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หลักการและเหตุผล 
 

ในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) คร้ังที่ 4/2561 
 
  เทศบาลตำบลสิริราช มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น 
 

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง    
ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้
แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที ่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่วางไว้              
จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผน ฯ 4 ปี ที่ประกาศใช้บังคับหรือมีอยู่แต่แต่ต้องการ
เปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่ จะนำไปตราเป็น
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 22 การเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดย
มีข้ันตอนดำเนินการดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปทีี่ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสิริราช จึงได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561  

 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน   
 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดลำปาง ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

    2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  

 

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
  
 
  

การบริหารกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  

- เพื่อบริการเก็บขยะตาม
ครัวเรือน 
ไปท้ิงในท่ีกำจัดขยะ 
 

- บริการเก็บขยะทุก 
หลังคาเรือนท้ังตำบล 
  

- 
  
  
  

432,500 
  

432,500 
  

432,500 
  

432,500 
  

ร้อยละร้อยของ
จำนวนหลังคาเรือนใน
ตำบลสันดอนแก้ว
ได้รับการบริการ
จัดเก็บขยะทุกหลังคา 
 

ไม่มีขยะตกค้าง และ
นำขยะไปท้ิงใน
สถานท่ีท้ิงขยะ 

สาธารณสุข 
  
  
  

2 โครงการปลูกจิตสำนึก
ในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
  

1.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชนในการคัดแยกขยะ  
๒.เพื่อลดปริมาณขยะก่อน
นำเข้าสู่กระบวนการกำจัด
อย่างถูกวิธี 
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะโดย
ชุมชน 

อบรมให้ความรู้ในการ
ปลูกจิตสำนึกในการคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
เป้าหมาย จำนวน  
100 คน  
  

- 15,670 
 

15,670 
 

15,670 
 

15,670 
 

- ร้อยละเก้าสิบ ของ 
ผู้รับการอบรมรู้จัก
วิธีการคักแยกขยะ 
ในครัวเรือนได้ 
 

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม  
2.สามารถลดปริมาณ
ขยะได้  
3.ประชาชนมีรายได้
จากการขายขยะ 
4.ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
 

สาธารณสุข 
 

  

 
 
 

แบบ ผ 02 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3  โครงการหมู่บ้าน
ปลอดขยะ 
  

1.เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ให้กับประชาชนในการคัดแยก
ขยะ 
2.เพื่อลดปริมาณขยะก่อน
นำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะ
อย่างถูกวิธี 
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะโดย
ชุมชน 
4.เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนในชุมชน 

อบรมให้ความรู้แกน 
นำชุมชน เป้าหมาย 
จำนวน 30 คน 
  

- 7,650  7,650  7,650  7,650 
 

ร้อยละ 95 ของผู ้
เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ 
   

1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
การจัดการขยะมูลฝอย 
2.ปริมาณขยะมีจำนวน
ลดลง 
3.ประชาชนมีรายได้จาก 
การขายขยะ 

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 
  

4 
 

 โครงการถนน
สะอาดภายใน 
ตำบลสันดอนแก้ว 

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนในด้านการดูแลรักษา
ความสะอาด ของถนน ตรอก  
ซอย รวมถึงที่สาธารณะต่างๆ
ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง 
2. เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย
ต่างๆในเขตเทศบาลมีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
สวยงามยิ่งขึ้น 
 

 - ร่วมกับชุมชนจัด
กิจกรรมทำความ
สะอาดถนนภายใน 
หมู่บ้านและตำบล 

- 
 

9,700 
 

9,700 9,700 9,700 ร้อยละ85 ของ
หมู่บ้านมีความ
สะอาด 
  

1.ถนน ตรอก ซอยใน
ชุมชนมีสภาพท่ีสะอาด  
2.ประชาชนมีจิตสำนึก
ร่วมในการดูแลรักษาความ
สะอาดของถนน ตรอก 
ซอยท่ีสาธารณะต่างๆใน
หมู่บ้าน   

สาธารณสุข 
 

รวม 4 โครงการ   - 465,520 432,500 465,520 432,500    
 
 
 



ผ. 02 
2.2 แผนงานเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนให้
สตรีมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้
ในการมีส่วนร่วมฟ้ืนฟู ดูแล 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

- ตัวแทนกลุ่มสตรีตำบล สัน
ดอนแก้ว จำนวนสมาชิก  50  
คน เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน  1 ป้าย 

- - 500 500 500 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เกิดการตระหนักรู้
ในการมีส่วนร่วม
ฟื้นฟู ดูแล 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

- กลุ่มสตรีมีส่วน
ร่วมในการดูแล 
รักษาทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 

งานพัฒนาชุมชน 
 

2 โครงการจัดทำฝาย
ชะลอน้ำ 

- เพื่อชะลอการไหลและลด
ความรุนแรงของกระแสน้ำ
ในลำธาร 
- เพื่อลดความรุนแรงของ
การเกิดการพังทลายของ
ดิน 
- เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้
อุปโภค - บริโภคของ
มนุษย์,สัตว์ป่าและ
เกษตรกรรม 
- เพื่อสานต่อแนว
พระราชดำริอย่างยั่งยืน  

- พื้นท่ีต้นน้ำลำห้วยของ
ตำบลสันดอนแก้ว 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๕๐ % 
ของจำนวน
ประชาชนและวัสดุ
ท่ีได้รับในการจัดทำ
ฝายชะลอน้ำ 
- จำนวนจุดทำฝาย 
๙ หมู่บ้าน มีจำนวน
เพิ่มขึ้น  

- ลดการชะล้าง
พังทลายของดิน 
- เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวะ
ภาพ 
- ประชาชนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการ
สร้างฝาย 
- เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ำ 
- เพิ่มปริมาณน้ำใน
แหล่งน้ำ 
 

งานป้องกันฯ 
 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 โครงการอบรมการ
ควบคุมไฟป่าระดับ
ตำบล (แนวกันไฟ)  

- อบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันไฟป่าและการทำ
แนวป้องกันไฟป่า   
- เพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากร ยานพาหนะ
อุปกรณ์ดับเพลิง ให้พร้อมใช้ 
- เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์   
- เพื่อจัดทำแนวกันไฟป่าใน
พื้นท่ีเสี่ยง 
- เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า ต.สันดอนแก้ว 
- เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นท่ี  
- เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก  

- เจ้าหน้าท่ี , ผู้นำชุมชน
และประชาชน ในพื้นท่ี 
ตำบลสันดอนแก้ว 
อำเภอแม่ทะ  จังหวัด
ลำปาง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๕๐ % 
ของจำนวนจุดทำ
แนวป้องกันไฟป่า ๙ 
หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น 
- ชุมชนได้รับความรู้
เรื่องไฟป่า 
- จำนวนอุปกรณ์
ดับไฟป่าเพิ่มขึ้น 

- สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า 
- ผู้ได้รับการฝึกอบรม มี
ความรู้ด้านการป้องกันไฟ
ป่ามากขึ้น  
- ราษฎรในพื้นท่ีเห็น
ความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมในการบำรุงรักษาป่า 
- เกิดความร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรมในการป้องกัน
ไฟป่าและการอนุรักษ์ป่า
ไม้ ระหว่างภาคราชการ
ประชาชนในท้องถิ่น 
- ผู้เข้ารับการอบรม    
เกิดจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
และตระหนักถึงผลเสีย
ของการเกิดไฟป่า  

งานป้องกันฯ 
 

4  โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาลตำบลสิริ
ราช 
  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณภายในบริเวณ
สำนักงาน 
เทศบาลตำบลสิริราช 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 
เขตเทศบาลตำบล 
สิริราช 
  

- 
 

- 
 

  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

1 ครั้ง/ปี 
 

- ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีเกิดความรู้สึก
รับผิดชอบต่อภาพ
แวดล้อมร่วมกันสร้าง
ความสมดุลของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ   
สิ่งแวดล้อม 

สาธารณสุข 
 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียตริพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 
 

- เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความ
จงรักภักดีแด่องค์พระ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวโดยการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ 

- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ 
เกียรติพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรบดิน 
ทรเทพยวรางกรู 
 

- - 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละร้อยของผู ้
ร่วมกิจกรรมมีความ 
เข้าใจถึงความสำคัญ 
ของทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
เข้าใจถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สาธารณสุข 
 

6 
 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารีการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสมุนไพรไทย 
  

1.เพื่อสนองพระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 
2.เพื่อปลูกรักษาพืช
สมุนไพร เพื่อให้ประชาชน
สามรถนำมาใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือน 
3.เพื่อเป็นแหล่งรวมองค์
ความรู้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเป็นฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
4.เพื่อให้การศึกษาและ
สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
การปลูกพืชสมุนไพร
ไทยกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 90 คน 
  

- - 
 

6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้
เรื่องการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  

- ประชาชนได้รับความรู้ใน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชและพืชสมุนไพรท่ีหายาก
และเป็นประโยชน์ต่อการ
รักษาโรคต่างๆ 

สาธารณสุข 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
  
  
  
  
  

โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ตำบลสิริราช 
  

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บริเวณภายในบริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลสิริ
ราช 
  
  
  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 
เขตเทศบาลตำบล 
สิริราช 
  

-  -  30,000 
 
 
 
  

30,000 30,000  1 ครั้ง/ปี 
  
  
  
  
  

- ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีเกิดความรู้สึก
รับผิดชอบต่อภาพแวดล้อม
ร่วมกันสร้างความสมดุลของ
ชุมชน 
   

สาธารณสุข 
 

  
  
  
  

รวม 7 โครงการ - - 126,500 126,500 126,500 126,500   

        
 

   

  

  
 

 
 

 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มภีูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
          
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชมุชน       
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน           
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัย
หนาว  

- เพื่อชว่ยเหลือ,บรรเทาประชาชนที่
ได้รับความเดือนร้อนจากภัยหนาว 
- เพื่อแบ่งเบาภาระคา่ใช้จ่ายที่
ประชาชนต้องจัดซ้ือเครื่องนุ่งห่มกัน
หนาว 
- เพื่อชว่ยเหลือผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
- เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ผู้สูงอายแุละผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
 

- ประชาชนในตำบล
สันดอนแก้ว ท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน  
จำนวน  ๓๗๕ คน 

- - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๕๐ % ของ
จำนวนผู้ด้อยโอกาส       
ผู้ยากจนและจำนวน
วัสดุเครื่องกันหนาวท่ี
ได้รับ 
 
  

- เป็นการแก้ปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากภัยหนาว 

งานป้องกันฯ 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(แผ่นดินไหวและ
การอพยพ) 

- เพื่อให้ ครู นักเรียน พนักงาน
เทศบาลตลอดถึงผู้นำชุมชนและ
ประชาชนมี ความรู้ในการรับมือ
เหตุแผ่นดินไหว 
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว 
- เพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน  

- พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล /
สมาชิก อปพร. / ครู 
นักเรียน / บุคลากร
ทางการศึกษา 
ประชาชน/เยาวชน 
และผู้นำชุมชนจำนวน
ท้ังสิ้น ๘๐ คน   

- - 10,0๐๐ 10,0๐๐ 10,0๐๐ - ร้อยละ ๕๐ % ของ 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล /
สมาชิก อปพร. / ครู 
นักเรียน / บุคลากร
ทางการศึกษา 
ประชาชน/เยาวชน 
และผู้นำชุมชน มีความ
เข้าใจในขันตอนการ
ป้องกันและการอพยพ
เมื่อต้องเผชิญเหตุ
แผ่นดินไหว  

- ลดการสูญเสียในชวีิตและ
ทรัพย์สิน  
- เจ้าหนา้ที่เทศบา สมาชิก อป
พร. นักเรียน  บุคลากรทางการ
ศึกษา ประชาชนเยาวชน และ
ผู้นำชุมชน มีความเขา้ใจในขัน
ตอนการป้องกันและการอพยพ
เมื่อต้องเผชิญเหตุแผ่นดินไหว - 
มีความเตรียมพร้อมในการ
ป้องกันแผ่นดินไหว  
ที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน และ
สถานที่ราชการ 
 

งานป้องกันฯ 
 

แบบ ผ 01 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนดับเพลิง
และอพยพหนีภัยใน
สถานศึกษา  

- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงาน
เทศบาล สามารถปฏิบัติงานในงาน
ป้องกันฯ ได้อย่างชำนาญ 
- เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย  
- เพื่อให้ครูอาจารย์ นักเรียนได้รับ
ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้นและ
สามารถระงับเหตุได้ 
- เพื่อให้มีการป้องกันฯพร้อมท้ังยัง
มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

- พนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  
ครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา 
ประชาชนและผู้นำ
ชุมชนจำนวน ๖0 คน   

