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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามงานวจิยั (ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
“การเตรียมความพร้อมของชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชน  

เพ่ือรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
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แบบสอบถามงานวจิยั (ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) “การเตรียมความพร้อมของชุมชนของกลุ่มธุรกจิชุมชน  เพ่ือรองรับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
**การวเิคราะห์มูลค่าเพิม่ของโครงการ “แผนกลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ในกรอบประชาคมอาเซียน 

ภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ ปีที ่3”** 

 

เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล.................................................................อ าเภอ..................................................................จังหวดัเชียงใหม่ 
 

1. จากผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน เช่น  แรงงานต่างด้าว  ผลไม้ต่างถิ่น เป็นต้น องค์กรของท่านมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง 
 1.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) 

1. กลุ่มธุรกจิชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 1.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) (ต่อ) 

2. กลุ่มเกษตรกรในชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

3. สุขภาพ อนามัยและส่ิงแวดล้อม ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

 



 
 

  

 441 

 1.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) (ต่อ) 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

5. องค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 1.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) (ต่อ) 

6. องค์กรผู้สูงอายุและผู้พกิารของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

7. องค์กรการศึกษาของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 1.1 การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) (ต่อ) 

8. สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 2.2 การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชน 

1. กลุ่มธุรกจิชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

 2. กลุ่มเกษตรกรในชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 2.2 การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชน (ต่อ) 

3. สุขภาพ อนามัยและส่ิงแวดล้อม ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 2.2 การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชน (ต่อ) 

5. องค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

6. องค์กรผู้สูงอายุและผู้พกิารของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 
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 2.2 การเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชน (ต่อ) 

7. องค์กรการศึกษาของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

8. สังคมและวฒันธรรมของชุมชน ระดบัการด าเนนิงาน(ร้อยละ) แนวทางแก้ไข 

1. วธีิเตรียม
ความพร้อม
ในองค์กร 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

2.ปัญหาและ 
  อุปสรรคในการ   
  ด าเนินงาน 

1)  
 

 1)  

2)  
 

 2)  

3) 
 

 3) 

 
 



 
 

  

 448 

3. จากโครงการวจัิยนี ้อปท. สนใจจะให้นักวจัิยช่วยอะไรบ้าง 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

โครงการเพิม่ขดีความสามารถของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน 
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โครงการวสิาหกจิชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล 

 

1.  ช่ือโครงการ  

โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบผลิตภณัฑป์ระติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

 

2.  หลกัการและเหตุผล 

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน(AEC) ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ใน

หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง ซ่ึงประชาคมอาเซียนจะ

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงขนาดและเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจเป็นทั้งผลดีต่อ

ภาคธุรกิจและประชาชนบางส่วน หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อภาคธุรกิจและประชาชนอีกส่วน

หน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีขาดความพร้อม 

วิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาลเป็นกลุ่มท่ีท าการผลิตตุ๊กตาป้ันดินเผา

ส าหรับตกแต่งบ้าน  โดยใช้ภาพลักษณ์ของวฒันธรรมล้านนา   ท่ีตอบสนองความต้องการท่ี

หลากหลายของผูซ้ื้อยุคใหม่ ท่ีฉลาดซ้ือ ฉลาดเลือกได้อย่างครบถ้วน ทั้ งน้ีในเร่ืองของการ

ออกแบบ การเลือกสรรวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ราคา จ านวนท่ีสั่งซ้ือ และการส่งมอบสินค้า

อยา่งมืออาชีพ  นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ยงัตอบสนองความ

ตอ้งการของผูซ้ื้อเฉพาะกลุ่ม เช่น  โรงแรม  รีสอร์ต  ร้านอาหาร  ผูอ้ยู่อาศยัในคอมโดมิเนียม  ท่ี

อาจตอ้งการของตกแต่งบา้นและสวนขนาดเล็ก ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งการปรับดีไซน์ให้ตรงใจ

ลูกคา้ ดงันั้นธุรกิจชุมชนจึงมีความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการให้สามารถแข่งขนั

กบัต่างประเทศไดแ้ละพฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทัง่ในประเทศและใน

ประเทศกลุ่มอาเซียนและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อท่ีจะขยายตลาดให้เขา้สู่ประเทศในประชาคม

อาเซียนอยา่งมัน่คง 

 

3.  วตัถุประสงค์ 

1.   ส่งเสริมการเรียนรู้ พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับพฒันาผลิตภณัฑ์ ออกแบบผลิตภณัฑ ์

และเรียนรู้ช่องทางการตลาดของประชาคมอาเซียน  
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 2.  เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลรับรู้และเขา้ใจ เตรียมความ

พร้อมในการเขา้ถึงตลาดประชาคมอาเซียน 

 

4.  เป้าหมาย 

 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

 

5.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2559 – 30  กนัยายน  2560 

 

6.  ลกัษณะของกจิกรรมและการด าเนินงาน 

1.  จดัฝึกอบรมและพฒันาวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล ในการใช้

เทคโนโลยใีนการออกแบบ เพื่อให้ไดสิ้นคา้/ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอาเซียนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

2.  ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดทั้ งในประเทศและตลาดอาเซียน เพื่อกระจาย

สินคา้/ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

3.  สร้างความเขา้ใจและร่วมมือในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีใชใ้น

การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ 

  

7.  งบประมาณในการด าเนินงาน 

40,000  บาท 

 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.  ท าให้ก ลุ่มวิสาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาลมีความ รู้ 

ความสามารถในการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์  ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และ

สามารถกา้วสู่ตลาดในประชาคมอาเซียนไดม้ากยิง่ข้ึน  
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  2.  ท  าให้ ก ลุ่ม เข้าถึ งช่องทางการตลาด  ผ่ านระบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

9.  ผู้เสนอโครงการ 

 

(นายธนพล สายธรรม)  

ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

 

 

10.ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

(...........................................) 

ต าแหน่ง........................................... 

