
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขอสนบัสนุน
การจัดร้านแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ผลิตได้มโีอกาส
ขยายช่องทาง
การตลาด และมี
รายได้เพิ่มขึ้น และ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรมงาน
มหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกลุ่มผู้
จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ได้มีการ
ประชาสมัพันธ์
ช่องทางการ
จ าหน่าย 

ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดร้ับ
การประชาสัมพันธ์
ช่องทางการจ าหน่าย 
และมรีายได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักงาน
พัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่รมิ 

2 โครงการนิทรรศการ
งานฤดูหนาวและงาน 
OTOP 

เพื่อเผยแพร ่
อัตลักษณ์ ของ
อ าเภอแม่รมิ และ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ของอ าเภอแม่ริม 

ประชาชนท่ีเข้า
ชมงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รูจ้ักผลิตภณัฑ์ 
OTOP ของอ าเภอ
แม่ริม 

นักท่องเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปไดรู้้จัก
ถึงอัตลักษณ์ของชน
เผ่า และรู้จัก
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ของอ าเภอแม่ริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อ าเภอ 
แม่ริม 

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -  
 

แบบ ผ.02 



ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.4  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวส าหรับเพิ่ม
ผลผลติทั้งปริมาณ 
และคณุภาพ 

เกษตรกรบา้น
สบสา-หนอง
ฟาน  
จ านวน 19  คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ 
ท าให้เกษตรได้ผลผลิต
เพิ่มมากข้ึน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม

ผู้จัดท าแปลง
ขยายพันธุ์ข้าว 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๔.1  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ในการใช้แบบประเมิน
ป๎ญหาการดื่มสุรา 
(AUDIT) 

เพื่อเสรมิสร้าง
ศักยภาพของ อสม. 
ในการใช้แบบ
ประเมินป๎ญหาการ
ดื่มสรุา สร้างความ
เข้มแข็งของ
เครือข่ายแกนน า
ด้านสุขภาพจิตใน
ชุมชน 

อสม. ดอนแก้ว 
จ านวน 100คน 

32,000 32,000 32,000 32,000 จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม 
ด้านสุขภาพ  

อสม. มีศักยภาพใน
การใช้แบบประเมิน
ป๎ญหาการดื่มสุรา  
เกิดความเข้มแข็งของ
เครือข่ายแกนน าด้าน
สุขภาพจิตในชุมชน 

โรงพยาบาล
ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว  

กอง
สาธารณสุขฯ 

วิทยาลัย
พยาบาลบรม

ราชชนนี
เชียงใหม ่

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 32,000 32,000 32,000 32,000 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารและ
จัดการขยะในโรงเรียน 

เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ปลูก
จิตส านึกในการ
จัดการขยะที่ถูกวิธี 
และลดปรมิาณขยะ
ในโรงเรียน 

บริเวณโรงเรียน
มีความสะอาด
เรียบ นักเรียนมี
ความตระหนัก 
และมีจติส านึก
ในการจัดการ
ขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
บริเวณโรงเรียนมี
การจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี  
 

บริเวณโรงเรียนมี
ความสะอาดเรียบ 
นักเรียนมีความ
ตระหนัก และมี
จิตส านึกในการ
จัดการขยะและลด
ปริมาณขยะใน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ฯ 

2 โครงการเข้าค่ายพัฒนา
เยาวชนไทยใฝุความด ี

เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนรู้ทันสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน์ 
ปลูกฝ๎งระเบียบวินัย
ให้แกเ่ยาวชน 
 

นักเรียนจ านวน
ร้อยละ  8  

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการ
ฝึกอบรม 

เด็ก และเยาวชนรู้ทัน
สังคมในยุคโลกาภิ
วัตน์ ปลูกฝ๎งระเบียบ
วินัยให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ฯ 

3 โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
พร้อมสูA่EC 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
การปรับตัวเข้ากับ
การเปลีย่นแปลง
เมื่อประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี   
1 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

นักเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อ
ประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ

พายัพ 
เชียงใหม ่



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้กิจกรรมปลูก
พืชไร้ดิน 
 
 

นักเรียนร้อยละ  
90  

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ีความรู้
ในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงโดยใช้
กิจกรรมปลูกพืชไรด้ิน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ

พายัพ 
เชียงใหม ่

5 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 

เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทั้ง
ภายนอกและภายใน
สถานศึกษา 
สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

นักเรียน  ครู  
และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
จ านวน 55  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียนที่
ได้เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

นักเรียนสามารถ
เรียนรูไ้ด้ทั้งภายนอก
และภายใน
สถานศึกษา สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ไป
ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนบ้าน
พระนอน 

6 โครงการจดัหาและผลิต
สื่อการเรียนรู ้

เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

นักเรียน  
จ านวน  247  
คน  ผู้ปกครอง  
จ านวน  222  
ครัวเรือน 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
นักเรียนที่ได้สื่อ
การเรยีนรู้ที่
หลากหลาย 

นักเรียนมสีื่อการ
เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และ
เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

โรงเรียนบ้าน
พระนอน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจติตปญ๎ญา
ส าหรับเยาวชนในต าบล
ดอนแก้ว 

เพื่อพัฒนาให้
เยาวชนในต าบล
ดอนแก้วมีการยดึ
มั่นคุณธรรม 
จริยธรรม เป็น
สมาชิกที่ดีของ
ชุมชน และเป็น
พลเมืองที่ดีของ
สังคม มีการพัฒนา
ตนเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจ 

เยาวชนในต าบล
ดอนแก้ว 
จ านวน 50คน 

23,000 23,000 23,000 23,000 จ านวนของ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนในต าบลดอน
แก้วมีการยึดมั่น
คุณธรรม จรยิธรรม 
เป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน และเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
มีการพัฒนาตนเอง 
และมีปฏิสมัพันธ์กับ
ผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 

โรงพยาบาล
ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

วิทยาลัย
พยาบาลบรม

ราชชนนี
เชียงใหม ่

รวม จ านวน 7 โครงการ - - 153,000 153,000 153,000 153,000 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4: การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสภา
วัฒนธรรมต าบล 
ดอนแก้ว 

เพื่ออนุรักษ์  สืบ
ทอดประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

ประชาชนใน
ต าบลดอนแก้ว 

590,000 590,000 590,000 590,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ 
และส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกเพศ 
ทุกวัย 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
ต าบลดอน

แก้ว 

2 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
บ่อปุ ฺ

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านบ่อปฺุ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านบ่อปุ ฺ

3 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ดอนแก้ว 
 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านดอน
แก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านดอนแก้ว 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ศาลา 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้าน
ศาลา 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านศาลา 

5 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ปุาแงะ 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านปุา
แงะ 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านปุาแงะ 

6 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
พระนอน 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านพระ
นอน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านพระนอน 

7 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ปุารวก 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านปุา
รวก 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านปุารวก 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
สันเหมือง 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านสัน
เหมือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านสัน
เหมือง 

9 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
ชะเยือง 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านชะ
เยือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านชะเยือง 

10 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
สบสา-หนองฟาน 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านสบ
สา-หนองฟาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม
บ้านสบสา-
หนองฟาน 

11 โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น  บ้าน
พระเจ้านั่งโก๋น 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
เยาวชนบ้านพระ
เจ้านั่งโก๋น 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดให้คงอยู่
ตลอดไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

สภา
วัฒนธรรม

บ้านพระเจ้า
นั่งโก๋น 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการฟื้นฟูการ
เรียนรูเ้รื่องดนตรี
พื้นบ้าน 

เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้าน และให้เด็ก 
และเยาวชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ  

ได้รับการสบืทอด
วัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้าน และให้
เด็ก และเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ประธาน
กองทุน