- -  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๕๐ % ของ 
พนักงานเทศบาล
นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา 
ประชาชนและผู้นำ
ชุมชน มีความเข้าใจ
ในขันตอนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

- ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
- พนักงานเทศบาลนักเรียน 
บุคลากรทางการศึกษา 
ประชาชนและผู้นำชุมชน มี
ความเข้าใจในขันตอนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
- สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

งานป้องกันฯ 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนเพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทาง
ถนน  

- เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ 
ความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ทางถนน อย่างถูกวิธีและถูกหลัก
ตามหลักการแพทย์ 
- เพื่อให้ สมาชิก อปพร. รู้จักการ
ทำงานเป็นทีม 
 

- อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง , 
ประชาชน , นักเรียน
และหน่วยงานในพื้นท่ี 
ร่วมฝกึอบรมซ้อม
แผนจำนวน ๖๐ คน 

- -  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  - ร้อยละ ๕๐ % ของ 
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง , 
ประชาชน , นักเรียน     
มีความชำนาญและ
เข้าใจในขั้นตอนใน
การช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุทาง
ถนน อย่างถูกวิธีและ
ถูกหลักตามหลักการ
แพทย์ 

- สมาชิก อปพร.และพนักงาน
เทศบาล , พนักงานจ้าง 
พนักงานและนักเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการช่วยเหลืออย่างเป็น
ขั้นตอน 
- ผู้เข้ารับการอบรม 
 สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่
และถ่ายทอดให้กับ ชุมชน / 
หมู่บ้าน 
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้
ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 

งานป้องกันฯ 
 

  
  
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัย  

- เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความ
ชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัย   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกซ้อมแผนฯได้เพ่ิมพูนทักษะ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธี 
- เพื่อให้ สมาชิก อปพร. รู้จักการ
ทำงานเป็นทีม 
- เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ 
สามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกหลักตาม
หลักการแพทย์ 
- เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
พนักงานเทศบาล,
พนักงานจ้าง , 
ประชาชน , นักเรียน
และหน่วยงานในพื้นท่ี 
ร่วมฝึกอบรมซ้อม
แผนจำนวน ๘๐ คน 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๕๐ % ของ 
ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม มี
ความชำนาญและ
เข้าใจในขั้นตอนใน
การช่วยเหลือผู้
ประสบอัคคีภัย อย่าง
ถูกวิธีตามหลักการ
แพทย์ 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มี
ความรู้  ความเข้าใจในแนว
ทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อย่างเป็นขั้นตอน   
- เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไป
เผยแพร่และถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน  เป็นการขยาย
เครือข่ายในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
- เป็นการซักซ้อมการทำงาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
จนท./โรงเรียน/ประชาชน  
-ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯได้
เห็นความสำคัญในการฝึกซ้อม
แผน 
 

งานป้องกันฯ 
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โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่  

- เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
 - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนรักษาวินัยจราจรอย่าง
เคร่งครัด 
- เพื่อบริการและอำนวยความ
สะดวก ให้แก่ประชาชนในการใช้
รถใช้ถนน 
- เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดใน
การช่วยลดอุบัติภัย 
- เพื่อนำส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
อย่างทันท่วงที  

- ประชาชนในตำบล
สันดอนแก้วและ
นักท่องเท่ียวท่ัวไป 
- ประชาสัมพันธ์
รณรงค์เมาไม่ขับ 
- ตั้งจุดบริการ
ประชาชน วันละ 3  
ผลัด   
- สามารถนำส่ง
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัย
ทางถนนอย่าง
ทันท่วงที   

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ % ของ 
ประชาชนในตำบลสัน
ดอนแก้วมีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุและการ
เสียชีวิตลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบต่อปี  

- มีการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
- สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้แก่
ประชาชนในการใช้รถ   ใช้
ถนน 
- ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้
ถนน 
- สร้างความรู้สึกที่ดีและอบอุ่น
ระหว่างประชาชนตำบลสัน
ดอนแก้วและนักท่องเท่ียวกับ
เทศบาลตำบลสิริราช 

งานป้องกันฯ 
(เปลี่ยนแปลง) 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  

- เพื่อรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
 - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนรักษาวินัยจราจรอย่าง
เคร่งครัด 
- เพื่อบริการและอำนวยความ
สะดวก ให้แก่ประชาชนในการใช้
รถใช้ถนน 
- เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดใน
การช่วยลดอุบัติภัย 
- เพื่อนำส่งผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
อย่างทันท่วงที  

- ประชาชนในตำบล
สันดอนแก้วและ
นักท่องเท่ียวท่ัวไป 
- ประชาสัมพันธ์
รณรงค์เมาไม่ขับ 
- ตั้งจุดบริการ
ประชาชน วันละ 3  
ผลัด   
- สามารถนำส่ง
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัย
ทางถนนอย่าง
ทันท่วงที   
 

- - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ - ร้อยละ ๘๐ % ของ 
ประชาชนในตำบลสัน
ดอนแก้วมีอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุและการ
เสียชีวิตลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบต่อปี  

- มีการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 
- สร้างจิตสำนึกท่ีดีให้แก่
ประชาชนในการใช้รถ ใช้ถนน 
- ลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุ ท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การใช้รถใช้ถนน 
- สร้างความรู้สึกที่ดีและ
อบอุ่นระหว่างประชาชน
ตำบลสันดอนแก้วและ
นักท่องเท่ียวกับเทศบาล
ตำบลสิริราช 

งานป้องกันฯ 
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โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนภัย
สำหรับเด็กและ
เยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั  
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความ
ตระหนักและมีสว่นร่วมในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อให้มีเครือข่ายเยาวชนร่วมมือใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในตำบลสันดอนแก้ว 
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะใน
การปฏิบัติตนได้ถูกตอ้งเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 
- เพื่อให้เด็กเยาวชนเป็นกำลังเสริมใน
การป้องกันฯ ในอนาคตได้ 
 

- เด็ก เยาวชน ครู 
นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน  
๖0 คน   

- - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ - ร้อยละ ๕๐ % ของ 
เด็ก เยาวชน ครู 
นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวมถึงเด็ก
และเยาวชนได้มีความ
ตระหนักและการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั    
มากยิ่งขึ้น 

- เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั  
- เด็กและเยาวชนมีความ
ตระหนักและมีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
มากยิ่งขึ้น 
- มีเครือข่ายเด็กและเยาวชน
ร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่
ตำบล   สันดอนแกว้ 
- เด็กและเยาวชนมีทกัษะในการ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดสา
ธารณภัย 

งานป้องกันฯ 

 



  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 
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โครงการส่งเสริมการ
รักษาความสงบใน
ชุมชน (ฝึกอบรม
ซ้อมแผนอพยพกรณี
เกิดอุทกภัยและดิน
ถล่ม)  

- เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม 
- เพื่อให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
งานทางด้านการป้องกันฯท่ีเกิดจาก
ปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม 
- เพื่อให้หน่วยงาน/สถานท่ีราชการ
ในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีความเสี่ยงสามารถ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนพนักงาน
เทศบาล,พนักงาน
จ้าง , ประชาชน , 
ครู นักเรียน   ผู้นำ
ชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นท่ี 
ร่วมฝึกอบรมซ้อม
แผน จำนวน ๘๐ 
คน 

- ๑๔,๔๐๐ - - - ร้อยละ ๕๐ % ของ  
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พนักงาน
เทศบาล,พนักงานจ้าง , 
ประชาชน , ครู นักเรียน  
ผู้นำชุมชน มีความ
เข้าใจในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและ      
ดินถล่มเบื้องต้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
งานทางด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ชุมชนสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเบื้องต้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
มีความรู้ความเข้าใจ   
แนวทางการช่วยเหลือ
อย่างเป็นขั้นตอน   
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เห็นความสำคัญในการ
ฝึกซ้อมแผน 
 

งานป้องกันฯ
(เปลี่ยนแปลง) 

รวม  9 โครงการ - 174,400 - -    
 
 
 



3.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่
รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

1 โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษา 

ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ของบุคลากรทางการศึกษา
เช่น งานมหกรรมการศึกษา 
ศึกษาดูงานการบรหิาร
การศึกษา 

พัฒนาครูผูส้อนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 -       
30,000  

     
30,000  

 -  จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ครูและบุคลากรได้รับ
การอบรม ศึกษาดูงาน  

การศึกษา 

           

เหตุผลและความจำเป็น  
                  เนื่องจาก ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22  กำหนดให้การจดัการศึกษายึดหลกัผู้เรยีนทุกคน 
มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้  ฝ่ายงานการศึกษา เทศบาลตำบลสริาช จึงไดด้ำเนินการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นหัวใจสำคญัสำหรบัการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนท่ีควรเกดิขึ้นกับองค์กรสถานศึกษาเป็นหนว่ยงานท่ีสำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนท่ีมีคณุภาพสู่สังคมครูในยคุปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา  กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศนม์ีทักษะและประสบการณ์ปฏิบตัิงานเพือ่พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถและนำมาปรบัใช้ในชีวิตประจำวันได้  งานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการดูงานดา้นการศึกษา ข้าราชการครูและบคุลากร 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่
รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

2 โครงการ
ประชุมสมัมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับ
บทบาทและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 

ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
ของบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาครูผูส้อนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 -       
30,000  

     
30,000  

 -  จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ครูและบุคลากรได้รับ
การอบรม ศึกษาดูงาน  

การศึกษา 

           

เหตุผลและความจำเป็น  
                     เนื่องจาก ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  หมวดที่ 4  ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22  กำหนดให้การจัดการศึกษายดึหลักผู้เรียนทุกคน 
มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้  ฝ่ายงานการศึกษา เทศบาลตำบลสริาช จึงไดด้ำเนินการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด เป็นหัวใจสำคญัสำหรบัการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืนท่ีควรเกดิขึ้นกับองค์กรสถานศึกษาเป็นหนว่ยงานท่ีสำคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนท่ีมีคณุภาพสู่สังคมครูในยคุปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา  กระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศนม์ีทักษะและประสบการณ์ปฏิบตัิงานเพือ่พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถและนำมาปรบัใช้ในชีวิตประจำวันได้  งานการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการดูงานดา้นการศึกษา ข้าราชการครูและบคุลากร  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่
รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

3 โครงการ
ประชาสมัพันธ์การ
รับสมคัรนักเรียน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  การจดัทำป้าย 
คัตเอ๊าท์ แผนผัง แผ่นพับ
รวมถึงสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์การ
รับสมคัรนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 
2561  

 -         
5,000  

        
5,000  

 -  จำนวน
นักเรียน
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล
ตำบลสิรริาช 

           

เหตุผลและความจำเป็น  
               เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวตา่งๆ ภายในโรงเรยีน ทั้งในด้านการบริหารจดัการ ด้านวิชาการ  
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้มูลข่าวสารและเกรด็ความรู้ต่าง ๆ ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและภารกิจตา่ง ๆ ของโรงเรียนใหด้ำเนินไปด้วยดีและบรรลผุลตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียน ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารและผลการดำเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่
หลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรยีนขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านความสมัพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่
รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

4 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก
ให้กล้าแสดงออก พัฒนา
ทักษะ การเรียนรู้ ด้านร่าง
กาน และจิตใจ  

เด็กในพ้ืนท่ีตำบลสัน
ดอนแก้วและ
ใกล้เคียง 

 -  50,000 50,000 - จำนวนผู้เข้า
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ผู้ปกครอง ครอบครัว  
องค์การต่าง ๆ ไดม้ีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
2.  เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถทางด้าน
การกีฬาดนตรีวิชาการ 
3.  ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสำคญั
ของเด็ก สนใจในการ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 
และช่วยเหลือ
สงเคราะห์เด็ก 

โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล
ตำบลสิริ
ราช/ฝ่าย
งาน
การศึกษา 

 
 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก“วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันท่ีภาครัฐต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ  ถือเป็นพลังสำคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ  เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เกิดความรัก ความสา มัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และชักนำกันไปในทางที่ดี        
ที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย  ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้จักเสียสละ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  รู้รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ และเป็นกำลังของประเทศชาติ
ต่อไป 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 โครงการอาหาร

กลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารที่สะอาด
และปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายทุกวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานทางโภชนาการ การ
เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และการมีพัฒนา
พฤติกรรมการบรโิภคที่ด ี

1. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน อย่าง
เพียงพอ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร 
ที่มีคุณภาพ สะอาด 
ถูกหลักอนามัยต่อ 
ร่างกาย  

 -  147,000 147,000 - ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนมีอตัราการ
เจริญเติมโตตามเกณฑ์ที่
กำหนด  