 

11.ผู้อนุมัติโครงการ 

 

(................................................ ) 

ต าแหน่ง................................................... 
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12. รายละเอยีดค่าใช้จ่ายแนบท้าย “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ถั่วชีวภาพ” 
 

กจิกรรม รายละเอยีดกจิกรรม ผลลพัธ์/ผลส าเร็จกจิกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน หมายเหตุ 
1 อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ

ประชาสมัพนัธ์และส่งเสริมการตลาด

สู่อาเซียนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

ท าใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัและมี

ยอดขายเพ่ิมมากข้ึน 

1  ต.ค.  59 – 30  ก.ย.  60 20,000 วสิาหกิจชุมชน

ประติมากรรมดินเผา

บา้นป่าตาล 

 

2 อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันารูปแบบ

ผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของตลาดสู่อาเซียน 

มียอดขายและราคาสินคา้ท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

1  ต.ค.  59 – 30  ก.ย.  60 20,000 วสิาหกิจชุมชน

ประติมากรรมดินเผา

บา้นป่าตาล 

 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,000 บาท ( ส่ีหม่ืนบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ- ค่าใชจ่้ายสามารถถัว่เฉล่ียไดต้ามความเหมาะสม 
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โครงการยกระดับผลผลติทางการเกษตร 

ของเกษตรกรต าบลน า้บ่อหลวงสู่เกษตรอนิทรีย์ 

1. ช่ือโครงการ    

 ยกระดบัผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรต าบลน ้าบ่อหลวงสู่เกษตรอินทรีย ์

 

2. หลกัการและเหตุผล 

               การผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในต าบลน ้ าบ่อหลวง  เกษตรกรส่วนใหญ่ท า

การเกษตรแบบใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร 

ผูบ้ริโภค และส่ิงแวดลอ้ม มีผลต่อสุขภาพอนามยั  สุขภาพของผูผ้ลิต  และสุขภาพของผูบ้ริโภค 

เป็นเหตุของการเกิดการเจ็บป่วย เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล   ซ่ึงการท าเกษตรอินทรียเ์ป็น

ทางเลือกท่ีช่วยให้เกษตรกรลดความเส่ียงจากการใชส้ารเคมี ในการป้องกนั ก าจดัโรคและแมลง

ศตัรูพืช  ประกอบกบัตลาดสินคา้การเกษตรปัจจุบนัผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการบริโภคสินคา้ทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ ท าให้ตลาดสินคา้เกษตรในอาเซียน

มุ่งเน้นการผลิตท่ีสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แต่เน่ืองจากเกษตรกรต าบลน ้ าบ่อ

หลวง  ยงัคงยึดกระบวนการผลิตสินคา้ทางการเกษตรโดยพึ่งสารเคมี ท าใหโ้อกาสทางการแข่งขนั

ในตลาดอาเซียนมีนอ้ยลง ดงันั้น เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสสร้างทางเลือกและโอกาสลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน รวมทั้งเพื่อลดการใชส้ารเคมีซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลน ้าบ่อหลวงจึงไดจ้ดัท าโครงการน้ีข้ึน 

3. วตัถุประสงค์โครงการ 

               1.เพื่อยกระดบัสินคา้เกษตรเขา้สู่มาตรฐาน 

               2. เพื่อลดปริมาณการใชส้ารเคมีของเกษตรกรต าบลน ้าบ่อหลวง 

                

4. ลกัษณะโครงการ 

  เป็นโครงการต่อเน่ืองระยะ 3 ปี ดงัน้ี 

 ปีท่ี 1 

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อรับสมคัรผูส้นใจเขา้ร่วมอบรม 
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- จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 

- คดัเลือกเกษตรกรตน้แบบ  3 คน 

- สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และปัจจยัการผลิตอินทรีย ์ใหแ้ก่เกษตรกรตน้แบบ 

- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 

- ตรวจสอบแปลงเกษตร 

- แปลงตน้แบบ 

- ตรวจมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ดิน น ้า สภาพแวดลอ้มและผลผลิต 

- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการเทียบกบัคร้ัง

แรก 

- จดัหาช่องทางการตลาดในชุมชน และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

- ติดตามประเมินผล ทุก 1 เดือน 

- สรุปผลการด าเนินงาน 

ปีท่ี 2 

- ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อรับสมคัรผูส้นใจเขา้ร่วมอบรม 

- จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรตน้แบบและเกษตรผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ 

- คดัเลือกเกษตรกรตน้แบบเพิ่มจากปีแรก  

- สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และปัจจยัการผลิตอินทรียใ์หแ้ก่เกษตรกรตน้แบบ 

- ตรวจสอบสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 

- ตรวจสอบแปลงเกษตรเกษตรกรตน้แบบปีแรกและปีท่ี 2 

- แปลงตน้แบบ 

- ตรวจมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ดิน น ้า สภาพแวดลอ้ม และผลผลิต 

- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการเทียบกบัคร้ัง

แรก 

- จดัหาช่องทางการตลาดในชุมชน และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

- ติดตามประเมินผล ทุก 1 เดือน 

- สรุปผลการด าเนินงาน 



456 
 

ปีท่ี 3 

- จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรตน้แบบ 

- สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ และปัจจยัการผลิตอินทรียใ์หแ้ก่เกษตรกรตน้แบบ 

- ตรวจสอบแปลงเกษตรเกษตรกรตน้แบบปีแรก ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 

- ตรวจสอบสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการ 

- แปลงตน้แบบ 

- ตรวจมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ดิน น ้า สภาพแวดลอ้ม และผลผลิต 

- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรท่ีร่วมโครงการเทียบกบัคร้ัง

แรก 

- จดัหาช่องทางการตลาดในชุมชน และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ 

- ติดตามประเมินผล ทุก 1 เดือน 

- สรุปผลการด าเนินงาน 

 

5. หน่วยงานร่วม/สนับสนุน 

 1. ส านกังานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง 

 2. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 3. มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

          4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในต าบลน ้าบ่อหลวง 

 

6.งบประมาณ 

 20,000 บาท(สองหม่ืนบาทถว้น) 

         

7.สถานทีด่ าเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง  และพื้นท่ีต าบลน ้าบ่อหลวง 
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8.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระหวา่งเดือน มกราคม 2560 ถึง  30 กนัยายน 2560 (ปีท่ี1) 

 

9.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจการปลูกพืชเกษตรอินทรียม์ากข้ึน 

2. ตน้ทุนการผลิตลดลง 

3. เกษตรกรมีทางเลือกในการจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร 

4. เกษตรกรมีสุขภาพดีข้ึนมีและมีปริมาณสารเคมีในร่างกายลดลง 

 

 10.ผู้เขียนและเสนอโครงการ 

                                                                ทวศีกัด์ิ  เทศารินทร์ 

          (นายทวศีกัด์ิ  เทศารินทร์) 