หมู่บ้านบ้าน
พระเจ้านั่ง

โก๋น 

13 โครงการจดังาน
มหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ จังหวัด
เชียงใหม ่

 

เพื่อเชิดชูและคงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม 
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว สร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศ 
และจังหวัดเชียงใหม ่

รักษาและคง
รูปแบบ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของ
จังหวัดเชียงใหม่
แบบยั่งยืน 

3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวและ
ผู้ชมงานที่เข้า
ร่วมงาน  

ประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่
ตระหนักและหวง
แหนในแบบแผน  
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของตน  
สร้างงาน  สร้าง
รายได้ให้แก่
เกษตรกรผู้ผลิต
พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด

เชียงใหม ่

14 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณ ี

เพื่อให้ประชาชนได้
ถวายเป็นพุทธบูชา
แด่สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

ประชาชนใน
อ าเภอแม่รมิ  
11  ต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ประชาชนไดร้่วม
เคารพสักการะ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

อ าเภอแม่รมิ 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม
เทศกาลไม้ดอกไม้
ประดับ 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ข้าราชการ และ
ประชาชนชาวอ าเภอ
แม่ริม 

ประชาชนใน
อ าเภอแม่รมิ  
11  ต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ส่วนราชการ และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
และสนบัสนุน
เทศกาลส าคัญอัน
เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดเชียงใหม ่
 

กอง 
การศึกษาฯ 

อ าเภอแม่รมิ 

16 โครงการวันพระราช
ชายาเจ้าดารารัศม ี

เพื่อร าลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของพระ
ราชชายาเจ้าดารา
รัศมีที่ทรงมีต่อชาว
เชียงใหม ่

ประชาชนท่ีมา
ร่วมกิจกรรม 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนท่ัวไปมี
ส่วนร่วมในการ
ร าลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของ
พระราชชายาเจ้า
ดารารัศม ี
 

กอง 
การศึกษาฯ 

อ าเภอแม่รมิ 

17 โครงการศูนย์ศึกษา
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
วัดดอนแก้ว 

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
ธรรมะในการขัด
เกลาจติใจ ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม จรยิธรรมที่
ดีงามให้แก่เยาวชน 

เด็กและเยาวชน  
จ านวน  50  คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ เด็ก 
และเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เยาวชนได้ใช้
ธรรมะในการขัด
เกลาจติใจ ปลูกฝ๎ง
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม
ให้แก่เยาวชน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดอนแก้ว 

18 โครงการประเพณีสรง
น้ าพระธาตุประจ าป ี

เพื่อรักษาวัฒนธรรม
อันดีงามของชาว
ล้านนา 

อุบาสก-อุบาสิกา 
และประชาชน
ทั่วไป 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวล้านนา
ได้รับการอนุรักษ์
ไว้ให้ลูกหลาน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

ส านักสงฆส์ัน
เหมือง 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการลานวัด ลาน
ธรรม ลานสุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงพระธรรมค า
สอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 
และได้ใช้ส านักสงฆ์
ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

อุบาสก-อุบาสิกา 
และประชาชน
ทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนเข้าถึง
พระธรรมค าสอน
ของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า และได้ใช้
ส านักสงฆ์ท า
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

ส านักสงฆส์ัน
เหมือง 

20 โครงการประเพณีสรง
น้ าพระนอน-พระธาต ุ

เพื่อสืบสานประเพณี
อันเก่าแก่ให้คงอยู่
สืบไป 

พุทธศาสนิกชน  
เยาวชนท่ีมาร่วม
ประเพณ ี

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ี
มาร่วมประเพณ ี
 

ประเพณีอันเก่าแก่
ได้รับการอนุรักษ์ 
และสบืทอด 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

21 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

เพื่อฝึกฝน อบรมเด็ก 
เยาวชนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม  
และสร้างสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างวัด บ้าน 
โรงเรียน 

เยาวชนอายุ
ระหว่าง  7 - 15 
ปี จ านวน 100 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ  

