรม เป็นระเบียบ เรียบร้อย   สะอาด

(อุดหนุนอบต.แม่พริก) อยู่เสมอ อยู่เสมอ

๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ ประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวันแม่ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ทุกอปท.มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาล

(อุดหนุนอําเภอแม่สรวย) พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหามหาราชินี / วันพ่อ ในการสืบสาน สําเร็จลุล่วงด้วยดี
๕  ธันวามหาราช / จัดงานวัน ประเพณี วัฒนธรรม

ปิยมหาราช

๒ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อธํารงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น จัดงานสงกรานต์ระดับอําเภอ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกอปท.มีส่วนร่วม ประเพณีท้องถิ่นยังคงดํารงสืบไป เทศบาล
(อุดหนุนอําเภอแม่สรวย) ในการสืบสาน

ประเพณี วัฒนธรรม

๓ โครงการจัดงานถวายศาลสมเด็จพระ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมศักการะศาลสมเด็จ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทุกอปท.มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมสําเร็จลุล่วง เทศบาล
นเรศวรมหาราช  การถวายการศักการะ พระนเรศวรฯ ในการสืบสาน ด้วยดี
(อุดหนุนอําเภอแม่สรวย) ประเพณี วัฒนธรรม

๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ ประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการสนับสนุนการจัดงานถวาย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมการถวายศักการะ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ การจัดกิจกรรมสําเร็จลุล่วง เทศบาล

ศักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช การถวายการศักการะ พ่อขุนเม็งรายมหาราช กิจกรรม
(อุดหนุนอําเภอแม่สรวย) 

๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

2. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๑ โครงการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล เพื่อให้เด็กนักเรียนตระหนักถึง โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ปริมาณขยะในโรงเรียนและ เทศบาล

กับการส่งเสริมการเรียนรู้จากโรงเรียน ปัญหาของขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ของกิจกรรม ในชุมชนลดลง
สู่บ้านสู่ชุมชน ในโรงเรียนในชุมชน

๒ โครงการเกษตรธรรมชาติเพื่ออาหาร เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๑ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ นักเรียนได้รับประทานอาหาร เทศบาล
กลางวันตามปรัชญาเศรษฐกิจ แก่เด็กนักเรียนและชุมชน ของกิจกรรม กลางวันจาผลผลิตที่ปลอดภัย

พอเพียง และมีต้นทุนต่ํา

๓ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประชาชนในเขตเทศบาล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ปชช.มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาล
นําชีวิตพอเพียง ให้กลุ่มเป้าหมาย ตําบลเจดีย์หลวง ของกิจกรรม

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

2. แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ร้อยละ เด็กมีความเลิศในทุกๆด้าน เทศบาล

ทักษะวิชาการ แก่เด็กนักเรียนและชุมชน ของกิจกรรม

๕ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนา โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ครูพัฒนาความก้าวหน้าใน เทศบาล
การเรียน 5 กลุ่มสาระ การที่เหมาะสมกับวัยและตัวบุคคล ของกิจกรรม การจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๕ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐
๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ประชาชนในเขตอําเภอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ เทศบาล

กิ่งกาชาดอําเภอแม่สรวย ความเดือดร้อนต่างๆ แม่สรวย ของกิจกรรม ประชาชนในเบื้องต้น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

2. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการบริหารจัดการป้องกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ชุมชนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ เทศบาล

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ยาเสพติด ตําบลเจดีย์หลวง ของกิจกรรม ยาเสพติด
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย
(อุดหนุน ศพส.อ.แม่สรวย)

๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ชุมชนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ เทศบาล
ยาเสพติด ยาเสพติด ตําบลเจดีย์หลวง ของกิจกรรม ยาเสพติด
(อุดหนุนที่ทําการปกครองจว.ชร)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

2. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สิ่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ร้อยละ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความ เทศบาล

กลุ่มเย็บผ้า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ของกิจกรรม เข้มแข็ง
บ้านร้องหมอหงษ์
บ้านหนองหล่ม

๔ โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม สิ่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ ร้อยละ มีรายได้เพิ่มขึ้น เทศบาล
สตรี หมู่ที่ 4 พัฒนาอาชีพสตรี (กลุ่มขิง) ของกิจกรรม

๕ โครงการอุดหนุนกิจการประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้อุปโภค ในเขตเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ชุมชนในเขตเทศบาลมีน้ําใช้ เทศบาล
หมู่บ้าน เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง บริโภค ของกิจกรรม ใช้อย่างทั่วถึง

๕ ๘๐,๕๐๐ ๘๐,๕๐๐ ๘๐,๕๐๐ ๘๐,๕๐๐
๑๐๐,๕๐๐ ๑๐๐,๕๐๐ ๑๐๐,๕๐๐ ๑๐๐,๕๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

3. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ โรงเรียนในเขตเทศบาล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ชุมชนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ เทศบาล

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด ตําบลเจดีย์หลวง ของกิจกรรม ยาเสพติด

๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ ประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ การบริหารงานศูนย์ฯมีความ เทศบาล

ของอปท.ระดับอําเภอ อปท.มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ของกิจกรรม คล่องตัว

๑ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการซ่อมสร้างคลองส่งน้ํา (ลํา เพื่อทํานุบํารุงระบบการส่งน้ํา ซ่อมสร้างคลองส่งน้ํา(ลําเหมือง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เกษตรกรมีน้ําใช้ เกษตรมีน้ําใช้ในการเกษตร อบจ.เชียงราย

เหมืองแม่ลาวน้อย) ให้ได้มาตรฐาน แม่ลาวน้อย) อย่างเพียงพอ

๒ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาง เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ ก่อสร้างปรับปรุงทางสาธารณะ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การจราจรสะดวก การสัญจรที่สะดวกปลอดภัย อบจ.เชียงราย

สาธารณะประโยชน์สายบ้านหนอง ปลอดภัย ประโยชน์ สายบ้านหนองหล่ม ฝุ่นละอองลดลง
หล่มถึงบ้านสันก้างปลาด้วยแอสฟาสติก ถึงบ้านสันก้างปลาด้วยแอสปาสติก

๓ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนบ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การจราจรสะดวก การสัญจรที่สะดวกปลอดภัย อบจ.เชียงราย

ถนนบ้านสันก้างปลาเชื่อมตําบล ปลอดภัย สันก้างปลาเชื่อมตําบลศรีถ้อย ฝุ่นละอองลดลง
ศรีถ้อยด้วยแอสฟาสติก

๔ โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.เชื่อม เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การจราจรสะดวก การสัญจรที่สะดวกปลอดภัย อบจ.เชียงราย

ระหว่างหมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หลวง ปลอดภัย หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หลวงถึง ฝุ่นละอองลดลง
ถึงอ่างแม่ตาแมว อ่างแม่ตาแมว

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ ซ่อมสร้างคลองส่งน้ํา(ลําเหมือง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การจราจรสะดวก การสัญจรที่สะดวกปลอดภัย อบจ.เชียงราย

หมู่ที่ 3 ถึงอ่างแม่ตาแมว ปลอดภัย แม่ลาวน้อย) ฝุ่นละอองลดลง

๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

108



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดเก็บแฟ้มประวัติ ตู้เหล็กชนิดโชว์แฟ้ม 24,500 19,600 19,600 19,600 สํานักปลัด

ของพนักงานจ้างทั่วไป คุณลักษณะและราคาตามบัญชี เทศบาล
และพนักงานจ้างตาม มาตรฐานครุภัณฑ์
ภารกิจ จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 4,900.- บาท

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการทํากิจกรรม โต๊ะเอนกประสงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักปลัด
ของเทศบาล คุณลักษณะและราคาตามท้อง เทศบาล

ตลาด จํานวน 20 ตัว ๆ 1,500.- บาท

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน เก้าอี้ สําหรับใช้ในห้องประชุม 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด
กิจกรรมของเทศบาล คุณลักษณะและราคาตามท้อง เทศบาล

ตลาด
จํานวน 40 ตัว ๆ ละ 550.- บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 32,000 32,000 32,000 32,000 สํานักปลัด
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เทศบาล
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 25,600 25,600 25,600 25,600 สํานักปลัด
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง เทศบาล
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริหาร รถนั่งส่วนกลาง - - - 784,000 สํานักปลัด
และขนส่ง จัดการ คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน เทศบาล

ครุภัณฑ์  จํานวน 1 คัน 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) - 1,000,000 - - สํานักปลัด
และขนส่ง ประชาชน คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน เทศบาล