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ   

 
 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสริิราช ได้รับจดัสรรเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 245 วัน และอาหารเสริม(นม)จำนวน  260  วัน   
ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนและ เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้เรียนใหไ้ดร้ับสารอาหารที่เป็นประโยชน์  และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ผู้เรยีนมีร่างกายแข็งแรง มี
ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด มีคณุค่า เพื่อนำไปใช้ด้านทักษะการดำรงชีวิต มีพัฒนาการทางร่างกายตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกำหนดพร้อม
ทั้งเป็นกำลังสำคญั ของครอบครัว ชุมชน และ   ของชาติต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการอาหาร
กลางวัน รร.อนุบาล
เทศบาลตำบลสิรริาช 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารที่สะอาด
และปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายทุกวัน 

1. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน อย่าง
เพียงพอ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร 
ที่มีคุณภาพ สะอาด 
ถูกหลักอนามัยต่อ 

- 300,000 300,000 - ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

1.  นักเรียนมีอัตราการ
เจริญเติมโตตามเกณฑ์ที่
กำหนด                         
2.  ไดร้ับโภชนาการ
ครบ 5 หมู ่

รร.อนุบาล
เทศบาล
ตำบลสิรริาช 

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานทางโภชนาการ การ
เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และการมีพัฒนา
พฤติกรรมการบรโิภคที่ด ี

ร่างกาย 

 
 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสิริราช ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)จำนวน  200  วัน  ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุน
และ เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้เรียนให้ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์  และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ในการเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด มีคณุค่า เพื่อนำไปใช้ด้านทักษะการดำรงชีวิต มีพัฒนาการทางร่างกายตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกำหนดพร้อมท้ังเป็นกำลังสำคัญ
ของครอบครัว ชุมชน และ ของชาติต่อไปในอนาคต 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
9 ค่าอาหารเสรมินม 

(นม) (ราคาตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้ทำ
ความตกลงกับสำนัก
งบประมาณ กล่อง
ละ 7.37 บาท ) 

1.เพื่อให้นักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารเสริม(นม)ที่
สะอาดและปลอดภยัถูกหลัก
สุขอนามัย          
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ 
และเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายทุกวัน                     
3.เพื่อให้นักเรยีนที่ขาด
แคลนและมีภาวะทุพโภชนา
ได้รับประทานอาหารเสรมิ
(นม)เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตตามวัยอันควร 

จัดอาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล
สิริราช โรงเรียนบ้าน
อ้อวิทยา โรงเรียนบ้าน
แม่ทาน  

- 33,000 33,000 - ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมินม
โรงเรียน 

1. นักเรียนมีอัตราการ
เจริญเติมโตตามเกณฑ์ที่
กำหนด 2.  ได้รับ
โภชนาการครบ 5 หมู ่

งาน
การศึกษา 

 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก เป็นโครงการทีร่ัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ดว้ยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดืม่นมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มี
ความสมบรูณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านตา่ง ๆ ของเด็กเป็นไปอยา่งเต็มศักยภาพ ปัจจุบันส่งเสริมให้ดืม่นมตั้งแต่อนุบาล ๑ ช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๖ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อและจัดส่งให้กับสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒การจดัซื้อนมสำหรับโรงเรียนจึงเปลี่ยนจากการให้สถานศึกษาจัดซื้อเอง เป็นให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจดัซือ้ให้ 



3.4 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1  โครงการควบคุมขาด
สาร 
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพ 
รัตน์ราชสุดาสยามบรม 
ราชกุมารี  หมู่ 1 -9 

1. เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาของ  
เด็กไทยในชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชากรทุกกลุ่มวัยโดย
การขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
ให้หมดไปจากชุมชน 
๒.เพื่อให้ร้านค้าจำหน่ายเกลือ 
ผสมไอโอดีน และครัวเรือน 
สามารถใช้เกลือผสมสารไอโอดีน 
ท่ีได้มาตรฐาน 
๓.เพื่อดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน 
ในชุมชน และมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดอบรม อสม.และ
แกนนำ 
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านละ 30 คน 
9 หมู่บ้านรวม 
270 คน 
  

- 63,000 
  

63,000 
  
  
  
  

63,000 
  

63,000 
  
  
  
  

ร้อยละ 80 ของผู ้
เข้าร่วมอบรมมีความ 
รู้และความเข้าใจ 
โรคขาดสารไอโอดีน  

ประชาชนใน
ตำบล 
สันดอนแก้ว
ปลอดภัยจาก
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

สาธารณสุข 
  
  

     
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
 
 

  

โครงการต้านภัยมะเร็ง
เต้านม อสม. 

1.เพื่อรณรงค์ให้ความรู้มะเร็งเต้านม
และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แก่สตรีกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรม
การตรวจเต้านมตนเองท่ีถูกต้องและ
สม่ำเสมอ 
3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน
ท่ัวไปมีความรู้และมีพฤติกรรมการ
ตรวจนมท่ีถูกต้องด้วยวิธีสามน้ิวสาม
สัมผัส  

จัดอบรมให้ความรู้
แก่สตรีอายุ 30 - 
70 ปี จำนวน 9 
หมู่ๆละ 20 คน  
รวม 180 คน 
  

- 
 
  

54,000  54,000 
  

54,000  54,000 
 
 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้รับการอบรมมี
ความรู้และสามารถ
ตรวจ 
เต้านมด้วยตนเอง 
ได้ถูกต้อง 

สตรตีำบลสัน
ดอนแก้วรู้
วิธีการตรวจ
เต้านมด้วย
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

สาธารณสุข 
(เพิ่มเติม)  

3 
  
  
  
  
  
  

 - โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO 
BE NUMBER ONE 
  

1.เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบ
ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
2.เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการ
ต่อต้านป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชน 
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทาง
ความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกาย จิตใจให้กับเยาวชน 
4.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด 
กลุ่มเป้าหมาย 9
หมู่บ้าน หมูล่ะ 
30 คน รวม 90 
คน 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 ร้อยละ 85 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจในการ 
ป้องกันยาเสพติด 
  
  
  
  
  
  
  

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้และ
ความเข้าใจใน
การป้องกันยา
เสพติด 
  

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  

เงินอุดหนุนสำหรับ
สำรวจ 
ข้อมูลจำนวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนจำนวน
สัตว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี 

เพื่อสำรวจข้อมลูจำนวนสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียนจำนวนสตัว์ตามโครง 
การสัตว์ปลอดโรค คนปลอด 
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
พระปณิธาน ศาสตรจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้า 
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ ์
อัครราชกุมาร ี
  

- สุนัข ในตำบล 
สันดอนแก้ว 
จำนวน   
764  ตัว  
- แมว ในตำบล 
สันดอนแก้ว 
จำนวน  367  
ตัว ได้รบัการขึ้น
ทะเบียน 
สัตว ์
  

- 
  
  
  
  
  
  
  
  

2,400 
  

- 
  
  
  
  
  
  
  
  

54,000  54,000 
 
 

ร้อยละร้อยของ  
สุนัขและแมวได้รับ
การขึ้นทะเบียน 
  
  
  
  
  
  

สุนัขและแมว
ได้รับการ 
สำรวจและ
ลงทะเบียน
ครบทุกตัวใน
ตำบลสันดอน
แก้ว 
  

สาธารณสุข 
(เพิ่มเติม) 

5 
  
  
  
  
  

  

เงินอุดหนุนสำหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สนุัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี
 

ขับเคลื่อนตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย ์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ ์
อัครราชกุมาร ี

 - สุนัข ในตำบล 
สันดอนแก้ว 
จำนวน 764  ตัว  
 - แมว ในตำบล 
สันดอนแก้ว 
จำนวน  367  
ตัว 
  

-  
  
  
  
  
  
  

23,000  
  

23,000  
  
  
  
  
  
  

- 
 

  ร้อยละร้อยของ 
สุนัขและแมวปลอด 
ภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 
  
  
  

สุนัขและแมว
ได้รับการ
ได้รับการฉีด
วัคซนีทุกตัว 
  

สาธารณสุข 
(เพิ่มเติม) 

  
  
  
  
  



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

6 
  
 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอกภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี
  

1.เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการ
ดูแลสตัว์เลี้ยงย่างถูกต้องและ
รับผิดชอบ 
3.เพื่ออบรมให้ประชาชนมี 
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  
 

 -ประชุมผู้นำชุมชน 
จำนวน 30 คน 
 - จัดอบรมให้ความ 
รู้ แกนนำชุมชน  
จำนวน 135 คน 
  

 - 
  
  

 

 26,400  
  

 26,400  
  

 

- 
  

 ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับการอบรมมี 
ความรู้ความ
เข้าใจและ
ตระหนักถึง  
อันตรายของโรค
พิษสุนัขบ้า  

แกนนำชุมชน
ได้รับความรู ้
และสามารถ
นำไปประชา 
สัมพันธ์ให้กับ
บุคคลอื่นได ้
  

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 

7 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการเด็กไทยปลอดภัย 
ห่างไกลจากโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
  

1.เด็กนักเรียนไดร้ับรับประทาน
เกลือไอโอดีนในครัวเรือน 
2.ลดอัตราการเกดิภาวการณ์
ขาด 
สารไอโอดีน 
  
  
  
  
   

1.ประชาสัมพันธ์โรค 
ขาดสารไอโอดีน 9  
หมู่บ้าน 
2. สนับสนุนเกลือ
อนามัยให้กับ
โรงเรียนในตำบลสัน
ดอนแก้ว 

  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

ร้อยละร้อยของ
นัก เรียนได้รับ
สารไอโอดีนและ
ประชาสมัพันธ์ 
  
  
  
  

  
  

นักเรียนใน
ตำบลสันดอน 
แก้วได้รับสาร
ไอโอดีนครบ 

  

สาธารณสุข 
(เพิ่มเติม) 

  
  
  
  
  

  
  



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการพ่นหมอกควัน 
ภายในตำบลสันดอนแก้ว 
  

1. เพื่อพ่นหมอกควันใน
ตำบลสันดอนแก้ว 
2. เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคอันมียุง
เป็นพาหะ 
 

พ่นหมอกควันใน 
ตำบลสันดอนแก้ว 
จำนวน 9 หมู่บ้าน 

  

- 
  
  
  
  

40,000 
  

- 
  
  
  
  

- 
  

ร้อยละ 85 ของ 
จำนวนประชาชน
ในตำบลสันดอน
แก้วได้รับการพ่น
หมอกควัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในตำบล
สันดอนแก้ว 
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

  

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 

  
  



9 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

โครงการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนเอดส ์
  

1. เพื่อป้องกันมิให้โรค
เอดสไ์ด้แพรเ่ชื้อไปสู่
ครอบครัวและชุมชน  
2.เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ครอบครัว ชุมชนให้
ความสำคญัต่อการดูแล
และป้องกันโรคเอดส ์
  
  
  

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ป่วยรายเก่าและ
ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
กลุ่มเป้าหมาย  
จำนวน  25 คน 
  

 - 6,800 -  - ร้อยละร้อยของผู ้
ป่วยโรคเอดสไ์ดร้ับ
ดูแลรักษาท่ีถูกต้อง
ตามมาตรฐานการ 
ดูแลผูป้่วยเอดส์  
  
  
  

๑.เกิดความความ
ตระหนัก 
และป้องกันโรค
เอดส์ในกลุม่ 
เยาวชนและกลุ่ม
เสี่ยงอ่ืนๆ  
2.ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับดูแล 
รักษาท่ีถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
การดูแลผู้ป่วยเอดส์  
3.ครอบครัวชุมชน
ให้ความสำคญัต่อ
การดูแลและ
ป้องกันโรคเอดส ์

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 

 

   
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 
  
  
  

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค 
ติดต่อตา่งๆ 
  

เพื่อเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันโรค 
ในชุมชนและ
โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  
  
  

รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ 
โรคตดิต่อต่างๆ ให้ 
ครอบคลมุ จำนวน 
เป้าหมาย 9 หมู่บ้าน 
  

 - 
  
  
  
  

10,000 
  

-  
  
  
  
  

-   จำนวนพื้นที่
หรือครัวเรือนท่ี
ได้รับความรู ้

  
  
  

ประชาชนร่วมป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อที่
สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่องอัตราการ
ป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง 
 
 

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 

 

รวม 10 โครงการ 108,000 250,600 54,400     

 
  

        

 



3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ 
คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมไดเ้รียนรู้
กระบวนการเลี้ยงกุ้งฝอย 

2.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
อาชีพเสริมเพิม่รายได้ 

 

 
 

- กลุ่มเป้าหมายคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการ
จำนวน สมาชิก  50  
คน 
-จัดอบรมเรียนรู้
กระบวนการเลี้ยงกุ้ง
ฝอย 

- 12,000 - - ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม มคีวามรู้
กระบวนการเลี้ยงกุ้งฝอย 
2.ร้อยละ 60 สามารถ
นำไปประกอบอาชีพเสรมิ
เพิ่มรายได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
มีรายได้เพิม่ทำ
ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