เด็ก และเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และเกดิสัมพันธ์
อันดีระหว่างวัด 
บ้าน โรงเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

22 โครงการพระปรยิัติ
ธรรม (แผนกธรรม) 

เพื่อส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาภาษาบาลีอัน
เป็นภาษาพุทธพจน ์

พระภิกษุ
สามเณร  จ านวน  
30  รูป 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
พระภิกษุสามเณร
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

พระภิกษุสามเณร
ได้เรียนรูภ้าษา
บาลีอนัเป็นภาษา
พุทธพจน ์

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

23 โครงการสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศพายัพ 

เพื่อให้เยาวชนได้
เรียนหลักธรรมค า
สอนพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนใน
จังหวัดเชียงใหม่  
1,000  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนไดเ้รียน
หลักธรรมค าสอน
พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการอบรม
เครือข่ายธรรมทายาท 

เพื่อให้เยาวชนรู้จัก
เทคนิควิธีการเผยแผ่
ธรรมในการสรา้ง
เครือข่ายในโรงเรียน  

เครือข่ายธรรม
ทายาท และ
เยาวชน  80  
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เยาวชนรู้จัก
เทคนิควิธีการเผย
แผ่ธรรมในการ
สร้างเครือข่ายใน
โรงเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

25 โครงการธรรมศึกษา
ในโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์เชียงใหม ่

เพื่อให้เยาวชนได้
เรียนหลักธรรมค า
สอนพื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนในเขต
ต าบลดอนแก้ว  
700  คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

เยาวชนไดเ้รียน
หลักธรรมค าสอน
พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

26 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหามหาราชินี 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปได้รู้
ถึงคุณธรรมทีด่ีงาม 
และเป็นการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

พระภิกษุ
สามเณร 
นักเรียน  
ประชาชนท่ัวไป  
จ านวน  430  
คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

เด็กและเยาวชน 
รวมถึงประชาชน
ทั่วไปไดรู้้ถึง
คุณธรรมที่ดีงาม 
และเป็นการเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระ
บรม ราชินีนาถ 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

27 โครงการปฏิบัติธรรม
วิป๎สสนากรรมฐาน
เฉลิมพระเกียรติ  5  
ธันวา 

เพื่ออบรมปฏิบตัิ
วิป๎สสนากรรมฐาน
พุทธบริษัท 4 และ
เชิดชูพระเกียรติคณุ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

พระภิกษุ
สามเณร  และ
ประชาชนท่ัวไป  
240  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

พระภิกษุสามเณร 
และประชาชน
ทั่วไป ได้รบัอบรม
ปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐานพุทธ
บริษัท 4 และเชิด
ชูพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวฯ 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการปฏิบัติธรรม 
“ครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม” 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม และให้
เยาวชนไดส้ืบทอด
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนในพ้ืนท่ี
ต าบลดอนแก้ว
และใกลเ้คียง
จ านวน 200 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

สามารถส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม 
และเยาวชนไดส้ืบ
ทอด
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดพระนอน 
(ขอนม่วง) 

29 โครงการประเพณีสรง
น้ าพระธาตเุจดีย์วดั
ดาราภมิุข 

เพื่อส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และสืบ
ต่ออายุ
พระพุทธศาสนา 

คณะศรัทธาวัด
ดาราภมิุข และ
ใกล้เคียง 
จ านวน 30 คน 

28,000 28,000 28,000 28,000 จ านวนของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ  

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม และสืบ
ต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้
ด ารงอยู่สืบไป 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดาราภิมุข 

30 โครงการประเพณีวัน
พระราชชายาเจ้า
ดารารัศม ี

เพื่อร าลึกถึงคุณ
ความดี มีความรู้
ความเข้าใจใน
ประวัติของวัดดาราภิ
มุขและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม 

คณะศรัทธาวัด
ดาราภมิุข และ
ใกล้เคียงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 