                                                          ต  าแหน่ง ผูช่้วยนกัวชิาการเกษตร 

11.ผู้เห็นชอบโครงการ 

     จิรยทุธ์  ไทยค า 

                                                                (นายจิรยทุธ์  ไทยค า) 

                                                         ต  าแหน่ง หวัหนา้ส านกังานปลดั 

 

            ณฎัฐนนัท ์ ยวดกระโทก 

                                                         (นางสาวณฎัฐนนัท ์ ยวดกระโทก) 

                                          ต  าแหน่ง รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 

12.ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                               จนัทิมาพร  ทองนาค 

                                                         (นางสาวจนัทิมาพร  ทองนาค) 

                                  ต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
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โครงการผ่อดีดี 
ส าหรับ อปท.ต้นแบบระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหน่ึงเดยีวผ่อดีดี จังหวดัเชียงใหม่ 

เทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
----------------------------------------------- 

 
 1. หลกัการเหตุผล 

เน่ืองดว้ยเทศบาลต าบลออนใต ้ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการผอ่ดีดี (PODD)  นบัตั้งแต่
เดือน ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลาเกือบ 2 ปี เทศบาลต าบลออนใต ้ไดเ้ล็งเห็นความส าคญั
และประโยชน์ของระบบเฝ้าระวงัผ่อดีดี ผู ้บริหารของเทศบาลต าบลออนใต้ ได้มีนโยบาย
เตรียมพร้อมท่ีจะรับมอบระบบเฝ้าระวงัผอ่ดีดีมาดูแลและด าเนินกิจกรรมต่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 
2. วตัถุประสงค์ของงบประมาณ 

2.1 พฒันาองค์กรให้เป็น อปท. ตน้แบบระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหน่ึงเดียวผ่อดีดี ท่ีมีการ
บริหารจดัการอยา่งสมบูรณ์ 

2.2 เป็นศูนยเ์รียนรู้ระบบเฝ้าระวงัสุขภาพหน่ึงเดียวผอ่ดีดีใหก้บั อปท. อ่ืน ๆ ทั้งในจงัหวดั
เชียงใหม่ ในระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 

2.3 พฒันาการใชร้ะบบเฝ้าระวงัสุขภาพหน่ึงเดียว อยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยืน ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโรค 

 
3. ผู้รับผดิชอบ 

3.1 ฝ่ายการเมือง (นายเป็ก กนัตีฟอง ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลออนใต)้ 
3.2 ฝ่ายขา้ราชการประจ า (นายสานิส พึ่งพรชยั หวัหนา้ส านกัปลดั) 
 

4. แผนการด าเนินงาน 
4.1  แต่งตั้งเลขานุการศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียวระดบัต าบล 
 1) นายสานิส  พึ่งพรชยั   ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกัปลดั 
            เป็นผูรั้บผดิชอบและเลขานุการศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียว 
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 2) นางสาวชญาภา วงคค์  าปัน  ต าแหน่ง เจา้พนกังานธุรการ 
      เป็นผูป้ระสานงานและผูช่้วยเลขานุการศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียว 
4.2  ขยายอาสาผอ่ดีดีใหค้รอบคลุมอยา่งนอ้ย 2 คน ต่อ หมู่บา้น ดงัน้ี 

หมู่ท่ี 1 หมู่บา้น ป่าเหียง  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 2 หมู่บา้น บา้นโหง้  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 3 หมู่บา้น บา้นริมออน  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 4 หมู่บา้น บา้นป่าแงะ  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 5 หมู่บา้น บา้นริมออนใต ้ จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 6 หมู่บา้น บา้นแม่ผาแหน จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 7 หมู่บา้น บา้นป่าตึง  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 8 หมู่บา้น บา้นปง  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 9 หมู่บา้น บา้นป่าหา้  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 10 หมู่บา้น บา้นแพะ  จ านวน  4 คน 
หมู่ท่ี 11 หมู่บา้น บา้นป่าเปางาม จ านวน  4 คน 

4.3 สร้างเครือข่ายอาสาสมคัรให้เป็นรูปธรรมและดูแลสนบัสนุนอาสาอยา่งต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนืโดย 

 1) ส่งเสริมให้อาสาจดัโครงสร้างการท างานของอาสาเอง โดยมีประธานอาสา ทั้ง
ระดบัหมู่บา้นและต าบล ซ่ึงเครือข่ายอาสาสามารถของบสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมได ้

 2) จดัเวทีพบปะอาสาผ่อดีดี โดยการรวมเอาอาสาผ่อดีดีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ 
อปท.และบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบ จ านวน 6 คร้ัง/ปี 

คร้ังท่ี      1    วนัท่ี    2  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.2559 
คร้ังท่ี      2    วนัท่ี    4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี      3   วนัท่ี    1  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี      4    วนัท่ี    3  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี      5    วนัท่ี    5 เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี      6    วนัท่ี    4  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2560 

4.4 จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียวเทศบาลต าบลออนใต ้เพื่อด าเนินงานเฝ้าระวงั
และจดัการโรคและปัญหาท่ีตอ้งการความร่วมมือและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวสูง (เอกสารแนบ)
และประชุมศูนยป์ฏิบติัการฯ จ านวน 4 คร้ัง/ปี 
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คร้ังท่ี      1    วนัท่ี    1  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.2559 
คร้ังท่ี      2    วนัท่ี    1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี      3   วนัท่ี    1  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2560 
คร้ังท่ี      4    วนัท่ี    7 เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2560 

4.5 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพหน่ึงเดียว ท่ีบรรจุไว้ในศูนย์
ปฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียวเทศบาลต าบลออนใต ้ปีละ 2 คร้ัง โดยประกอบดว้ยแผนฯดงัน้ี 

1) แผนตอบสนอง กรณีไขเ้ลือดออก 
2) แผนตอบสนอง กรณีห่าไก่ 
3)  แผนตอบสนองกรณีอ่ืนเช่น ไฟป่าหรือภยัพิบติั 

 
5. งบประมาณ 
ล าดบั กจิกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
1 แต่งตั้งเลขานุการศูนย ์ฯ มีผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน - 
2 ขยายอาสาพอดีดีใหค้รอบคลุม