 

 

 



3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการค่ายสาม
วัย 

- เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธภาพความรัก 
ความผูกพัน ระหว่าง
คนในครอบครัว 

-กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกใน 
ครอบครัวประกอบด้วย เด็ก 
ผู้ใหญ่ ผูสู้งอายุ จำนวน 25 
ครอบครัว จำนวน  75  คน 
-จัดอบรมและจดักิจกรรม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เสรมิสร้าง
ความรัก ความผูกพันระหว่าง
คนในครอบครัว 

- 15,000 - - -ร้อยละ 80 ของผู้
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
สัมพันธภาพความรัก 
ความผูกพัน 

-นำความรู้ไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
โดยเสรมิสร้างให้
ครอบครัว 
อบอุ่นและ
เข้มแข็ง 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เพิ่มเติม) 

2 โครงการชีวิต
สดใสในวัยทอง 

- เพื่อให้สตรีได้
เรียนรู้การปฏิบตัิ
ตัวการเข้าสู่วัยทอง
อย่างถูกต้อง 

-กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนกลุม่
สตรจีาก 9 หมู่บา้น จำนวน 
60 คน 
-จัดอบรมการปฏิบัตติัวการ
เข้าสู่วัยทองอย่างถูกต้อง 

- 11,000.
- 

- - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี 
ความรู้ในการ ปฏิบัติ
ตัวเข้าสู่วัยทองได้
อย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมายนำ
ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เพิ่มเติม) 

3 โครงการเตรยีม 
ความพร้อมก่อน 
เข้าสู่วัยผู้สูงอาย ุ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ กาย ใจ 
สังคม เศรษฐกิจ ท่ี
เหมาะสมกับวัย
ผู้สูงอายุ 
2.เพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิ
หรือสวัสดิการท่ี
ผู้สูงอายุจะได้รับ 

– กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคน 
ก่อนเข้าสู่วัยผู้อายุและผู้สูงอายุ 
อายุระหว่าง55 – 60 ปี 
จำนวน 100 คน 
1.จัดอบรม เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ กาย ใจ สังคม
เศรษฐกิจ ท่ีเหมาะสมกับวัย
ผู้สูงอายุ 
2. เพื่อให้รับรู้ถึงสิทธิหรือ
สวัสดิการท่ีผู้สูงอายุจะได้รับ 

- 15,000 - - 1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ กาย ใจ สังคม 
เศรษฐกิจให้เหมาะสม
กับวัยผู้สูงอาย ุ
2.ร้อยละ 80 เข้าใจ
สิทธิหรือสวสัดิการที่
ผู้สูงอายุจะไดร้ับ 

-ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเตรยีม
ความพร้อมใน
การเข้าสู่วยั
สูงอายุได้อยา่ง
เหมาะสม 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เพิ่มเติม) 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการส่งเสริม 
การพัฒนาผูสู้ง 
อาย ุ

1.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้ดูแล 
สุขภาพกาย ใจ อารมณ ์
ได้อย่างเหมาะสม 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ    ตระหนักรู้
คุณค่าของตนเอง 

- กลุ่มเป้าหมายตัวแทน
ผู้สูงอายุตำบลสันดอนแก้ว 
จำนวน 120  คน 
1.จัดอบรมเพื่อให้ผูสู้งอายุได้
ดูแลสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ 
ได้อย่างเหมาะสม 
2. จดักิจกรรมรดน้ำดำหัว 
ผู้สูงอาย ุ
 

- 18,000 - - 1.ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุท่ีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม รับรู้และ
เข้าใจ การดูแล
สุขภาพ ร่างกาย 
จิตใจได้อย่าง
เหมาะสม 
2.ร้อยละ 70 ของ
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ตระรู้ถึง
คุณค่าของตนเอง 

- ผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
ใช้ชีวิต อย่าง 
คุณค่า มีความสุข
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เปลี่ยนแปลง) 

5 โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
วันสตรตีำบล 
สันดอนแก้ว 

1.เพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้
สิทธิความเท่าเทียม การ
สร้างระบบคุ้มครองสตรี
จากความรุนแรง 
2.เพื่อส่งเสรมิความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

- กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนกลุม่
สตรจีาก 9 หมู่บา้น จำนวน 
150 คน 
1.จัดอบรมสิทธิความเท่า
เทียม การสร้างระบบ
คุ้มครองสตรีจากความรุนแรง 
2.จัดกิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาพ้ืนบ้าน เสริมสรา้ง
ความสามัคค ี

- 20,000 - - 1.ร้อยละ70ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดการรับรู้ เข้าใจ
ในสิทธิความเท่า
เทียม การสร้าง
ระบบคุ้มครองสตรี
จากความรุนแรง 
2.ร้อยละ70ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
ส่วนร่วมใน
กระบวนการจดั
กิจกรรม 
 

- กลุ่มสตร ี
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นำความรูไ้ป 
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
-เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เปลี่ยนแปลง) 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
  
  
  
  
  
  
  
  

 โครงการ
การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน ( 
D.A.R.E. ประเทศ
ไทย) 

1. เพื่อพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปญัหา
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด และปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชนให้มีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านยาเสพตดิ 
๒. เพื่อควบคมุการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติด   
๓.เพื่อสร้างภูมิคุม้กันท่ีดีแก่
เด็กและเยาวชนให้ห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 

จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องยาเสพติดให้แก่
เด็กนักเรยีนในตำบล
สันดอนแก้ว 
จำนวน 70 คน 

  

- 
  
  
  
  
  
  

  

12,100 
  

12,100 
  
  
  
  
  
  

  

- 
  

ร้อยละ 85 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมได ้
รับความรู้
เรื่องยาเสพ
ติด 
  
  
  

  
  

๑.การแพร่ระบาดของยา       
เสพติดในสถานศึกษาลดลง     
๒.เด็กและเยาวชนมีจิตสำ 
นึกและตระหนักถึงพิษภัย 
ของยาเสพติด 
๓.เด็กนักเรียนมีภูมคิุ้มกันรู ้
เท่าทันโทษและพิษภยัของ 
ยาเสพตดิป้องกันและแก้   
ไขปัญหายาเสพติด   

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 
  
  
  
  
  

  
  

7 โครงการจดังาน
วันเยาวชน
แห่งชาติ 

- นิทรรศการทางวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ศิลปหัตถกรรม ของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 
 

กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในพื้นที ่จำนวน 
100 คน 

 -  20,000 20,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 - นิทรรศการทางวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ศิลปหัตถกรรม ของกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

จำนวน  7  โครงการ - 111,100 42,100     
 

 



 

 

3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

สนับสนุน/จัดกิจกรรม 
แข่งขันกีฬาทุกระดับโดย
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี  

- จัดทีมหรือกลุม่กีฬา
ประเภทต่างๆ เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา ใน
ตำบลลันดอนแก้ว 

 -  30,000 30,000 - จำนวนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ส่งเสรมิให้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ด้วยการเล่นกีฬา
ชนิดต่างๆ 

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด อ.แม่ทะ 

สนับสนุน/จัดกิจกรรม 
แข่งขันกีฬาทุกระดับโดย
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี และอื่นๆ 
 

- จัดทีมหรือกลุม่กีฬา
ประเภทต่างๆ เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 -  20,000 20,000 - จำนวนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ส่งเสรมิให้ใช้เวลา
ว่างให้เกดิประโยชน์ 
ด้วยการเล่นกีฬา
ชนิดต่างๆ                      
2.สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ร่วมระหว่างหน่วยงาน
อื่น 

สนับสนุน/จัดกิจกรรม 
แข่งขันกีฬาทุกระดับโดย
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนท่ี 

1. จัดทีมหรือกลุม่กีฬา
ประเภทต่างๆ เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน  
2. เพื่อให้เยาวชน
ประชาชน พัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

 -  20,000 20,000 - จำนวนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.ส่งเสรมิให้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
ด้วยการเล่นกีฬา
ชนิดต่างๆ 
2.สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
4 โครงการจดัการเรียน

การสอนศลิปะมวยไทย 
สนับสนุน เด็กและเยาวชน
การเรยีนมวยไทย 
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการเรียนการ
สอนมวยไทย 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 100 คน 

 -  20,000 20,000 - จำนวนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
ได้รับการอนุรักษไ์ว้ซึ่ง
ศิลปะประจำชาตสิืบ
ต่อไป 
2. เด็กและเยาวชน ได้
แสดงออกถึงความ 
สามารถด้านกีฬามวยไทย  

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

5 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

1.เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับความรู้
ความเข้าใจจากการเล่น
กีฬาอย่างถูกต้อง 
2.เพื่อสร้างนิสัยใหร้ักการ
ออกกำลังกายและเห็น
คุณค่าของกีฬา 
3.เพื่อสร้างให้เป็นคนที่มี
น้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบกติกากีฬา
ประเภทต่างๆ 
4.เพื่อให้สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคมมมีนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
 

กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ จำนวน 100 
คน 

  20,000 20,000   จำนวนเข้าร่วม
กิจกรรม 

1.เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว มี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
พื้นฐานการ 
เล่นกีฬาประเภทต่างๆถ  
2.เพิ่มทักษะในการเล่น
กีฬา พัฒนาขีดความสา
มารให้ดียิ่งข้ึน 
  

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
    



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 
10 และเผยแพร่พระราชกรณี
กิจต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่พระราช
กรณียกิจสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 
10 แก่ประชาชน 
 

 -  20,000 20,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

7 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระ
ราชกรณีกิจต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่พระราช
กรณียกิจสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 แก่
ประชาชน 
 

 -  20,000 20,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

8 โครงการวันเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาล ได้
ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการ
ปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 
ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆได้
มองเห็นความสำคัญ ของการ
บริการและการอำนวยความ
สะดวก สร้างความเป็นธรรม 
ความเสมอภาค ให้กับประชาชน
ท่ีมาใช้บริการของเทศบาล  

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และ 
ประชาชนท่ัวไป 

 -  10,000 10,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. เกิดสิริมงคลแก่
องค์กร 
2. สร้างความสามัคคี
ให้กับองค์กร พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี 

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

 
 
 
          



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
9 โครงการวันปิยมหาราช จัดกิจกรรรม เนื่องใน  วันคล้าย

วันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 5 ทุกปีจะมีการวาง
พวงมาลาดอกไม ้ 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

 -  5,000 5,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปลูกจิตสำนึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ เพื่อ
แสดงความกตัญญู
กตเวท ี

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

10 โครงการตีกลองปู่จา 1.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและ
บุคคลทั่วไปท่ีมคีวามสามารถ
ทางด้านตีกลองปู่จาได้แสดง
ความสามารถ พัฒนาทักษะและ
แลกเปลีย่นความรู้ วามสามารถ
ทางด้านตีกลองปู่จา                          
2.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
   3.เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
เป็นไทยและสร้างจิตสำนึกให้
เยาวชนและบุคคลทั่วไปเล็งเห็น
คุณค่าของกลองปู่จา                                   
4.เพื่อเป็นการทำกิจกรรม
ร่วมกันของคนในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง 
 

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
ตำบลสันดอนแก้ว 
และประชาชนท่ัวไป 
จำนวน 50 คน 

 -  10,000 10,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมจารีต
ประเพณี และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้
ลูกหลานได้ศึกษา
เรียนรู ้

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

 

 
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
11 โครงการประเพณีปี๋ใหม่

เมือง 
1.  เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป                      
2.  เพื่อให้เกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน 
3. เพื่อเป็นการแสดงออกของ
ชุมชนในความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน          
4.  เพื่อให้เกิดการหวงแหน การมี
ส่วนร่วมรักษาประเพณีให้คงอยู่
กับท้องถิ่นตลอดไป 

ประชาชน  เยาวชน  
องค์กรชุมชน  องค์กร
เอกชน ส่วนราชการ
ในตำบลสันดอนแก้ว
และพื้นที่ใกล้เคยีง  

 -  50,000 50,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมและมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
2.  เกิดการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี  ทำให้
ประชาชนในตำบลได้
มีโอกาสมาอยู่รวมกัน 
เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวที เช่น ลูก-หลาน 
มารดน้ำขอพรจาก
บิดา มารดา ปู่ย่า ตา
ยาย    

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

12 โครงการประเพณ ี
ยี่เป็ง 

1. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการลอย
กระทงหรือประเพณยีี่เป็งในวัน
เพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่ต่อไป 
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนโดยทั่วไป ไดเ้ห็น และ
ตระหนักในความสำคญัของคุณค่า
วัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่และ
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
 

1. ประชาชน  ชุมชน  
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสาน  
วัฒนธรรมและ
ประเพณีให้สืบต่อไป 
2. ประชาชนหันมา
อนุรักษ์แม่น้ำด้วยการ
ไม่ใช้โฟม ทำกระทง
ลดปัญหาขยะในลำน้ำ 