24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวนของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ าลึก
ถึงคุณความดี มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติของวัด
ดาราภมิุขและ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดาราภิมุข 

31 โครงการบรรพชา
อุปสมบทสามเณร
ธรรมทายาทภาคฤดู
ร้อนเฉลิมพระเกยีรติ   

เพื่อให้เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างในการปิด
ภาคเรยีนให้เกิด
ประโยชน์ และได้
ศึกษาทางโลก และ
ทางธรรมควบคู่กัน
ไป 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลดอนแก้ว 
และต าบล
ใกล้เคียง   
จ านวน  80  คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้ารับ
การบรรพชา
อุปสมบท 

เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างในการ
ปิดภาคเรียนให้
เกิดประโยชน์ และ
ได้ศึกษาทางโลก 
และทางธรรม
ควบคู่กันไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดปิยาราม 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการธรรม
ทัศนาจร (ฟ๎งธรรม
กลางพรรษา) 

เพื่อส่งเสริม สืบทอด
พระพุทธศาสนา ให้
พุทธศาสนิกชนได้
เข้าวัดปฏิบตัิธรรม
และฟ๎งธรรมหลาย
รูปแบบ 

วัดในต าบล 
ดอนแก้ว  
ปีละ 3  แห่ง 
จ านวน 50 คน 

90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนของ
ประชาชนที่
มาร่วมฟ๎งธรรม  

พุทธศาสนิกชนได้
เข้าวัดปฏิบตัิธรรม 
และได้รับฟ๎งธรรม
เทศนาหลาย
รูปแบบจากพระ
นักเทศน ์

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดปิยาราม 

33 โครงการศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา
แผนกนักธรรม-บาลี , 
อภิธรรม 

เพื่อให้พระภิกษุ
สามเณร รวมถึง
อุบาสก-อุบาสิกาท่ี
สนใจไดศ้ึกษา
หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

พระภิกษุ
สามเณร  
อุบาสก อุบาสิกา  
จ านวน 30 คน  

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

พระภิกษุสามเณร 
รวมถึงอุบาสก-
อุบาสิกาท่ีสนใจได้
ศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดโสภณา
ราม 

34 โครงการเทศน์
มหาชาติ (ตั้งธรรม
หลวง) เฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในวโรกาส
ปีมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดฝ้ึกปฏิบตัิ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ประสานความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน วัด 
บ้าน ชุมชน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตระหนักใน
คุณค่าของการ
เทศน์มหาชาติซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
ประสานความ
สามัคคีในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน 
วัด บ้าน ชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดโสภณา
ราม 

35 โครงการปฏิบัติธรรม
น้อมจิตอุทิศถวายแด่
บุรพาจารย ์

เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าวัดท าบุญ และ
ปฏิบัติธรรม และ
แสดงออกถึงความ
กตัญํูกตเวทิตาคณุ
ต่อบูรพาจารย ์

ประชาชนท่ีมา
ร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่มาร่วมโครงการ  

ประชาชนไดเ้ข้าวัด
ท าบุญ และปฏิบัติ
ธรรม รวมถึงได้
แสดงออกถึงความ
กตัญํูกตเวทิตา
คุณต่อบรูพาจารย ์

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดปิยาราม 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการอบรมสมโภช
พระธาตุวัดดอนแก้ว 

เพื่อสืบสานอนรุักษ์
จารีตประเพณี 
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

ประชาชนในหมู่
ที่  2  และหมู่ที่  
9  ทุกหลังคา
เรือน 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ  

ประชาชนไดส้ืบ
สานอนุรักษ์จารีต
ประเพณี 
เสรมิสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

วัดดอนแก้ว 

37 โครงการสืบชะตา
หลวงและสวดมนต์
ข้ามป ี

เพื่อสืบสานจารีต
ประเพณีโดยส านัก
สงฆ์เป็นศูนย์กลาง
และต้นแบบในการ
สร้างความสามัคค ี