อยา่งนอ้ย 2 คนต่อหมู่บา้น 
มีอาสาครอบคลุมทัว่พ้ืนท่ี - 

3 สร้างเครือข่ายอาสาสมคัรใหเ้ป็น
รูปธรรมและดูแลสนบัสนุนอาสา
อยา่งต่อเน่ือง 

มีเครือข่ายอาสาสมคัร 10,000 

4 จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึง
เดียวเทศบาลต าบลออนใต ้

มีศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียวระดบัต าบล 2,000 

5 ซอ้มแผนเตรียมความพร้อมรับมือ
ปัญหาสุขภาพหน่ึงเดียว 

มีความพร้อมในการรับมือปัญหาสุขภาพหน่ึงเดียว 10,000 

6 อบรมอาสา พฒันาศกัยภาพของอาสา โดยการส่งเขา้อบรมใน
หลกัสูตร ผอ่ดีดี 

5,000 

7 อบรมผูดู้แลระบบ ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมอบรมการใชง้านระบบเฝ้า
ระวงัผอ่ดีดีและแผงตรวจติดตามระบบงานผอ่ดีดี 

1,000 

8 จดัเวทีพบปะอาสาผอ่ดีดี เพ่ือรวมเอาอาสาผอ่ดีดีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ 
อปท.และบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบ 

15,000 

9 จดัท าฐานขอ้มูลและพิกดัคนต่าง
ดา้วท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี 

มีระบบฐานขอ้มูล 10,000 

10 จดัประชุมสรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน 2,000 
  รวมเป็นเงินทั้งหมด 55,000 

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกนัได้ 
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. ปฏิทนิศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหน่ึงเดียวต าบลออนใต้เทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินแผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 แต่งตั้งเลขานุการศูนย ์ฯ             
2 ขยายอาสาพอดีดีใหค้รอบคลุมอยา่งนอ้ย 2 คน

ต่อหมู่บา้น 
            

3 สร้างเครือข่ายอาสาสมคัรให้เป็นรูปธรรมและ
ดูแลสนบัสนุนอาสาอยา่งต่อเน่ือง 

            

4 จดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการสุขภาพหน่ึงเดียวเทศบาล
ต าบลออนใต ้

            

5 ซอ้มแผนเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาสุขภาพ
หน่ึงเดียว 

            

6 อบรมอาสา             
7 อบรมผูดู้แลระบบ             
8 จดัเวทีพบปะอาสาผอ่ดีดี             
9 จดัท าฐานขอ้มูลและพิกดัคนต่างดา้วท่ีอาศยัอยู่

ในพื้นท่ี 
            

10 จดัประชุมสรุปผลการด าเนินงาน             
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โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลน า้บ่อหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวดัเชียงใหม่ 
****************************** 

 
1. ช่ือโครงการ    
 ผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร  
 
2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ    
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3. หลกัการและเหตุผล 
               ดว้ยต าบลน ้ าบ่อหลวงเป็นต าบลท่ีมีราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 
72 ขอราษฎรทั้งต าบล  เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาท าลายเศษของเหลือจากภาคการเกษตรโดยเปล่า
ประโยชน์  ท าใหส่้งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศ  ท าให้ดินเส่ือมคุณภาพขาดความอุดสมบูรณ์   
ซ่ึงในการท าการเกษตรแต่ละคร้ังตอ้งใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิตและยงัเป็นการเพิ่ม
ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ผลผลิตไม่สามารถแข่งขั้นกบัต่างประเทศได ้เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตสูง  
มีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบ ารุงดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์เพราะดินเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัใน
ภาคการเกษตร ถา้ดินไม่มีธาตุอาหารพืชท่ีปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตไดเ้ต็มท่ี  จึงจ าเป็นตอ้งใช้
ปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชใหไ้ดผ้ลผลิตมากข้ึน  
               ดงันั้น การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดินดว้ยการใชปุ๋้ยหมกัท่ีท าจากเศษของเหลือภาค
การเกษตร  เป็นลดตน้ทุนการผลิต  เพิ่มผลผลิตต่อไร่   และผลผลิตสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศ
ได ้
 
4. วตัถุประสงค์โครงการ 
               1.เพื่อใชข้องเหลือในภาคการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
               2. เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินใหมี้ความสมบูรณ์ 
                3. เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางอากาศจากการเผาของเหลือทางการเกษตร ลด
การใชปุ๋้ยเคมี ลดตน้ทุนการผลิต  และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
               กลุ่มผลิตปุ๋ยหมกัอินทรียต์  าบลน ้าบ่อหลวง  จ  านวน 20 คน 
 
6. ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ 
              1. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย   เดือนพฤษภาคม 2560  พร้อมส่งดินตรวจวเิคราะห์ 
              2. จดัหาวทิยากร 
              3. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
              4.จดัฝึกอบรม เดือน มิถุนายน 2560 
              5. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
              6. สรุปผลการด าเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2560 
 
7. สถานทีด่ าเนินการ 
              องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
              มกราคม – กนัยายน 2560 
               
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ    
 ส านกังานปลดั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
 
10. งบประมาณ 
            งบประมาณ  20,000 บาท  มีดงัน้ี 
            1. ค่าป้ายโครงการ                                                                              เป็นเงิน       400  บาท 
            2.ค่าอาหารและอาหารวา่ง                                                                  เป็นเงิน     2,400  บาท 
            3.ค่าวสัดุอุปกรณ์                                                                                เป็นเงิน     5,000  บาท 
            4.ค่าวทิยากรในการฝึกอบรม / ปฏิบติั                                                 เป็นเงิน    4,800 บาท 
            5.ค่าตรวจวเิคราะห์ดิน                                                                         เป็นเงิน    7,350 บาท 

รวมเป็นเงิน  20,000  บาท 
(สองหม่ืนบาทถว้น) 

หมายเหตุ ** ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการสามารถถวัเฉล่ียกนัไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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11. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
              11.1 กลุ่มเป้าหมายมีปุ๋ยหมกัใช ้และผลผลิตปุ๋ยหมกัท่ีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3,000 กิโลกรัม 
              11.2 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
                
12. การติดตามและประเมินผล 
             ใชแ้บบประเมินก่อน และหลงัด าเนินโครงการ 
                                                                                                                                                                                                  
13. ผลคาดว่าจะได้รับ 
             เกษตรกรมีความรู้การน าเศษวสัดุเหลือใชม้าท าปุ๋ยหมกัเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
 
                                              ลงช่ือ.................................................ผูเ้ขียนโครงการ 
                                                           (นายทวศีกัด์ิ    เทศารินทร์)  
                                                              ผูช่้วยนกัวชิาการเกษตร  
  