ครุภัณฑ์  จํานวน 1 คัน

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริการ รถโดยสารขนาด 12  ที่นั่ง (ดีเซล) - - - 1,288,000 สํานักปลัด
และขนส่ง ประชาชน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า เทศบาล

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จํานวน 1 คัน
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อในสํานักงาน ตู้เก็บเอกสารติดผนัง - - 50,000 - กองคลัง
คุณลักษณะราคาตามท้องตลาด

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 32,000 32,000 32,000 32,000 กองคลัง
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 6,400 6,400 6,400 6,400 กองคลัง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ ตู้ล๊อคเกอร์ (ตู้เก็บชุดของงานป้องกัน) 7,000 - - - งานป้องกันฯ
ภายใน และเครื่องแต่งกายใน คุณลักษณะและราคาตามท้อง

งานป้องกัน ตลาด
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท

9 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ ตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ - 7,000 - - งานป้องกัน
ภายใน งานป้องกัน คุณลักษณะและราคาตามท้อง

ตลาด
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 7,000.- บาท

10 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน โต๊ะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,000 - - - งานป้องกัน
ภายใน คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,000.- บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสํานักงาน เครื่องพิมพ์ Multifuncton 7,900 - - - งานป้องกัน
ภายใน แบบฉีดหมึก (Inkjet)

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง (ดีอี) พร้อมติดแทงค์
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท

12 รักษาความสงบ ค่าคุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ทดแทนสายดับเพลิง สายน้ําดับเพลิง ขนาด 2.1/2 นิ้ว - - 33,000 - งานป้องกัน
ภายใน ที่ชํารุด ยาว 30 เมตร จํานวน 2 เส้น ๆ ละ 

16,500.- บาท
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

13 รักษาความสงบ ค่าคุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ทดแทนหัวฉีดเดิม หัวฉีดน้ําดับเพลิง แบบใช้แรงสะท้อน 32,000 - - - งานป้องกัน
ภายใน ที่ชํารุด (Protek 33)

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 32,000.- บาท
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

14 รักษาความสงบ ค่าคุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ทดแทนหัวฉีดเดิม ปืนใหญ่รถดับเพลิง บท-4487 - - - 40,000 งานป้องกัน
ภายใน ที่ชํารุด จํานวน 1 อัน 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

15 รักษาความสงบ ค่าคุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้บริการประชาชน สัญญาณไฟสามเหลี่ยนม 16,000 - 16,000 - งานป้องกัน
ภายใน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 8,000.- บาท

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

16 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้บริการประชาชน ตู้ชารต์แบตเตอรี่ - - - 6,000 งานป้องกัน
ภายใน จํานวน 1 ตัว

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

17 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการประชาชน เปลเคลื่อนย้านผู้ป่วย (พลาสติก) 7,500 - - - งานป้องกัน
ภายใน หรือการแพทย์ จํานวน  1 อัน 

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้งานสํานักงาน โต๊ะสํานักงาน ระดับ 3-6 1,500 - - - กองการศึกษา
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500.- บาท

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 16,000 - - - กองการศึกษา
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3,200 - - - กองการศึกษา
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องพิมพ์ Multifuncton - 7,900 - - กองการศึกษา
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง (ดีอี) พร้อมติดแทงค์
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครูผู้สอน ระดับ 3-6 3,500 - 3,500 - กองการศึกษา
งานของโรงเรียน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500.- บาท (รร.ทต. ๑)

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ตู้บานเลื่อน  ขนาด 4 ฟุต 4,300 4,300 4,300 4,300 กองการศึกษา
งานของโรงเรียน จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,300.- บาท (รร.ทต. ๑)

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จํานวน 32,500 32,500 32,500 32,500 กองการศึกษา
งานของโรงเรียน  ป.2  จํานวน 26 ตัว (รร.ทต. ๑)

 ป.3  จํานวน 26 ตัว
 ป.4  จํานวน 26 ตัว
 ป.5  จํานวน 26 ตัว
 ป.6  จํานวน 26 ตัว
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1,000 1,000 1,000 1,000 กองการศึกษา
งานของโรงเรียน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท (รร.ทต. ๑)

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ - 18,000 - - กองการศึกษา
งานของโรงเรียน ธรรมดา  จํานวน 1 เครื่อง (รร.ทต. ๑)

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ผอ.โรงเรียน - - - 10,000 กองการศึกษา
ของโรงเรียน จํานวน 1 ชุด (รร.ทต. ๑)