อุบาสก-อุบาสิกา 
และประชาชน
ทั่วไป 
จ านวน 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
จารีตประเพณีโดย
ส านักสงฆเ์ป็น
ศูนย์กลางและ
ต้นแบบในการ
สร้างความสามัคค ี

กอง 
การศึกษาฯ 

ส านักสงฆ ์
สันเหมือง 

38 โครงการฟื้นฟูการ
เรียนรูเ้รื่องดนตรี
พื้นบ้าน 

เพื่อสืบทอด
วัฒนธรรมดนตรี
พืน้บ้าน ให้คงอยู่
ต่อไป 

ประชาชนต าบล
ดอนแก้ว 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็ก เยาวชน และ
ผู้ที่สนใจในดนตรี
พื้นบ้านได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์และได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

กองทุน
หมู่บ้าน 

พระเจ้านั่ง
โก๋น 

39 โครงการรักษ์ภาษาน า
ภูมิป๎ญญาสูเ่ยาวชน 

เพื่อส่งเสริมผูเ้รียนได้
เรียนรูภู้มิปญ๎ญา
ท้องถิ่นทางภาษา 
ปลูกฝ๎งให้เห็นคณุค่า
ของภาษาท้องถิ่น 

นักเรียนร้อยละ  
80 ได้เรียนรูภู้มิ
ป๎ญญาทางภาษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ภมูิ
ป๎ญญาท้องถิ่นทาง
ภาษา ปลูกฝ๎งให้
เห็นคุณคา่ของ
ภาษาท้องถิ่น 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

โรงเรียน 
นวมินทรา 
ชูทิศพายัพ 
เชียงใหม ่



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการบรูณาการ
หลักสตูรงานอาชีพกับ
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ
อาชีพ และเสรมิการ
มีรายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน 

นักเรียน  จ านวน  
385  คน  ครู  
จ านวน  30  คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ  
 

นักเรียน และครมูี
ทักษะอาชีพ มี
รายได้ระหว่าง
เรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

โรงเรียน
ศึกษา

สงเคราะห์ฯ 

รวม จ านวน 40โครงการ - - 1,385,000 1,385,000 1,385,000 1,385,000 - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4: การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6: การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ๖.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่ศักยภาพ
ในการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพตดิอ าเภอ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหา 
ยาเสพตดิ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ป๎ญหายาเสพตดิ
ลดลง 

24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละความ
รุนแรงของป๎ญหา
ยาเสพตดิลดลง  

ป๎ญหายาเสพตดิใน
พื้นที่ลดลง และไดร้ับ
การปูองกันและแกไ้ข
ป๎ญหาที่ถูกต้อง 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

ศูนย์
อ านวยการ
ปูองกันและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

เชียงใหม ่
2 โครงการชุมชนมสี่วน

ร่วม สอดส่องปูองกัน
ภัยยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนหมู่ที่  
1  จ านวน 
525  หลังคา
เรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาดและเป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  1 

3 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านดอนแก้ว 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ดอนแก้ว 
จ านวน 865  
หลังคาเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกนัฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  2 

4 โครงการชุมชนศาลา
ร่วมใจ ต่อต้านภัยยา
เสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ศาลาทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  3 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านปุาแงะ 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ปุาแงะ 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  4 

6 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านพระนอน 

เพือ่ปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
พระนอน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  5 

7 โครงการปุารวกร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ปุารวกทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  6 

8 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านสันเหมือง 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
สันเหมืองทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  7 

9 โครงการชะเยืองร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
ชะเยืองทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 
 
 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  8 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการชุมชนสบสา-
หนองฟานร่วมใจ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบ้าน
สบสา-หนอง
ฟานทุก
ครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอด 
ยาเสพตดิ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่  9 

11 โครงการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด
บ้านพระเจ้านั่งโก๋น 

เพื่อปูองกันไม่ให้
เยาวชนและ
ประชาชนติดยาเสพ
ติด ให้เป็นหมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ 