 -  50,000 50,000 - จำนวน
ประชาชนหัน
มาใช้กระทง

จากวัสดุ
ธรรมชาตเิพิ่ม

มากขึ้น 

ขยะในแม่น้ำลำคลอง
ลดลง เป็นรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
13 โครงการส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามของท้องถิ่นในเขต
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมการอนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น 
ประเพณีตานก๋วยสลาก สงฆ์น้ำ
พระ  

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ส่วนร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงาม ของตำบล
สันดอนแก้ว  

 -  100,000 100,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1. ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมและมีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

14 โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนดนตรี ไทยและ
ดนตรีพื้นเมือง 

1.เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและ
บุคคลทั่วไปท่ีมคีวามสามารถ
ทางด้านดนตรไีทยและดนตรี
พื้นเมืองได้แสดงความสามารถ 
พัฒนาทักษะและแลกเปลีย่น
ความรู้ความสามารถทางด้าน
ดนตรไีทยและดนตรีพื้นเมือง 
2.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนและ
บุคคลทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
3.เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็น
ไทยและสรา้งจิตสำนึกให้เยาวชน
และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นคณุค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4.เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน
ของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
 

นักเรียน นักศึกษา 
เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตำบลสันดอนแก้ว  

 -  20,000 20,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตำบลสันดอน
แก้ว มีความรู้ความ
เข้าใจ ในพื้นฐาน
ดนตรไีทยและดนตรี
พื้นเมืองประเภทต่างๆ                        
2.เพิ่มทักษะในการ
เล่นดนตรี พัฒนาขีด
ความสามารถ  
ให้ดียิ่งข้ึน 
3.ส่งเสรมิอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามให้
คงอยู่สืบไป 
  

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

       
 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
15 โครงการอบรมเยาวชน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหลักธรรม
พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวม
หลักธรรมคำสอน ต้นแบบ และ
ระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็ก
และเยาวชนควรได้รับการศึกษา 
เรียนรู้ คำสอนทาง
พระพุทธศาสนา และแนวปฏิบตัิ
ของชาวพุทธ  

เด็กและเยาวชนตำบล
สันดอนแก้ว จำนวน 
100 คน 

 -  20,000 20,000 - จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 - เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

งานการศึกษา 
(เปลี่ยนแปลง) 

16 โครงการเพื่อแสดง
ความอาลัยถวายพระ
ราชกุศลพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
รัชกาลที่ 9 

เพื่อเทิดพระเกยีรติและเพื่อแสดง
ความอาลัยถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูิ
พลอดุลยเดช   

อำนวยความสะดวก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อ
แสดงความอาลัย
ถวายพระราชกุศล
พระบาท-สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุย
เดช ให้ประชาชน
สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ ในพระ
ราชกรณยีกิจ 
 

 -  50,000 50,000 - จำนวน
ประชาชนเข้า
ร่วมพิธีแสดง
ความอาลัย
ถวายพระราช
กุศลพระ
บาท-สมเดจ็
พระเจ้าอยูห่ัว
ภูมิพลอดลุย
เดช 

ประชาชนสำนึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ของชนชาวไทย 

งานการศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

 

 
 
 
  
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 

เพื่อเทิดพระเกยีรติวันเฉลมิ
พระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช   

อำนวยความสะดวก
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อเทิดพระเกยีรติ
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระ
บาท สมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
 
  

 -  20,000 20,000 - จำนวนประชาชน
ร่วมโครงการทิด
พระเกียรติวัน
เฉลิมพระชนม-
พรรษาของพระ
บาท-สมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที 
ได้แสดงออกถึง
จิตสำนึกของความรัก
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

งานการศึกษา 

รวม  17 โครงการ - 485,000 485,000 -    
 



3.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุน การสงเคราะหเ์บี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล 
สันดอนแก้ว จำนวน  
22 คน 

 - 
  
  

 150,000  
  

150,000 
  
  
  

 - 
  

- ร้อยละร้อยของผู้มา
ลงทะเบียนได ้
รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
มีเงินในการดำรงชีพ 
  

สาธารณสุข 
(เปลี่ยนแปลง) 

2 เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบีย้
ความพิการ ให้แก่คนพิการ 
หรือทุพพลภาพ 
ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ่ายเบี้ยคนพิการ 
จำนวน 280 คน  
คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน 

- 2,688,800 - - ร้อยละ 100 ของคน
พิการที่ลงทะเบียน 

คนพิการที่เป็นผูม้ี
สิทธิไดม้ีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
นำเงินไปดำรงชีพได ้

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เปลี่ยนแปลง) 

3 สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ตำบล 
สันดอนแก้ว 

- เพื่อส่งเสริมการจดัสวสัดิการ
ชุมชนให้กับ 
ประชาชน ที่เป็นสมาชิก 
กองทุน 

- สมทบเงินแก่กองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ตำบลสันดอนแก้ว 
จำนวนสมาชิก  
2,000  คน 

- 50,000 - - ร้อยละ 100ของ
สมาชิกกองทุนฯ ไดร้ับ
การจัด 
สวัสดิการ ตามระเบียน
ของกองทุนอย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน และเป็นธรรม 

- ประชาชนท่ีเป็น
สมาชิกมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เปลี่ยนแปลง) 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-กลุ่มเป้าหมาย ผูสู้งอายุ จำนวน 
1,020 คน โดยจา่ยเบี้ยยังชีพ 
ตามอัตราขั้นบันได 
อายุ 60-69 ปี จำนวน 662 
คนๆ ละ 600 บาท 
อายุ 70-79 ปี จำนวน 226 
คนๆละ 700 บาท 
อายุ 80-89 ปี จำนวน 120 
คนๆ ละ 800 บาท 
อายุ 90ปีขึ้นไป จำนวน 12 
คนๆ ละ 1,000 บาท 
 

- 7,960,800 
 

- - ร้อยละ  
100 ของผู้
ลงทะเบียน 

ผู้มีสิทธิได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น สามารถนำ
เงินไปดำรงชีพได ้

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เปลี่ยนแปลง) 

5 
  
  
  

- เงินสมทบ
กองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่
  

 -เพื่อพัฒนางานด้าน
สุขภาพตำบล 
  
  

 -อุดหนุนกองทุน 
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี 
  

 - 
  
  
  

110,000  
  

110,000  110,000  1 ครั้ง/ป ี
  
  
  

 - เป็นการสร้าง
หลักประกัน 
สุขภาพให้กับ
ประชาชนทุก 
คนในพ้ืนท่ี โดย
ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมตาม
ความพร้อม 
 

งาน 
สาธารณสุข 

 (เปลี่ยนแปลง) 
  
  

 

 

 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
  
  
  

- สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลสันดอนแก้ว 

- เพื่อส่งเสริมการจดั
สวัสดิการชุมชน 
ให้กับประชาชน 
  
  

 - ให้เงินสมทบแก่กลุ่มสวสัดิการ
ชุมชนตำบลสันดอนแก้ว (ออม
วันละบาท) 
 
 
  

 - 
  
  
  

50,000  
  

50,000  50,000  1 ครั้ง/ป ี
  
  
  

 - ประชาชนได้รับ
สวัสดิการทั่วถึง  

งาน 
สาธารณสุข 

(เปลี่ยนแปลง) 
  
  

รวม 6 โครางการ - 11,006,600 310,000 160,000    

           

 

  
 

 

 

 



ผ.01 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
      เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ท่ี 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ    
    4. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    
        4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 โครงการกลุ่มนวด
แผนโบราณ 
หลักสตูร 50 
ช่ัวโมง 

1.เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะการนวด
แผนโบราณ เพื่อ
สุขภาพท่ีถูกต้องและ
ปลอดภัย 
2.เพื่อส่งเสรมิอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

 

-กลุ่มเป้าหมาย กลุม่สตรี  
จำนวน 15 คน 
-จัดฝึกปฏิบตัิเรียนรู้
ทักษะการนวดแผน
โบราณ เพื่อสุขภาพท่ี
ถูกต้องและปลอดภัย 

- 45,400.- - - ร้อยละ 80ของ
ผู้เข้าร่วมสมารถ
เรียนรู้ทักษะการ
นวดแผนโบราณ
ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
สามารถนำความรู้
ทักษะการนวดแผน
โบราณไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
-สามารถมีอาชีพ
เสรมิ เพิ่มรายได ้

งานพัฒนา
ชุมชน 

(เพิ่มเติม) 

2 โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
สินค้าชุมชน 

- เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์สินค้า 
ชุมชน 

- กลุ่มอาชีพและสินค้า
ชุมชน 
- จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ให้กับกลุ่ม
อาชีพ และสินค้าใน
ชุมชน 

- 3,000 - - ร้อยละ 70 ของ
สินค้าชุมชนไดร้ับ
การส่งเสริมและ
ประชาสมัพันธ์ 

สินค้าชุมชนไดร้ับ
การประชาสัมพันธ์
และเป็นทีรู่้จักกับ
คนท่ัวไป 
- สินค้ามียอดขาย
เพิ่มขึ้น 

งาน 
พัฒนาชุมชน 
(เปลี่ยนแปลง) 

 

 

 
 
 
 
 

 



4.2 แผนงานเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการส่งเสริม
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการทำกิจกรรม
การเกษตรที่และ
สนับสนุนปัจจัยในการ
ผลิตหรือดำเนิน
กิจกรรมการเกษตรตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถลดรายจา่ย
สร้างได้ในครัวเรือน 
 

- อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยในการทำกิจกรรม
การเกษตรต่างๆทีส่่งเสริมการ
สร้างวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือน เช่น 
กิจกรรมปลูกพืชผสมผสานใน
ครัวเรือน เป็นต้น 

- 20,000 20,000 - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้จากการ
อบรม 

1.เกษตรกรมจีิตสำนึกใน
การดำเนินชีวิตตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกษตรกรเข้าใจถึงหลัก
ของการประกอบอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

2 โครงการส่งเสริม
อาชีพ
เกษตรกรรม 

-เพื่อให้เกษตรกรเกดิ
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติกจิกรรม
การเกษตรอย่างถูกต้อง
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการ
เกษตรที่ถูกต้องและเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่นการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และชีวภาพ การกำจัด
ศัตรูและโรคพืชรวมถึงวัชพืช
แบบชีวภาพ เป็นต้น สนับสนุน/
สาธิตการทำการเกษตรและหรือ
จัดให้มีการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตรที่ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเกษตรและรักษา
สิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 

- 30,000 20,000 - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้จาก
การอบรม 

เกษตรกรทีม่ีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรม
การเกษตรที่ไดร้ับการ
อบรมมากขึ้น 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 2561 2562 2563 2564 

3 โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจำ
ตำบลสันดอนแก้ว 
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

- เพื่อให้การถ่ายโอน
ภารกิจเรื่อศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจำ
ตำบลให้ อปท.สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีอย่างเป็น
รูปธรรม 
 - เพื่อให้ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ประจำตำบลสันดอน
แก้วเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาด้าน
การเกษตรทุกด้านไม่ว่า
จะเป็นทาง กสิกรรม 
ประมง ปศุสตัว์ ป่าไม ้

อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ด้านการบริหารจดัการและ
อำนวยการของศูนย์ฯ โดย
จัดสรรงบประมาณเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ในการ
บริหารงาน เช่น เบี้ยประชุม
คณะกรรมการศูนยฯ์ ,การจดัซื้อ
หรือจัดหาวสัดุและอุปกรณ์
บริการดา้นการเกษตร(เช่น 
เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ความ
เป็นกรด-ด่าง/ความช้ืนของดิน
เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บ
ข้อมูลการจดัหาสื่อ
โสตทัศนูปกรณ/์ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้,การศึกษาดูงาน
,การปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี,วัสดุสำนักงาน,
ครุภณัฑ์,วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
นิทรรศการทางวิชาการ,การ
ดำเนินการของคณะกรรมการฯ 
การจดทะเบียนเกษตรกร การ
ลงทุน เป็นต้น  
 

- 50,000 20,000 - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้จาก
การอบรม 
หรือ มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ใช้งานเพิ่มขึ้น
หรือมีจุด
เผยแพร่
ประชาสมัพัน
ธ์เพิ่มขึ้น 

การบริหารและการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตรของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประ- 
จำตำบลสันดอนแก้วมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 2561 2562 2563 2564 