                                             ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                            (นางสาวมยรีุ  หอมนิยม) 
                                                  นกัจดันกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ  
  
                                             ลงช่ือ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                              (นายอศัวิน    ดาวเด่น)     
                                          นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ   
                                      
                                              ลงช่ือ..................................................ผูต้รวจสอบโครงการ 
                                                             (นายจิรยทุธ์     ไทยค า)                                          
                                 หวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
 
                                               ลงช่ือ.....................................................ผูต้รวจโครงการ 
                                                       (นางสาวณฏัฐนนัท ์   ยวดกระโทก) 
                                               รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
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                                                ลงช่ือ...................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                                            (นางสาวจนัทิมาพร  ทองนาค) 
                                                    ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 
                                                    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าบ่อหลวง 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 

กจิกรรมที ่ รายละเอยีดกจิกรรม ผลลพัธ์/ผลส าเร็จกจิกรรม ช่วงเวลา 
ด าเนินงาน 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของ
โครงการ เพื่อรับสมคัรผูส้นใจเขา้
ร่วมอบรม 

ไดก้ลุ่มเป้าหมาย เดือน มกราคม 2560 5,000 บาท อบต.น ้ าบ่อหลวง  

2 จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ผูเ้ขา้รับการอบรมไดค้วามรู้ดา้น
การเกษตร 

เดือน มกราคม 2560 25,000 บาท อบต.น ้ าบ่อหลวง  

3 คดัเลือกเกษตรกรตน้แบบ  3 คน ไดเ้กษตรกรตน้แบบ เดือน มกราคม 2560 - อบต.น ้ าบ่อหลวง  
4 ตรวจสอบแปลงเกษตร 

 
ไดข้อ้มูลแปลงเกษตรก่อนท่ีจะ
ด าเนินงานตามโครงการ 

เดือน มกราคม 2560 - แปลงเกษตรของเกษตรกร
ตน้แบบ 

 

5 ตรวจมาตรฐานผลผลิตทาง
การเกษตร อาทิ ดิน น ้ า 
สภาพแวดลอ้มและผลผลิต 

ทราบถึงมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตรวา่ผา่นมาตรฐานเกษตร
อินทรียห์รือไม่ 

เดือน เมษายน 2560 - มหาวทิยาลยัแม่โจ ้  

6 ตรวจปริมาณสารเคมีในร่างกายของ
เกษตรกร 

ทราบถึงปริมาณสารเคมีในร่างกาย เดือนเมษายน2560 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในต าบลน ้ าบ่อหลวง 

 

7 ติดตามประเมินผล ทุก ๑ เดือน 
 

ทราบความกา้วหนา้ของโครงการ เดือน กนัยายน 2560 - - - 
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โครงการ “อาเซียนสัมพนัธ์”  

เทศบาลต าบลน า้แพร่พฒันา จังหวดัเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณปี 2559 

……………………………………………………… 

1. ช่ือโครงการ   
  โครงการ “อาเซียนสัมพนัธ์” 
 
2. หลกัการและเหตุผล  
 ตามกฎบัตรอาเซียน ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในวนัท่ี ๓๑ 
ธนัวาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๘ น้ี ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดของประชากรอาเซียน  
กว่า ๖๐๐ ล้านคน โดยจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วฒันธรรม มีการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ มีการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ มีการ
ถ่ายทอดวิทยาการ เทคโนโลยีและการศึกษา รวมไปถึงการถ่ายเทโยกยา้ยดา้นแรงงาน อีกทั้งเร่ือง
อ่ืนๆ ในหลายมิติท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจากฐานขอ้มูลประชากรในต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางดา้นชาติพนัธ์ุท่ีอยู่ร่วมกนั ทั้งไทย เมียนมาร์ 
ลาว กมัพูชาและรวมถึงชาติพนัธ์ุทางยุโรปหรืออเมริกา แต่ท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดคือชาติพนัธ์ุเมียน
มาร์ โดยมีทั้งในภาคส่วนของแรงงานและผูอ้าศยัและมีช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวยักลางคน ซ่ึง
บุคคลดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติและวฒันธรรมของคนในต าบลน ้าแพร่เป็นอยา่งมาก  
 ดังนั้ น เทศบาลต าบลน ้ าแพร่พฒันาจึงได้จดัท าโครงการ “อาเซียนสัมพนัธ์” ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของภาษาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินของเพื่อนบา้นให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่และเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
เขา้ใจและปรับตวัอยูร่่วมกบัเพื่อนบา้นในกลุ่มของประชาคมอาเซียนได ้ 
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3. วตัถุประสงค์ 
1.) เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจทั้งในเร่ืองของภาษาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินของเพื่อน

บา้นใน กลุ่มของประชาคมอาเซียนใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในต าบลน ้าแพร่  
2.) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่ไดเ้รียนรู้ เขา้ใจ และปรับตวัอยู่ร่วมกบัเพื่อน

บา้นใน กลุ่มของประชาคมอาเซียนได ้
3.) เพื่อสร้างความมัน่ใจและความมุ่งมัน่ให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่เพื่อเป็น

ผูน้ าในการปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลง ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

4. เป้าหมาย 
1.) การพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างชาติพนัธ์ุโดยใช้ศกัยภาพในชุมชนเป็นตวัตั้ง (เพื่อไม่ให้เด็กไทย
เสียเปรียบความรู้ทางภาษา)   

2.) การสร้างเครือข่าย สร้างแรงบนัดาลใจ รวมถึงการปรับตวัอยูร่่วมกนักบัคน ภาษาและ
วฒันธรรมของเพื่อนบา้นของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้าแพร่ 

3.) เกิดผูน้ าในการปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่
กบัเพื่อนบา้นในกลุ่มของประชาคมอาเซียน 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเด็กและเยาวชนในต าบลน ้าแพร่ 
-  กลุ่มเด็กและเยาวชนชนชาติไทย  จ านวน    50  คน 
-  กลุ่มเด็กและเยาวชนชนชาติเมียนมาร์       50 คน 

6. วธีิด าเนินการ 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการตามโครงการท่ีก าหนดไว ้โดยขั้นตอนการด าเนินการ
ดงัน้ี  
1.) จดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
2.) ด าเนินการตามแผนของโครงการ 
3.) ติดตามและประเมินผลโครงการ 
4.) สรุปผลการด าเนินการ 
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7. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