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครูผู้สอน ระดับ 3-6 3,500 - 3,500 - กองการศึกษา
จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 3,500.- บาท (รร.ทต. ๑)
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน ถังเก็บน้ํา  จํานวน 1  ใบ - - - 9,800 กองการศึกษา
แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ (รร.ทต. ๑)
2,000 ลิตร ราคา 9,800.- บาท
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 16,000 - 16,000 - กองการศึกษา
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) (รร.ทต. ๑)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 3,200 - 3,200 - กองการศึกษา
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง (รร.ทต. ๑)
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 5,900 5,900 5,900 5,900 กองการศึกษา
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 5,900 ศพด.ทต.จด
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน โต๊ะกินข้าวเด็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษา
จํานวน 3 ชุด ศพด.ทต.จด
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

34 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน 2 ตู้ - 5,500 - 5,500 กองการศึกษา
ตู้ละ 5,500.- บาท คุณลักษณะและ ศพด.ทต.จด.
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

35 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 4,200 - - 4,200 กองการศึกษา
จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 4,200.- บาท ศพด.ทต.จด.
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

36 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 8 ฟุต 4,200 - - 4,200 กองการศึกษา
จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 4,200.- บาท ศพด.ทต.จด.
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

37 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก - 7,900 - 7,900 กองการศึกษา
จํานวน 2 ใบ ๆ ละ 7,900.- บาท ศพด.ทต.จด.
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

38 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน โต๊ะรับแขก ไม้ - - - 15,000 กองการศึกษา
จํานวน 1 ชุด ศพด.ทต.จด.
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด

39 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ - 16,000 - - กองการศึกษา
งานสํานักงาน ราคา 16,000.- บาท ศพด.ทต.จด
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

40 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้งานสํานักงาน โต๊ะสํานักงาน ระดับ 3-6 - - 3,500 - กองช่าง
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500.- บาท

41 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้งานสํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง - - 1,480 - กองช่าง
ตามราคาท้องตลาด
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,480 บาท

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้เก็บเอกสารบานกระจก - 4,200 - 4,200 กองช่าง
ขนาด 4 ฟุต 
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 4,200 บาท

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500 - - - กองช่าง
จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,500.- 
คุณลักษณะตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

43 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 32,000 - 32,000 - กองช่าง
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท

44 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสํานักงาน เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 25,600 - 25,600 - กองช่าง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200.- บาท

45 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสํานักงาน เครื่องพิมพ์ Multifuncton 7,900 - - - กองช่าง
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง (ดีอี) พร้อมติดแทงค์
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

46 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องตบดิน 21,000 - - - กองช่าง
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 21,000.- บาท
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

47 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานกังาน พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว 1,500 1,500 - 1,500 กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,500 บาท

48 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน พัดลมติดผนัง 1,500 1,500 1,500 1,500 กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด
จํานวน 4  ตัว 

49 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  ระดับ 3-6 - - 3,500 - กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามราคาท้องตลาด
จํานวน 1  ตัว 

50 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในสํานักงาน ตู้เหล็ก  2 บาน - - - 5,500 กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน 1  ตัว 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

51 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสํานักงาน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 - - - กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง  
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงฯ (ดีอี)  
จํานวน 1 เครื่อง ๆ 16,000 บาท

52 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องชั่งน้ําหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง - - - 13,000 กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน 1 ตัว 

53 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องวัดความดันดิจิตอล 7,900 7,900 7,900 - กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน 3 ตัว 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

54 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องขยายเสียง - 5,000 - - กองสาธาณสุข
คุณลักษณะ ราคาตามท้องตลาด
จํานวน 1 ชุด

55 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในสํานักงาน รถจักรยานยนต์แบบพ่วงท้าย - - 100,000 - กองสาธารณสุข
สามารถดัมได้ 
คุณลักษณะราคาตามท้องตลาด
จํานวน 1 คัน

รวม 466,800 1,298,700 516,980 2,416,600 
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งานแผนและงบประมาณ  
999  ม.4  ต.เจดีย์หลวง

http://www.chedeeloung.go.th

และงบประมาณ  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย 57180  โทร

http://www.chedeeloung.go.th 

ตําบลเจดีย์หลวง 
โทร. 0 5395 0732 

http://www.chedeeloung.go.th 