4 โครงการ
สนับสนุนการ
ปรับปรุงดิน 

-เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
ปรับปรุงดินและอนุรักษ์
ดินให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนอย่างถูกต้อง 
-เพื่อให้เกษตรกรเกดิ
ความรู้และทักษะในการ
เพาะปลูกท่ีส่งผลดีต่อ
ผลผลติ 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยที่ใช้ในการปรับปรุงดิน
เช่น สารปรับปรุงดิน อันได้แก่ 
ปูนโดโลไมล์ ซีโอไลท์ ปุ๋ยหมัก
แห้ง ปุ๋ยน้ำหมัก รวมถึง
นวัตกรรมทางการเกษตรต่างๆ
เช่น การปลูกพืชบำรุงดิน การ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุง
โครงสร้างของดิน เป็นต้น 
ให้กับกลุ่มเกษตรกรทีส่นใจเข้า
ร่วมโครงการ 

- 
 

30,000 30,000 - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้
จากการ
อบรม 

-เกษตรกรมีความรูค้วาม
เข้าใจในการปรับปรุงดินและ
อนุรักษ์ดินให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืนอย่างถูกต้อง
รวมถึงทักษะในการเพาะปลูก
ที่ส่งผลดีต่อผลผลิตมากขึ้น 
-เพื่อเพ่ิมศักยภาพของดินที่ใช้
ในการเพาะปลูก 
 

 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 
(เปลี่ยนแปลง) 

5 โครงการ
สนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช 

-เพื่ออนุรักษ์สายพันธุพ์ืช
ต่าง ๆ 
-เกษตรกรมีความรูค้วาม
เข้าใจในการขยายพันธุ์
พืชต่างๆเพิ่มขึ้น 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยในการขยายพันธุ์พืช 
เช่น พันธุ์พืชสวน พันธุ์พืช
สมุนไพร พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ พันธุ์ไม้น้ำ กรรไกรตัด
กิง่  มีดตอนกิ่ง บันไดพับ เป็น
ต้น ให้กบักลุ่มเกษตรกรทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

- 30,000 30,000 - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้
จากการ
อบรม 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการขยายพันธ์ุพืชต่างๆ
เพิ่มขึ้นและสร้างรายได้จาก
การจำหน่าย 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมัก 
 

-เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามรู้
ความเข้าใจในการผลติปุ๋ย
หมักและใช้ประโยชน์ปุ๋ย
หมักในการทำการเกษตร
มากขึ้นในชุมชน 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยในการผลิตปุย๋หมัก เช่น 
วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการผลติ ปุ๋ยหมักสูตรต่าง ๆ 
ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุม่
ผลิตปุ๋ยหมักและหรือ
เกษตรกรทีส่นใจเข้าร่วม
โครงการ 
 

- 
 

30,000 - 
 

- 
 

80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้
จากการ
อบรม 

เกิดการผลติและใช้ประโยชน์
ปุ๋ยหมักในด้านการเกษตรใน
ชุมชนมากขึ้นโดยเกษตรกร 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

7 โครงการ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
กำจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

-เกษตรกรมีความรูค้วาม
เข้าใจในการการป้องกัน
และกำจดัโรคและศัตรูพืช
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง 
 

อบรมให้ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยที่ใช้ในการป้องกัน 
กำจัดศัตรูและโรคพืชต่างๆที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
สารชีวภณัฑส์ำหรับป้องกัน/
กำจัดศัตรูและโรคพืชต่างๆ 
เช่น เช้ือไตรโคเดอรม์า หัวเช้ือ
หมัก พ.ด.3 สารสกัดจาก
โลติ้น รวมถึงปุ๋ยน้ำหมักสูตร
ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและ
โรคพืช เป็นต้นให้กับกลุม่
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
 

- 30,000 - - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้
จากการ
อบรม 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการการป้องกันและกำจัด
โรคและศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอยา่งถูกต้อง 
-เพื่อป้องกันและลดความ
เสียหายที่จะเกดิกับผลผลิต
การเกษตรอันเกิดจากการ
ระบาดของศัตรูและโรคพืช
โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

 
 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
หลัก 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการส่งเสริม
การปลูกหญ้า
แฝก 

-เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกร
มีความรู้ความเข้าใจใน
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์
ดินและน้ำอย่างยั่งยืน 

- อบรมให้ความรู้และ
สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์
ดินและน้ำอย่างยั่งยืนตามหลัก
ในพระราชดำร ิ
 

- 
 

20,000 - - 80 % ของ
จำนวนผู ้
ฝึกอบรมมี
ความรู้จาก
การอบรม 

เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจในการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ดินและนำ้อย่าง
ยั่งยนื 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

9 โครงการปรับปรุง
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1 ตำบลสัน
ดอนแก้ว อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 
ตำบลไหลห่ิน อ.แม่ทะ จ.
ลำปาง ให้มีประสิทธิภาพ
ในการเป็นจุดหรือสถานท่ี
สำหรับสาธิต ฝึกอบรม 
และฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การเกษตรผสมผสานท่ี
ส่งเสริมการดำเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
สำหรับผู้ที่สนใจ 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง  
จุดสาธติการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสานรวมถึงจัดซื้อ จัดหา
ปัจจัยที่จำเป็นในบรเิวณศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 
1 ตำบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง ให้มีประสิทธิภาพใน
การเป็นจุดหรือสถานท่ีสำหรับ
สาธิต ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานท่ี
ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับ
ผู้ที่สนใจ 

- 50,000 - - -มีจุดสาธติ
การทำ
การเกษตร
แบบ
ผสมผสาน
เพิ่มขึ้น 
ในศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง ม.1 
ต.สันดอน
แก้ว อ.แม่ทะ 
จ.ลำปาง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่
หิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มี
ประสิทธิภาพในการเป็นจดุ
หรือสถานท่ีสำหรับสาธิต 
ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเกษตร
ผสมผสานท่ีส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้
ที่สนใจ 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

(เปลี่ยนแปลง) 

รวม  9  โครงการ - 290,000 120,000 -    
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง 

เทศบาลตำบลสิริราช 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7 การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล           

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ท่ี 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร       

    5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
4 โครงการก่อสร้างอาคาร 

สำนักงานเทศบาลพร้อม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
ล้อมรั้ว 

 - เพื่อสนับสนุน
จัดสรรงบประมาณ 
ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานพร้อม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ล้อมรั้ว 

- เพื่อก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน 

 พร้อมปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และล้อมมรั้ว  

 -  11,715,000 - 
  

- มีวัสดุอุปกรณ์
พัฒนาองค์กร 

  งานการศึกษา 

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากอาคารสำนักงานหลังเดิมมีอายุการใช้งานที่นานและพ้ืนที่ใช้สอยมีน้อยจึงได้จัดทำเป็นโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496  
 
 
 
 
 



5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
1 โครงการอบรมควบคุม

การผลิตและผูบ้ริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน 

 เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้แก่
ผู้บริหารกิจการประปา
หมู่บ้านให้สามารถ
ควบคุมดูแลการผลติ 
น้ำประปาตลอดจน
สามารถวิเคราะห ์
ปัญหากิจการประปาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- กรรมการบริหาร
ระบบประปา
หมู่บ้าน ๆ ละ 5 
คน คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลฯ จำนวน
รวมทั้งสิ้น 58 คน 

 -  21,280 - 
  

- ร้อยละ 80  
ของผู้เข้าร่วม 
อบรมได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจและ 
สามารถนำไปใช้ 
 ได้จริง 

ทำให้คณะกรรมการ
กิจการระบบประปา
หมู่บ้านทุกหมูไ่ด้ความรู้
นำไปดูแลรักษาและ 
บริหารจดัการประปา
หมู่บ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กองช่าง 

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้าน  เป็นสาธารณูปโภคที่มีความสำคญัต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชน  อปท. ในฐานะที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการ
จัดหา  จัดสร้าง และดำเนินการให้ชุมชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค  ท่ีสะอาดและเพียงพอ  จึงมีหน้าท่ีสำคัญในการสนับสนุน  ส่งเสริม ใหม้กีารดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง  มั่นคง  โดย
ที่ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
2 โครงการอบรมเทคนิค

การขอใบ อนุญาตปลูก
สร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ 
พ.ร.บก่อสร้างอาคาร   
พ.ศ. 2522 และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
สามารถมีความรู้ในการ
ขออนุญาตก่อสร้าง 
และการยื่นขออนุญาต
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

- คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภา ฯ 
กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน,
ผู้ช่วยฯ ข้าราชการ 
จำนวน 65 คน 

 -  12,825 - 
  

- ประชาชนมี  
ความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 
ของการอบรม 

ประชาชนสามารถมี
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ 
ก่อสร้าง อาคาร พ.ศ 
2522 ปรับปรุง 
ถึง พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้พระราชบัญญตัิก่อสรา้งอาคาร พ.ศ. 2522 ปรับปรุงถึง พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค
เกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลง  รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร ให้เปน็ไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามมาตรฐานสากล  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ตามการพัฒนาการของเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการก่อสร้าง เพื่อให้เจ้าของอาคาร  ครอบครองอาคาร หรอืผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดไดม้ีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
3 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างการจัดซื้อ/จัดจา้ง 
ตาม พ.ร.บ.จดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจใน 
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- คณะผู้บริหาร    
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบล    
สิริราช จำนวน 50 
คน 

 -  9,180 - 
  

- การปฏิบัติงาน  
ด้านการจดัหา 
พัสดุตาม พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสด ุ
ภาครัฐ พ.ศ.   
2560 

ช่วยลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานให้
น้อยลงและนำความรู้
ไปปฏิบตัิงานให้
ถูกต้องตรม
กฎระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง 

กองช่าง 

 

เหตุผลและความจำเป็น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน  และให้มีความรู้ เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกตอ้ง  รวดเร็ว และถูกระเบยีบ ตาม พ.ร.บ จัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ 2560 



5.3 แผนงานการศึกษา 
       
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

บำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น ๆ 

ซ่อมแซม อาคาร ถนน 
ประปา  ฯลฯ 

- 150,000 150,000 -     งานการศึกษา 

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก โรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำเป็นต้องจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและ
เหมาะสมเพ่ือที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งข้ึน และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางท่ีพึง
ประสงค์อีกด้วยการปรับปรุงบริเวณ อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 
    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
2 

  
โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ 
  

เพื่อให้โรงเรียนมีสถาน
ที 
จอดรถสำหรับผู้มา
ติดต่อ 
  

สร้างลานจอดรถ   
  

100,000 
  

- 
 

  

  
  

จำนวนพื้นที ่
ในการ 
ก่อสร้าง 

โรงเรียนมีสถานท่ี
ไว ้
บริการผู้มาตดิต่อ 
อย่างเพียงพอ 

งานการศึกษา 
  

  

  

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจากปัจจุบันไม่มีโรงจอดรถยนต์สำหรับ บุคลากร สำนักงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ    
     
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3 
  
  
  

โครงการปรับปรุงหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลสิรริาช 
  
  
  

1.  เพื่อให้อาคารมี
สภาพที ่
พร้อมใช้งาน 
2. เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให ้
กับนักเรียนและ
ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 

ปรับปรุงหลังคา 
อาคารเรยีน 
  
  
  

  
  
  
  

50,000 
  
  
  

50,000 
  
  
  

  
  
  
  

พื้นที่อาคาร 
ที่ดำเนินการ 
  
  
  

1. โรงเรียนมี
อาคารที่อยู ่
ในสภาพสมบูรณ ์
2. นักเรียนและ
ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ
ได้รับ 
ความปลอดภัย 

งานการศึกษา 
  
  
  

           

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก โรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้าน นักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำเป็นต้องจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและ
เหมาะสมเพ่ือที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวกยิ่งข้ึน และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนให้เป็นไปในทางท่ีพึง
ประสงค์อีกด้วยการปรับปรุงบริเวณ อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลสิริราช 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง           
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน           
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
อำเภอแม่ทะ 
(ศูนย์บริการการร่วม) 

- เพื่อให้เป็นศูนย์บริการร่วมใน 
การอำนวยความสะดวกให้
ประชาชน 
- เพื่อเป็นศูนย์ประสานราชการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอใน
ทุก ๆ ด้าน 
- เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ 
- เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการศึกษา
หาความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น 
- เป็นศูนย์กลางการประชุม อบรม 

- ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอละ  
1 แห่ง ในศูนย์ปฏิบัติการฯ จะ
มีสถานท่ีบุคลากร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็น 
สำหรับให้บริการหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
ตลอดท้ังเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

 - 30,000 30,000 -  1 ครั้ง/ปี - ประชาชนในพื้นท่ีของแต่
ละ อปท. ท่ีไปติดต่อราชการ 
ณ ท่ีว่าการอำเภอสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ได้ 
- มีศูนย์กลางในการ
ประสานงานสำหรับ อปท. 
- มีศูนย์รวมข้อมูลของ อปท. 
- มีศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ด้านการ
ปกครองท้องถิ่นของเด็ก
เยาวชน ประชาชน 