8. สถานที/่พืน้ทีด่ าเนินการ  
  ต  าบลน ้าแพร่พฒันา อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน พ.ศ. 2559 

10. งบประมาณในการด าเนินการ  
  งบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินการตามแผนงานในโครงการ เช่น ค่าจา้ง
จดัท าป้ายโครงการ ค่าจา้งท าอาหารวา่ง ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั ค่าตอบแทนวิทยากรหรือค่าวสัดุ
อุปกรณ์   ท่ีจ  าเป็นส าหรับด าเนินกิจกรรมเป็นตน้ รวมเป็นเงินทั้งหมด จ านวน 100,000 บาท 

1. กิจกรรมภาษาสัมพนัธ์     เป็นเงิน 50,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากรสอนภาษาองักฤษ (เชิญวทิยากร)  จ  านวน 32 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท  
         เป็นเงิน 19,200 บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยาสอนภาษาพม่า จ  านวน 32 ชัว่โมง ๆ ละ 600 บาท  
        เป็นเงิน 19,200 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม     เป็นเงิน  4,000 บาท 
- ค่าวสัดุอุปกรณ์      เป็นเงิน  4,000 บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์     เป็นเงิน     300 บาท 
- ค่าจดัแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงาน   เป็นเงิน  3,300 บาท 

2. กิจกรรมวฒันธรรมสัมพนัธ์        เป็นเงิน 47,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน  64 ชัว่โมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม    เป็นเงิน  4,000 บาท 
- ค่าวสัดุอุปกรณ์      เป็นเงิน 4,000 บาท 
- ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ โครงการ จ านวน     เป็นเงิน    300 บาท 
- ค่าจดัแสดงนิทรรศการผลการด าเนินการ    เป็นเงิน  3,300 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท 
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11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.) เกิดการพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่ เกิดกระบวนการเรียนรู้

และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งชาติพนัธ์ุโดยใชศ้กัยภาพในชุมชนเป็นตวัตั้ง   
2.) เกิดการสร้างเครือข่าย สร้างแรงบนัดาลใจ รวมถึงการปรับตวัอยู่ร่วมกนักบัคน ภาษา

และวฒันธรรมของเพื่อนบา้นของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้าแพร่ 
3.) เกิดผูน้ าในการปรับตวัเขา้กบัความเปล่ียนแปลงของเด็กและเยาวชนในต าบลน ้ าแพร่

กบัเพื่อนบา้นในกลุ่มของประชาคมอาเซียน 
4.) เกิดกิจกรรมตน้แบบในการพฒันาเด็กและเยาวชน เช่น เด็กไทยและเด็กพม่ามีกิจกรรม

ร่วมกนัโดยใชว้ฒันธรรม 2 ชาติมารวมกนั ตวัอยา่งเช่น การตีกลองสะบดัชยัและการฟ้อนกิงกะห
ล่า เพื่อปรับตัวเข้ากับคน ภาษาและวฒันธรรมของเพื่อนบ้านในกลุ่มของประชาคมอาเซียน
ประเทศอ่ืนๆ 

ลงช่ือ                                       ผูเ้สนอโครงการ 
             ( นายสมยศ  ลามาพิสาร ) 

                                     ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 
ความเห็น 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 
 
ลงช่ือ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                                    ( นางกานตสิ์รี  พงษจิ์ตสุภาพ ) 
                                                                  ปลดัเทศบาลต าบลน ้าแพร่พฒันา 
ความเห็น 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ                                              ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                                                    ( นายอนุชา  รีบเร่ง ) 

               นายกเทศมนตรีต าบลน ้าแพร่พฒันา 
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตสุขต าบลห้วยทรายอยู่กบัอาเซียนอย่างมีความสุข 

1. ช่ือโครงการ   
  โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบลหว้ยทรายอยูก่บัอาเซียนอยา่งมีความสุข 
2. หลกัการและเหตุผล 

  “ประชาคมอาเซียน  หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” 
(Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน้ั้นประกอบดว้ย  3 เสาหลกั คือ  ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเมืองเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ เพื่อให้ประชาชนใน
อาเซียนอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข และปราศจากภยัคุกคามดา้นการทหาร และภยัคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC) คือบริบททางเศรษฐกิจ การคา้และ
การลงทุนระหว่างประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง อนัส่งผลให้ประเทศต่างๆ ตอ้งปรับตวัเอง
เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural  Community หรือ ASCC) มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคม
ท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สังคมท่ีเอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชาชน ผูสู้งอายุอาเซียนมี
สภาพความ เป็ นอยู่ ท่ี ดี มี ก ารพัฒนาใน ทุกด้าน เพื่ อยกระดับ คุณภาพ ชีวิตของ
ประชาชน ผูสู้งอายุ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมอตั
ลกัษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบติัการด้านสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ระบุอยู่ใน
แผนปฏิบติัการ ซ่ึงประกอบดว้ย ความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันามนุษย ์(Human 
Development) การคุ้มครองและสวสัดิการสังคม (Social  Welfare and Protection) สิทธิ
และความยุติธรรมทางสังคม(Social Justice  and Rights) ความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Sustainability) การส ร้างอัตลักษ ณ์ อาเซี ยน  (Building and ASEAN 
Identity) การลดช่องวา่งทางการพฒันา (Narrowing the Development Gap) 

               ในบริบทดงัท่ีกล่าว ผูสู้งอายสุุขต าบลหว้ยทราย ไดมี้การด าเนินกิจกรรม ในเร่ืองของ
การอนุรักษ์วฒันธรรม การประกอบอาชีพจากการรวมกลุ่ม การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุ การจดัสวสัดิการต่างๆภายในโรงเรียนผูสู้งอายุมาโดยตลอด และนั้นก็ไดห้มายความ



472 
 

  

ว่าผูสู้งอายุในต าบลห้วยทราย เร่ิมได้รับรู้หรือรับทราบความเคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลง 
วฒันธรรมชีวิตความเป็นอยู่หรือสวสัดิการต่างๆของเพื่อนบา้นในอาเซียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยทราย จึงได้เสนอโครงการน้ีมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ ผูสู้งอายุ
ผูสู้งอายุต  าบลห้วยทรายไดท้  ากิจกรรมเพื่อท่ีจะได้เรียนรู้วฒันธรรมวิถีความเป็นอยู่ของชาติ
สมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นความรู้ให้ผูสู้งอายุได้ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงรวมไปถึงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนสู่สมาชิกอาเซียนดว้ยกนั ในการพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง
มีความสุข 