ประชาชนบา้น
พระเจ้านั่งโก๋น
ทุกครัวเรือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ในหมู่บ้านไมม่ีผูต้ิดยา
เสพติด ไม่มีการแพร่
ระบาด  และเป็น
หมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่  10 

รวม จ านวน 11 โครงการ - - 74,000 74,000 74,000 74,000 - - - - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ๖.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอนแก้ว 

เพื่อให้สมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลดอน
แก้ว มีหลักประกัน
ด้านการจดั
สวัสดิการของ
ชุมชนให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว 

200,000 

(2559:150,000) 
(2558:102,300) 
(2557:63,720) 

 
 

200,000 200,000 ๒00,000 ร้อยละของ
จ านวนสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลดอนแก้วทุกคน
มีหลักประกันด้าน
การจัดสวัสดิการและ
สมาชิกทุกคนไดร้ับ
สวัสดิการครอบคลุม
ทุกด้าน 

 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

งานพัฒนา
ชุมชน 

 

 

กองทุน
สวัสดิการ

ชุมชนต าบล
ดอนแก้ว 

2 โครงการขอสนบัสนุน
หมู่บ้านพัฒนาตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเสรมิสร้างการ
ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีระบบ
บริหารจดัการ
ชุมชน 

1 หมู่บ้าน  5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ  

ชุมชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
การพัฒนาหมู่บ้าน 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

อ าเภอ 
แม่ริม 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ชมรมจิตอาสา 
ดอนแก้วสร้างสุขใน
มูลนิธิราชประชา
สมาสัยใน พระบรม
ราชูปถัมภ ์

 

1. เพื่อส่งเสริม
กิจการของชมรม 
ใหบ้รรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

2. เพื่อช่วยบรรเทา
ทุกข์ให้กับราษฎรผู้
ประสบความ
เดือดร้อน
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

๑๓ กลุ่ม
ประชากร  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

 

1. ได้ส่งเสริมการ
ด าเนินกิจการของ
ชมรมบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 
2. สามารถบรรเทา
ทุกข์ให้กับราษฎรผู้
ประสบความ
เดือดร้อนครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

มูลนิธิราช
ประชาสมาสัย
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

 

4 โครงการกิจกรรมของ
กิ่งกาชาดอ าเภอแม่รมิ 

เพื่อส่งเสริมภารกิจ
ของกิ่งกาชาดให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
สภากาชาดไทย 
และบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ราษฎรผู้ประสบ
ความเดือดร้อน 

พื้นที่อ าเภอ   
แม่ริม 92  
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ราษฎรผู้ประสบ
ความเดือดร้อนได้รับ
การช่วยเหลือ  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กิ่งกาชาด
อ าเภอ 
แม่ริม 

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 265,000 265,000 265,000 265,000 - - - - 

 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแกไ้ขป๎ญหา
หมอกควันและไฟปุา
อ าเภอแม่รมิ 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาไฟปุาและ
หมอกควัน  เพื่อให้
การดับไฟปุาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไฟปุาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ลดลง 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ป๎ญหาหมอกควัน
และไฟปุา  

มีความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาไฟปุาและ
หมอกควัน และการ
ควบคุมไฟปุาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานปูองกันฯ 
ส านักปลดัฯ 

อ าเภอ 
แม่ริม 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7: การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารศูนย์
รวมข่าวการจดัซื้อจัด
จ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอแม่ริม 

เพื่อให้มีสถานท่ีใน
การเปิดซองสอบ
ราคาการจัดซื้อจดั
จ้างของ อปท. 

จ านวน อปท.  
ที่เข้าใช้บริการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนของ อปท.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีสถานท่ีส าหรับเปดิ
ซองสอบราคาการ
จัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท. 

กองคลัง อบต.แม่สา 

2 โครงการส่งเสริม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์  

เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนใน
อ าเภอแม่รมิ  
11  ต าบล 

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ  

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดัฯ อ าเภอแม่รมิ 

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - - 
 
 
 
 
 