งานบริหาร
ท่ัวไป 

เหตุผลและความจำเป็น : เน่ืองจาก เพ่ือให้เป็นศูนย์บริการร่วมในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพื่อเป็นศูนย์ประสานราชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอในทุก ๆ ด้าน  เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการประชุม อบรม- ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอละ 1 แห่ง ในศูนย์ปฏิบัติการฯ จะมีสถานท่ีบุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็น สำหรับให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดท้ังเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

ผ 02 



 
3.2 แผนงานการศึกษา 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ 
โครงการอาหารกลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลักสุขอนามัย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายทุกวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานทางโภชนาการ การ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ และการมีพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคท่ีดี 

1. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน อย่างเพียงพอ 
2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร ท่ีมี
คุณภาพ สะอาด ถูกหลัก
อนามัยต่อร่างกาย  

 -     472,000  472,000   -  ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน 

1. นักเรียนมีอัตรา
การเจริญเติมโตตาม
เกณฑ์ที่กำหนด  2.  
ได้รับโภชนาการครบ 
5 หมู่ 

งานการศึกษา 

 
เหตุผลและความจำเป็น : เนือ่งจาก โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)จำนวน  200  วัน  ซ่ึงเป็นกิจกรรมสนับสนุนและ เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของผู้เรียนให้ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์  และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด มีคุณค่า เพื่อนำไปใช้ด้านทักษะการ
ดำรงชีวิต มีพัฒนาการทางร่างกายตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกำหนดพร้อมท้ังเป็นกำลังสำคัญ ของครอบครัว ชุมชน และ   ของชาติต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ  
โครงการฝึกวิชาชีพ 

1. เพื่อฝึกอาชีพด้าน
โภชนาการแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1. ขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล
ตำบลสิริราช ด้านวัสดุฝึก
วิชาชีพด้านโภชนาการ
เพื่อให้นักเรียนมัธยมต้น
เรียนรู้  

 -  212,000 -  -  จำนวนของ
นักเรียนท่ีเข้า

ฝึกอบรม 

1. นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 53 คน มี
ความรู้ 
ความสามารถด้าน
การประกอบอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ 
ถูกหลัดอนามัย 
สามารถออกสู่
ตลาดแรงงานและ
ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เม่ือจบการศึกษา 

งานการศึกษา 

2. เพื่อนำผลการเรียนรู้ไปใช้
ประโยชน์ต่ออาชีพและใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

- ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพด้าน
โภชนาการนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา จำนวน 20 
บาท /53 คน จำนวน 
200 วัน  
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเพื่อฝึกอาชีพด้านโภชนาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ด้านทักษะการดำรงชีวิต  
มีพัฒนาการทางร่างกายตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกำหนดพร้อมท้ังเป็นกำลังสำคัญ ของครอบครัว ชุมชน และ   ของชาติต่อไปในอนาคต 
 

 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านอ้อ  
โครงการจัดหาเครื่อง
ดนตรีวงศ์ดุริยางค์ 

1. เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซ้ือเครื่อง
ดนตรีของวงดุริยางค์ของ
โรงเรียน 
2. เพื่อจัดการเรียนรู้ด้าน
ดนตรีวงดุริยางค์ให้กับนักเรียน 

1. ขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล
ตำบลสิริราช โครงการ
จัดหาเครื่องดนตรีวงศ์
ดุริยางค์ 

 -  480,500 -  -  จำนวนของ
นักเรียนท่ีจำนวน
นักเรียนท่ีมีทักษะ
ในเครื่องดนตรีวง

ดุริยางค์ 

1. โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดซ้ือสื่อเครื่อง
ดนตรีของวง
ดุริยางค์โรงเรียน 
2. โรงเรียนมีเครื่อง
ดนตรีเพื่อจัดการ
เรียนรู้ด้านดนตรีวง
ดุริยางค์ให้กับ
นักเรียน 
3. โรงเรียนสามารถ
นำวงดุริยางค์เข้า
ร่วมกิจกรรมของ
หมู่บ้านในโอกาส
ต่าง ๆ และกิจกรรม
ของโรงเรียน 

งานการศึกษา 

ของโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา  

 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีวงดุริยางค์ให้กับนักเรียน ของโรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 

 

 

 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ทานโครงการอาหาร
กลางวัน 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารท่ีสะอาดและปลอดภัยถูก
หลักสุขอนามัย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์ และ
เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายทุกวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานทางโภชนาการ การเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
และการมีพัฒนาพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีดี 

1. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน อย่างเพียงพอ 

 -         
220,000  

       
220,000  

 -  ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน 

1. นักเรียนมีอัตรา
การเจริญเติมโตตาม
เกณฑ์ที่กำหนด      
2. ได้รับโภชนาการ
ครบ 5 หมู่ 

งานการศึกษา 

2. นักเรียนได้
รับประทานอาหาร ท่ีมี
คุณภาพ สะอาด ถูก
หลักอนามัยต่อร่างกาย  

  

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก โรงเรียนบ้านแม่ทาน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)จำนวน  200  วัน  ซ่ึงเป็นกิจกรรมสนับสนุนและ เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายของผู้เรียนให้ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์  และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้ผู้เรียนมีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด มีคุณค่า เพื่อนำไปใช้ด้านทักษะการ
ดำรงชีวิต มีพัฒนาการทางร่างกายตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกำหนด 
พร้อมท้ังเป็นกำลังสำคัญ ของครอบครัว ชุมชน และ   ของชาติต่อไปในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่
ทาน โครงการฝึกทักษะ
วิชาชีพเบื้องต้น 

1. เพื่อให้รักเรียนได้แสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ท่ีเกิด
จากทักษะของตนเอง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
ทางวิชาการและความรู้ทาง
วิชาการและความรู้เกี่ยวกับ 

1. ขอรับสนับสนุนเงิน
อุดหนุนจากเทศบาล
ตำบลสิริราช โครงการ
ฝึกทักษะวิชาชีพเบ้ืองต้น 

 -  10,000 -  -  จำนวนของ
นักเรียนท่ีเข้า

ฝึกอบรม 

1. นักเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีในการปฏิบัติ
วิชาชีพ 
2. นักเรียนมีรายได้
จากการปฏิบัติ
วิชาชีพ 
3. ชุมชนและ
ผู้ปกครองเกิดความ
พึงพอใจและให้การ
สนับสนุน 
4. นักเรียนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

งานการศึกษา 

วิชาชีพซ่ึงสมาถนความรู้
ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
3. เพื่อให้คณะครูนักเรียนและ
ชุมชนได้เกิดวามสัมพันธ์และ
เกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
4. เพื่อการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
 

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเพื่อฝึกอาชีพด้านโภชนาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปใช้ด้านทักษะการดำรงชีวิต  
มีพัฒนาการทางร่างกายตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกำหนดพร้อมท้ังเป็นกำลังสำคัญ ของครอบครัว ชุมชน และ   ของชาติต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 



 
3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี
อำเภอแม่ทะ 

สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

 - 8,000 8,000 -  กิจกรรมงาน
สำคัญต่างๆ 

ส่งเสริมจารีตประเพณี
อันดีงาม 
  

งานการศึกษา 

  

  เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจาก ท่ีทำการอำเภอแม่ทะ เป็นส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้แก่ วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) วันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) และงานรัฐพิธีของอำเภอแม่ทะ ฯลฯ การจัดงาน
ต้องคำนึงถึงความงดงามสมพระเกียรติ ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นท่ี   
 ดังน้ันเพื่อให้การจัดงานรัฐพิธีของอำเภอแม่ทะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ซ่ึงมี
ศักยภาพและความพร้อมด้านงบประมาณ 
         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับการ
สนับสนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของที่ทำการปกครอง
อำเภอแม่ทะ 

สนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมสาธารณะของที่
ทำการปกครองอำเภอแม่
ทะ 

พสกนิกร ทุกหมู่
เหล่าในอำเภอแม่
ทะ 

-  30,000 30,000  - เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการ 

  งานการศึกษา  

 

เหตุผลและความจำเป็น :  เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีของอำเภอแม่ทะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  
 



ผ.02 
2.2 แผนงานเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI)  

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ  

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับการ
สนับสนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
  
  
  
  
  

โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในอุทยาน
แห่งชาติเวียงโกศัย  
  

1. เพื่อให้อุทยานแห่งชาติ
เวียงโกศัยเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่เยาวชน ซ่ึงเป็น
นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 
รอบแนวเขตอุทยาน 
2. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในอุทยานแห่งชาติ 
3. เพื่อสร้างแนวร่วม
เครือข่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  
  

- อบรมเยาวชนซ่ึงเป็น
นักเรียนจากโรงเรียนใน
ท้องท่ีตำบลสันดอนแก้ว 
อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง จำนวน 4 รุ่น ๆ 
ละ 40 คน รวมจำนวน 
160 คน 
  

- 
 
 
 
 
  

200,000  - 
 
 
 
 
  

- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจถึง
ความสำคัญ 
ของทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เยาวชนจำนวน 160 
คน ได้รับความรู้และมี
จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เยาวชนของ
ชาติเป็นทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
บทบาทต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
อุทยานแห่งชาติอย่าง
ยั่งยืน 
3. สามารถสร้างแนวร่วม
และเครือข่ายให้เยาวชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

งานสาธารณสุข 
  
  
  
  
  
  

อุทยาน
แห่งชาติเวียง

โกศัย 

  

      

 

 

เหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยเป็นห้องเรียนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแกเ่ยาวชน ประชาชนในตำบลสันดอนแก้ว 
และนักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รอบแนวเขตอุทยาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ  เพื่อสร้างแนวร่วมเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม     



     
 



บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตำบลสิริราช 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บริหารท่ัวไป (งาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
จำนวน 1 คัน  

- ๒๔,๐๐๐ - - งานป้องกัน 

  
  เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองคลังยังไม่มีรถจักรยายนต์ ซึ่งงานจัดเก็บรายได้ต้องมีการติดตามลูกนี้ที่ค้างชำระภาษีหรือตกค้างที่ยัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 08 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

- เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. จัดซ้ือวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
ประกอบด้วย: ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 
ก้อน เสายาง เหล็กพับ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๒,๐
00 บาท 

- ๒๔,๐๐๐ - - งานป้องกัน 

 เหตุผลและความจำเป็น : เทศบาลตำบลสิริราช งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการบริการประชาชนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ท่ี
ประสบภัยตามสถานท่ีต่างๆ ในเขตพื้นท่ีตำบลสันดอนแก้วมีลักษณะเป็นภูเขาและมีป่าไม้ท่ีสมบูรณ์จึงทำให้เกิดอุปสรรค์ในการติดต่อสื่อสาร ทัศนะสัญญาณโทรศัพท์อาจเกิดปัญหาช่วงเวลาท่ีเกิดภัยซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
ต้องคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้การสื่อสารเป็นหลัก รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือแม้กระท่ังการให้บริการอำนวยความสะดวกหรือการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และในห้วงเทศกาลสงกรานต์ จากที่กล่าวข้างต้นการสื่อสารล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซ่ึงครุภัณฑ์ประเภทวิทยุของทางงานป้องกันน้ัน เกิดการชำรุดและมีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นท่ีจัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทวิทยุ ชนิดมือถือ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เกษตร 

- เพื่อประโยชน์ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และอำนวยความสะดวก
ในการบริการช่วยเหลือ
ประชาชน 

๑.)จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์
เบนซิน  สูบน้ำได้ ๑,๐00 ลิตรต่อนาที ขนาด ๕ 
แรงม้า จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๓,๔๐๐ บาท 
๒.)จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล 
สูบน้ำได้๑,๗๕0ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 
๔๕,๐๐๐ บาท 
๓.) จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ 
11,000 
๔.) จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ำได้ ๑,๑๓0 ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ๆ 
ละ 1๖,000 
๕.) จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 
สูบน้ำได้ ๑,๕๐0 ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง ๆ 
ละ ๒๐,000 
 

 ๑๓,๔๐๐ 
 
 
 
 

๔๕,๐๐๐   
 

๒๒,000 
 
 
 

1๖,000 
 
 

๒๐,000 

  งานป้องกัน 

 เหตุผลและความจำเป็น :  เทศบาลตำบลสิริราช งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปฏิบัติในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและด้านการป้องกันภัย ประกอบไปด้วยห้วงระยะก่อนเกิด
ภัย ห้วงระหว่างเกิดภัย และห้วงหลังเกิดภัย ในช่วงก่อนเกิดภัยมีความจำเป็นต้องติดต้ังเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการป้องกัน ส่วนห้วงระหวา่งเกิดภัย ก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยแล้ง
หรืออุทกภัยโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและทุทกภัยตามสถานการณ์ของภัยต่างๆ รวมถึงห้วงระยะหลังเกิดภัยหรือระย ะฟื้นฟูบูรณะ ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องสูบน้ำในการฟื้นฟูเพื่อให้พื้ นท่ี
ประสบภัยกลับคืนสู่สภาพปกติ ประกอบกับเครื่องสูบน้ำท่ีใช้งานอยู่มีสภาพการใช้งานท่ีไม่สมบูรณ์และบางเครื่องชำรุด เพื่อให้ครุภัณฑ์ท่ีใช้ทำงานน้ัน มีประสิทธิภาพพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงมีความจำเป็น
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกในการบริการช่วยเหลือประชาชน ต่อไป 