3.  วตัถุประสงค์ของโครงการ 
            3.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพขชองผูสู้งอายใุหมี้สุขภาพแขง็แรงและมีความสุขในสังคมอาเซียน 
            
4. เป้าหมาย 
      -  ลดจ านวนผูป่้วยผูสู้งอายตุ  าบลหว้ยทราย 
      -  ผูสู้งอายมีุอายยุนืยาวเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
     -  ดชันึความสุขของผูสู้งอายเุพิ่มข้ึน 

5.  ลกัษณะโครงการ 
             -โครงการต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา 
 
6. หน่วยงานทีร่่วมโครงการ/สนับสนุน 
                     6.1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 
                     6.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองปลามนั 
                     6.3. ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัต าบลหว้ยทราย 
                     6.4. โรงพยาบาลนครพิงค ์
                     6.5. กิจวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
7. งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  งบอุดหนุนทัว่ไป เพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการ งบประมาณทั้งหมด …40,000..  บาท
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8.  สถานทีด่ าเนินการ 

         - โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบลหว้ยทราย 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                3.1 ผูสู้งอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพขให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในสังคม
อาเซียนท าให้เกิดกิจกรรมเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/วฒันธรรม และความเป็นอยูต่่างๆของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพร้อมรับการ พฒันาตนเอง ท่ีจะน าไปสู่การพึ่งตนเอง  และมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีความสุข 
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รายละเอียดค่าใชจ่้ายแนบทา้ยโครงการ 
โครงการ  ผู้สูงอายุต าบลห้วยทรายอยู่กบัอาเซียนอย่างมีความสุข 

กจิกรรม รายละเอยีดกจิกรรม 
ผลลพัธ์/ผลส าเร็จ

กจิกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน หมายเหตุ 

     - กิจกรรมผูสู้งอายสุร้างความสุขกบัอาเซียน 
 

     

1 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรรมการฟ้อน
ร าออกก าลงักายแบบลา้นนา/แบบประเทศ
อาเซียน 

 1   ปี - โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบล
หว้ยทราย 

 

2 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบลา้นนา/แบบ
ประเทศอาเซียน 

 1  ปี 10,000 โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบล
หว้ยทราย 

 

3 กิจกรรมการรวมกลุ่มอาชีพผลิตสินคา้จ าหน่าย  1  ปี 10,000 โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบล
หว้ยทราย 

 

4 กิจกรรมเยีย่มเฮือนผูป่้วย  1 ปี 10,000 บา้นผูป่้วย/ผูสู้งอาย ุ  
5 กิจกรรมสวดมนตป์ฎิบติัธรรมแบบประเพณี

ลา้นนา/แบบไทย 
 1  ปี - โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบล

หว้ยทราย 
 

6 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  1 ปี 10,000 โรงเรียนผูสู้งอายนิุมิตรสุขต าบล
หว้ยทราย 

 

งบประมาณทั้งหมดน้ี อยูใ่นการประมาณการของงบ 40,000 บาทเท่านั้น ส่วนการด าเนินการจริงอาจไม่เพียงพอ
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โครงการ พฒันาศักยภาพศูนย์พฒันาเด็กเลก็สู่ต้นแบบอาเซียนศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
............................................. 

 
 
1. ช่ือโครงการ    
 “พฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสู่ตน้แบบอาเซียนศึกษา” 
 
2. หลกัการและเหตุผล 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา 11 ดา้น ดา้นท่ี 4 การศึกษา และเรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม ขอ้ 4.1 จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ โดยให้
ความส าคญัทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคน
ไทยให้สามารถเรียนรู้ พฒันาตนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตไดโ้ดยมีความ
ใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล ้ า และพฒันาก าลงัคนให้เป็นท่ีตอ้งการเหมาะสมกบั
พื้นท่ี ทั้งในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

ยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่ ก าหนดวิสัยทศัน์ เป็นนครแห่งชีวิตและความมัง่คัง่ เพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์ คือ ชุมชนเขม้แข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจย ัง่ยืน มีพนัธกิจ 5 ดา้น พนัธกิจดา้น
สังคม คือ ส่งเสริมชาวเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอาชีพและชีวิตท่ีมัน่คง โดยใช้หลกั
ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และมีความพอเพียงในการด าเนินชีวติ  

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบบัท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
ก าหนดใหเ้ทศบาล มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาล (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุ
และผูพ้ิการ 

พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของ
ตนเอง (9) การจดัการศึกษา   

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีภารกิจในการจดัการศึกษาและการ
เรียนรู้ทุกระบบ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยท่ีเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ขององค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และ



476 
  

พฒันาตนเองไดส้มวยัเต็มตามศกัยภาพ เพื่อเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพในอนาคตเด็กจึงถือ
วา่เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต การ
ส่งเสริมพฒันาการเด็กให้ไดรั้บการส่งเสริมความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไดรั้บการประเมิน
พฒันาการและส่งเสริมพฒันาการด้วย ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน เคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการให้ความรู้ความเขา้ใจกบัผูป้กครองดา้นการส่งเสริม
พฒันาการเด็กจะสามารถช่วยกระตุน้ให้เด็กไดมี้พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ไดอ้ยา่งสมวยัและเตม็ศกัยภาพ  

เทศบาลต าบลบา้นปง ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของพฒันาการเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ทุกคน ใหมี้พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมวยัและพฒันาไดเ้ต็ม
ศกัยภาพ ตลอดจนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนพฒันาการเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กให้สมวยั ตลอดจนเพื่อเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เทศบาลต าบลบ้านปง
ตอ้งการพฒันาศกัยภาพบุคคลากรขององค์กรในการเรียนรู้ด้านอาเซียนศึกษา อนัเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชุมชน ด้วยการสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบดา้น
อาเซียนศึกษา และขยายผลสู่ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ่ืนๆ ผูป้กครองและชุมชน ต่อไป 

 
3. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นปง 
 2. ส่งเสริมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นปงสู่ตน้แบบอาเซียนศึกษา 
 
4.  ลกัษณะโครงการ 
 โครงการพิเศษร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ 
 
5. หน่วยงานทีร่่วมโครงการ/สนับสนุน 
 1. เทศบาลต าบลบา้นปง 
 2. กิจวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 4. ผูป้กครอง 
 5. ชุมชน   
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6. งบประมาณ  
 1. ศึกษาดูงานดว้ยงบพฒันาบุคลากร    

