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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      ๒.๑ แผนงานงบกลาง 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลบ้านแซว 

 

๑๐,๐00,000 

(เทศบาล.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๑๐,๐00,000 

 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๑๐,๐00,000 

 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๑๐,๐00,000 

 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นค า
ขอรับเบ้ียได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน 
และได้รับภายใน
วันท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ส านักปลัด 

๒ สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพใน
ต าบลบ้านแซว 

 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ียื่น
ค าขอรับเบ้ียได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน
และได้รับภายใน
วันท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลบ้านแซว 

4๐๐,000 
(เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

4๐๐,000 
(เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔๐๐,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔๐๐,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ียื่น
ค าขอรับเบ้ีย
ได้รับเบ้ียยังชีพ
ทุกคนและได้รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

ส านักปลัด 

๔ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
เทศบาลต าบลบ้านแซว 
(สปสช.เทศบาล) 
งบกลาง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

กองทุนฯ 200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตามร้อย
ละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

สปสช.เทศบาล
ต าบลบ้านแซว ได้
จัดโครงการ
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ต าบล 

ส านักปลัด 
รพ.สต. 

หน่วยงานอื่น
ที่เกีย่วข้อง 

๕ เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วนใน
กิจกรรมท่ีไม่อาจคิด
ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ฯล 

ผู้ประสบภัย
พื้นท่ีต าบลบ้าน

แซว 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
เป็นไปตาม
ระเบียบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
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2.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการบ้านท้องถ่ิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบ้าน
ท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
2.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรณรงค์สวม
นิรภัย 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการซ้อมแผน 
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับการเกิด
เหตุสาธารณภัย 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศบาล 

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ 

ช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้ทันท่วงที
ทุกเหตุและการ
ตายเพราะ
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลในพื้นท่ี
เป็นศูนย์ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการอบรมการแจ้ง
เตือนของพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการแจ้งเตือน
ของพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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2.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 

หมู่ท่ี 1-1๕ 50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวให้
อบอุ่นและเข้มแข็ง 

หมู่ท่ี 1-1๕ 50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ครอบครัวท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

หมู่ท่ี 1-1๕ 5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 
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2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านแซว 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
เด็กในต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 
รร.เทศบาล. 

ศพด. 
ฯลฯ 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
ในแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมได้คงอยู่
สืบทอดไป 

กองการศึกษา 

๔ โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ระดับชาติ 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กองการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ระดับชาติ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กองการศึกษา 

๖ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า 

 

เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน และ
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงานของชน
เผ่าให้คงสืบไป 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงานของ
ชนเผ่าให้คงสืบไป 

กองการศึกษา 
 

๗ โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงานของ
ท้องถ่ินให้คงสืบไป 

กองการศึกษา 

๘ โครงการอนุสรณส์ถาน
สามผู้กล้า 

เพ่ือระลึกถึงคุณงามความ
ดีของสาผู้กล้าท่ีได้สละ
ชีวิต 

บ้านห้วยกว้าน 
หมู่ ๙ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนรุ่นหลงัได้รู้
ถึงคุณงามความดีของ
สามผู้กล้าท่ีได้สละ
ชีวิต 

กองการศึกษา 

๙ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีความ
สามัคค ี

ปีละ ๑ ครั้ง ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ท าให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง มีจิตใจร่าเริง 
มีความสามัคค 

กองการศึกษา 
ศพด. 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๐ โครงการสง่เสริมการออก
ก าลังกายและนันทนาการ
เชื่อความสัมพันธ์ต้านยา
เสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน/
นักเรียนและนักกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดและ
เสริมสร้างสุขภาวะอันดีแก่
ผู้เล่นกีฬา 

นักกีฬา 
ประชาชน 
นักเรียน 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสริมสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
 

๑๑ โครงการสง่เสริมกฬีา
นักเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเชียงราย
โซนเหนือ 

เพ่ือให้นักเรียนและ
นักกีฬาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
ต าบล /อ าเภอ/จังหวัด/
ประเทศ ฯลฯ 

นักกีฬา 
นักเรียน 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

เสริมสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
ร.ร.เทศบาล 

๑๒ โครงการสง่เสริมกฬีา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพ่ือให้นักเรียนและ
นักกีฬาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
ต าบล  

นักกีฬา 
นักเรียน 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสริมสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
ร.ร.เทศบาล 

ฯลฯ 
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2.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อ 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

๒ โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวัง โรคไม่ติดต่อ 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

๓ โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้สุนัขและแมวเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของสุนัขและ
แมวท่ีร่วม
โครงการ 

อัตราป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลงโดย
การใช้วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว ์

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๔ โครงการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนบริโภค
อาหารปลอดภัย 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารท่ีมีความ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวังการระบาดของ
ยาเสพติด 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๖ โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
เพื่อเป็นการแพร่เช้ือ
เอดส์ในชุมชน 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

มีการป้องกันการ
แพร่เช้ือเอดส์ใน
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๗ โครงการพัฒนาชุมชนน่า

อยู่ / เมืองน่าอยู่ 
เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่
สภาพแวดล้อมปลอดภัย
จากมลพิษ 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน/เมืองน่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริม
มหกรรมสุขภาพต าบล
บ้านแซว 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ี
ดีของประชาชนต าบล
บ้านแซว 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๙ โครงการส่งเสริมดูแล

สุขภาพตามหลักแพทย์
พื้นบ้าน 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวังการระบาดของ
ยาเสพติด 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
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2.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
ปั้นโอ่ง ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ครอบครัวท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลบ้าน
แซว 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
บ้านแซว 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

สตรีท่ีได้รับการ
อบรมได้มีความรู้
เพิ่มมากข้ึน 

สนง.ปลัด 

 
 