 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

- เพื่อประโยชน์ในสำนัก
ปลัด สำนักงานเทศบาล
ตำบลสิริราช 

๑. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบ (ชนิดติดผนัง)           
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่องๆละ
21,000 บาท 

 21,000    งานป้องกัน 

 เหตุผลและความจำเป็น : เทศบาลตำบลสิริราช สำนักปลัด อาคารสำนักงานของผู้บริหารด้านงบประมาณ มีอาคารที่แยกจากอาคารจากสำนักปลัดเดิม เพื่อให้การปฏิบัติของ  ผู้บริหารด้าน
งบประมาณ , งานสาธารณสุข , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสะดวกสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันเครื่องเครื่องปรับอากาศแบบ (ชนิดติดผนัง) ที่มีอยู่ มีลักษณะ
เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน จึงมีความจำเป็นจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบ (ชนิดติดผนัง) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

- เพื่อประโยชน์ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และอำนวยความสะดวก
ในการบริการช่วยเหลือ
ประชาชน 

- จัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของ จนท.ทต.สิริราช รวมถึงครุภัณฑ์
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิม  
๑.) สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว ๑๕ เมตร 
จำนวน ๑ เส้นๆ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ๑๒,๐๐๐ 
 
 
 
 

  งานป้องกัน 

   เหตุผลและความจำเป็น เทศบาลตำบลสิริราช งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปฏิบัติในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและด้านการป้องกันภัย ประกอบไปด้วยห้วงระยะ
ก่อนเกิดภัย ห้วงระหว่างเกิดภัย และห้วงหลังเกิดภัย ในช่วงระหว่างเกิดภัยมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดับเพลิง คือ สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ในการระงับเหตุอัคคีภัยโดยเฉพาะเหตุท่ีเกิดจากไฟป่าซ่ึงทุกปี
ที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ได้เกิดไฟป่ามีจำนวนหลายจุดและทำให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกปฏิบัติระงับเหตุ แต่ด้วยการ ใช้งานบ่อยครั้งจึงทำให้สายดับเพลิงมีสภาพเก่าและชำรุด เพื่อ
เตรียมการป้องกัน ส่วนห้วงระหว่างเกิดภัย   ก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องเฝ้าระวังพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย (เหตุอัคคีภัย) โดยจัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายดับเพลิง) รวมถึงการส่งน้ำอุปโภค – บริโภค 
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและทุกภัย  ตามสถานการณ์ของภัยต่างๆ รวมถึงห้วงระยะหลังเกิดภัยหรือระยะฟื้นฟูบูรณะ ซ่ึงต้องมีการใช้น้ำในการฟื้นฟูเพื่อให้พื้นท่ีประสบภัยกลับคืนสู่สภาพปกติ เพื่อให้ครุภัณฑ์ ท่ีใช้
ทำงานนั้น มีประสิทธิภาพพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงมีความจำเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกในการบริการช่ วยเหลือประชาชน 
ต่อไป 

 



 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่า
สิ่งของและค่าแรงงานให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฎิบัติดังน้ี ๑.) ค่าจ้างเหมา
ของแรงงานบุคคลภายนอกให้
จ่ายจากค่าใช้สอย,๒.) ค่า
สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการ
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุฯลฯ(งานป้องกัน) 

- เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฎิบัติดังน้ี ๑.) ค่าจ้างเหมาของแรงงาน
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย,๒.) ค่า
สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุฯลฯ(งานป้องกัน) 

- ๒๔,๐๐๐ - - งานป้องกัน 

 
 เหตุผลและความจำเป็น  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่ งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติดังน้ี ๑.) ค่าจ้างเหมาของแรงงานบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย,๒.) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุฯลฯ(งานป้องกัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
สำนักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 
1 เครื่อง 
(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 
2561) 

  16,000  16,000  16,000 งาน
การศึกษา 

 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก  งานการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในสำนักงานจึงทำให้มีความจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานอย่างสะดวก ต่อเนื่อง และ
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริมาณงานปัจจุบันนี้มีมากขึ้น ประกอบการทำงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยตลอดจนการจัดทำเอกสารด้าน
โครงการต่าง ๆ และพัฒนาด้านการบริหาร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในด้านการบริหารงานต่าง ๆ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ติดต้ังภายในอาคาร 
จำนวน 1 ชุด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายในอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษา ความ
ปลอดภัยท่ัวไป (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจำปี พ.ศ. 2560) 

  23,000  23,000  23,000 งาน
การศึกษา 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลสิริราช 

 

เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก  มีความจำเป็นในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์
ร้าย หรือการก่อวินาศภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยการบริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้น้ัน
ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง  รวมถึงการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติ ภารกิจในการรักษาความปลอดภัยฯ เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด 
(CCTV System)  จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจการพื้นท่ีของอาคารกระทรวงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นระบบการส่งข้อมูลภาพของตัวกล้องจากระยะไกล มีความสามารถถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวได้ท้ัง
ในเวลากลางวันและกลางคืน 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ติดต้ังภายในอาคาร 
จำนวน 3 ชุด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายในอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษา ความ
ปลอดภัยท่ัวไป (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจำปี พ.ศ. 2560) 

  69,000  69,000  69,000 งาน
การศึกษา 
โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล
ตำบลสิริราช 

 
เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก  มีความจำเป็นในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยฯ ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์
ร้าย หรือการก่อวินาศภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยการบริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้น้ัน
ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง  รวมถึงการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับ สนุนแผนการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยฯ เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด 
(CCTV System)  จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจการพื้นท่ีของอาคารกระทรวงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นระบบการส่งข้อมูลภาพของตัวกล้องจากระยะไกล มีความสามารถถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวได้ท้ัง
ในเวลากลางวันและกลางคืน 
 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์ ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
บาท 

2562 
บาท 

2563 
บาท 

2564 
บาท 

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ติดต้ังภายนอก
อาคาร จำนวน 1 ชุด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษา ความ
ปลอดภัยท่ัวไป (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจำปี พ.ศ. 2560) 

  33,000  33,000  33,000 งาน
การศึกษา 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลสิริราช 

 
เหตุผลและความจำเป็น  เนื่องจาก มีความจำเป็นในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงความปล อดภัยต่อทรัพย์สิน ให้สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาของเหตุการณ์
ร้าย หรือการก่อวินาศภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยการบริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ในการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้น้ัน
ไปปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง  รวมถึงการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยฯ เทคโนโลยีกล้องวงจร ปิด 
(CCTV System)  จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจการพื้นท่ีของอาคารกระทรวงพาณิชย์ และพัฒนาเป็นระบบการส่งข้อมูลภาพของตัวกล้องจากระยะไกล มีความสามารถถ่ายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวได้ท้ัง
ในเวลากลางวันและกลางคืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซม 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่า
สิ่งของและค่าแรงงานให้จ่าย
จากค่าใช้สอย ส่วนกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฎิบัติดังน้ี ๑.) ค่าจ้างเหมา
ของแรงงานบุคคลภายนอกให้
จ่ายจากค่าใช้สอย,๒.) ค่า
สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการ
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุฯลฯ(งานป้องกัน) 

- เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฎิบัติดังน้ี ๑.) ค่าจ้างเหมาของแรงงาน
บุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย,๒.) ค่า
สิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสดุฯลฯ(งานป้องกัน) 

- ๒๔,๐๐๐ - - งานป้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 

    เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ 

      หลัก 
13 แผนงานเคหะและ 

ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 

เพื่อประโยชน์ในงาน 
กองช่างและสามารถมี 
อุปกรณ์เครื่องมือ -  
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 

1. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร         
11,000  

    กองช่าง 

    จำนวน 2 ตู้           

                  

                  

                  
เหตุผลและความจำเป็น  : เน่ืองจากกองช่างมีเอกสารทางราชการมาก และพื้นท่ีในการทำงานจำกัด ทำให้พื้นทีในการเก็บเอกสารไม่เพียงพอจัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2561 

ที ่ แผนงาน หมวด 
  

ประเภท 
  

  
วัตถุประสงค์ 

  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 
 
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
ก่อสร้าง 
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  

1. แบบหล่อลูกปูนทรงเหลี่ยม 
จำนวน  6 ลูก 
  
  

- 
  

12,000 
 
  

- 
 

  

- 
 
 

  

กองช่าง 
 
 

  

           
เหตุผลและความจำเป็น  : เน่ืองจากเทศบาลต้องมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการทำงานเพื่อบริการให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 

 



ที ่ แผนงาน หมวด 

    
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)     

15 แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 1. เหล็กกระทุ้งลูกปูน  -        500   -  - กองช่าง 

    ก่อสร้าง เครื่องใช้เพียงพอต่อ จำนวน  1 แท่ง           

      การปฏิบัติงาน             

                    

                    

           

เหตุผลและความจำเป็น :  เน่ืองจากเทศบาลต้องมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการทำงานเพื่อบริการให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จัดซ้ือตามราคา
ท้องตลาดเน่ืองจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 

    
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)     

16 
  
  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. เครื่องพิมพ์ (Multifunction)   
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จำนวน  1 เครื่อง 
  
  

- 
 
 
  

7,900 
 
 
  

- 
 
 
  

- 
 
 
  

กองช่าง 
 
 
  

           

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองช่างมีงานออกแบบ ประมาณการ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นจำนวนมาก  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน  จัดซ้ือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 

 

 
 



ที ่ แผนงาน หมวด 

    
วัตถุประสงค์ 

  

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

  

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
ประเภท 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)   

17 
  
  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สำหรับกระดาษขนาด  A3 
จำนวน  1 เครื่อง 
  

  
  
  
  
  

     7,100  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  
  

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองช่างมีงานออกแบบ ประมาณการ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นจำนวนมาก  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานจัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 

    
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)     

18 
  
  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด  800  VA 
จำนวน 4 เครื่อง 
  
  

  
  
  
  
  

   10,000  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

กองช่าง 
 
 
  

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองช่างมีงานออกแบบ ประมาณการ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง เกิดความเสียหายต่องาน  
จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 

 
 
 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด 

    

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หลัก 
ประเภท วัตถุประสงค์ 2561 2562 2563 2564 

    (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
19 

  
  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ 
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
  
  

- 
 
  

22,000 
 
 
  

- 
 
  

- 
 
  

กองช่าง 
 
 
  

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากกองช่างมีงานออกแบบ ประมาณการ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เป็นจำนวนมาก  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 

    เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
20 

  
  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. เครื่องปรับอากาศ   
แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 36,000  บีทียู 
  

 - 
  
  
  
  

   47,000  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  
  

เหตุผลและความจำเป็น : เครื่องปรับอากาศอันเดิมไม่สามารถใช้การได้  เนื่องจากหากซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์นั้นเกินความจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกิน 
ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 

 
 
 



ที ่ แผนงาน หมวด 

    เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 

      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
21 

  
  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. สว่านกระแทกไร้สาย 
12 V 
  
  
  

- 
 
  

6,900 
 
 
  

- 
 
  

- 
 
  

กองช่าง 
  
  
  
  

 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเทศบาลต้องมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการทำงานเพื่อบริการให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด 
  

ประเภท 
  

  
วัตถุประสงค์ 

  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
22 

  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. ปั๊มน้ำไดโว่ สแตนเลส  
400 วัตต ์ ท่อ 2 น้ิว 
  
  
  

  
  
  
  
  

 6,500  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  
  

 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเทศบาลต้องมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการทำงานเพื่อบริการให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 

 
 



 

ท่ี แผนงาน หมวด 
  

ประเภท 
  

  
วัตถุประสงค์ 

  
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

2561 2562 2563 2564 ท่ีรับผิดชอบ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
22 

  
  
  

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 
  
  

ครุภัณฑ์ 
  
  
  
  

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 
  
  
  

เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพียงพอต่อ 
การปฏิบัติงาน 
  
  

1. ปั๊มน้ำไดโว่ สแตนเลส  
400 วัตต ์ ท่อ 2 น้ิว 
  
  
  

  
  
  
  
  

 6,500  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

กองช่าง 
  
  
  
  

 
เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเทศบาลต้องมีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการทำงานเพื่อบริการให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 

 
 