2. งบด าเนินการ   10,000  บาท 
 

7.  สถานทีด่ าเนินการ 
      1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นปง 
 2. เทศบาลต าบลบา้นปง 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2563 
 
9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
 1. บุคลากรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัเทศบาลต าบลบา้นปงไดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้น
อาเซียนศึกษา 
 2. มีแหล่งเรียนรู้ตน้แบบอาเซียนศึกษา 
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รายละเอยีดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 

“โครงการ พฒันาศักยภาพศูนย์พฒันาเด็กเลก็สู่ต้นแบบอาเซียนศึกษา” 

กจิกรรมที ่ รายละเอยีดกจิกรรม ผลลพัธ์/ผลส าเร็จกจิกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ สถานทีด่ าเนินงาน หมายเหตุ 

1 
ศึกษาคน้ควา้เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดั/
มาตรฐาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบอาเซียน
ศึกษา 

แนวคิด/แนวทาง/วธีิการใน
การพฒันา 

มี.ค.-เม.ย. - ทต.บา้นปง  

2 
ศึกษาดูงานศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ดา้นอาเซียน
ศึกษาเพื่อเป็นตน้แบบเทียบเคียง 

แนวคิด/แนวทาง/วธีิการใน
การพฒันา 

พ.ค. งบพฒันาบุคคลากร 
ทต.บา้นปง 

(ส ารวจ)  

3 ถอดบทเรียนและวางแผน แผนการด าเนินงาน มิ.ย. - ทต.บา้นปง  

4 
ด าเนินงานตามแผน 
- จดัท าเอกสาร/แนวทางการพฒันาศูนย ์                     
เด็กเลก็ใหเ้ป็นศูนยอ์าเซียน 

-กิจกรรม 
-ส่ือ/นวตักรรม 
-แหล่งเรียนรู้ 

มิ.ย.-ก.ค. 4,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
คีรีเขต 

 

5 อบรมครู (เชิญวทิยากรพิเศษ) ครูไดรั้บการพฒันา ก.ค. 5,000 ทต.บา้นปง  

6 
จดัท าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบอาเซียน ไดศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็ตน้แบบ

อาเซียน 
ส.ค. 10,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

คีรีเขต 
 

7 สรุปผลโครงการ จดัท าเล่มรายงาน รายงานผลโครงการ ส.ค. 1,000 ทต.บา้นปง  

8 
ขยายผลสู่ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อ่ืนๆ 
 

เครือข่าย ก.ย. - ต าบลบา้นปง 
อ าเภอหางดง 

 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน..................................บาท (.........................................................บาทถ้วน) 
*ค่าใชจ่้ายสามารถถวัเฉล่ียไดต้ามความเหมาะสม 
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วฒันธรรมไทเขนิในโลกดิจิตอล 
1.หลกัการและเหตุผล  

 สภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวฒัน์ การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดนเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ประเพณี และวฒันธรรมต่าง ๆ ของประเทศในโลก โดยคนไดใ้ห้
ความส าคัญกับวตัถุนิยมโดยได้น าเอาวฒันธรรมทางตะวนัตกเข้ามาใช้อันประกอบไปด้วย 
วฒันธรรมการบริโภค การแต่งกาย ภาษา การเจรจาติดต่อส่ือสารซ่ึงมีผลกระทบต่อประเพณีและ
วฒันธรรมดั้งเดิมของตนโดยท าใหว้ฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ลือนหาย  

จากการท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ประชาคมอาเซียนภายใตก้ารก่อตั้งน้ีจะตอ้งยึดหลกัส าคญั
คือ ประชาคม การเมืองและความมัน่คงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
และวฒันธรรมของอาเซียน   แต่จากการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มท่ีผา่นมามีผลกระทบกบั
ประเทศไทยค่อนขา้งมาก  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว มีจ  านวนหมู่บา้นในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบมีจานวน 4 
หมู่บา้น ไดแ้ก่  หมู่ท่ี 4 บา้นทุ่งหลุก  หมู่ท่ี 5 บา้นท่าวงัพร้าว หมู่ท่ี 6 บา้นสันควงค า หมู่ท่ี 7 บา้น
ตน้แหนน้อย ซ่ึงบา้นตน้แหนน้อย เป็นหมู่บา้นท่ีชาวบา้นเป็นชาวไทขืน หรือท่ีนักวิชาการใช้ว่า 
ชาวไทเขิน เช่ือกนัวา่ชาวบา้น ตน้แหนนอ้ยอพยพมาจากเชียงตุง ซ่ึงเป็นเมืองของชาวไทเขิน ต่อมา
มีการขยายหมู่บ้านเน่ืองจากประชากรเพิ่ม ข้ึนมาก   ย ังอีกฟากของล าน ้ าขาน  ย ังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนคงความเป็นเอกลกัษณ์ของตน  มีอารยธรรมท่ี
ดีงาม ทั้งดา้นภาษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม มีวถีิการด าเนินชีวติ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ท่ีแตกต่าง 
หมู่บ้านต้นแหนน้อยได้รับรางวลัหมู่บ้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  จนได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบันหมู่บ้านต้นแหนน้อยมีลักษณะท่ีเหมือนกับชุมชนชนบทอ่ืน ๆ ท่ีถูกปิดล้อม
ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยถูกก าหนดจากนโยบายของภาครัฐ ท าให้วถีิชีวติของ
ชาวบา้นเปล่ียนแปลงไปจากอดีต แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากสังคมปัจจุบนัได้มีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทั้งดา้นการส่ือสาร  การคมนาคม  การศึกษา  เศรษฐกิจ ฯลฯ จึงท าให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่าวงัพร้าวตระหนกัถึงอนาคตอนัใกลน้ี้วา่การเปล่ียนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อวถีิชีวติของ
ชาวบา้นตน้แหนนอ้ยโดยเฉพาะวฒันธรรมของชุมชนไทเขิน 
 ดงันั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัและจ าเป็นในการ
อนุรักษแ์ละ สืบสานวฒันธรรมไทเขินให้ด ารงคงอยูต่ลอดไปตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดสายสัมพนัธ์ท่ี
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ดีระหว่างชุมชนไทเขิน ในประชาคมอาเซียนอนัจะน ามาซ่ึงการเช่ือมโยงและการแลกเปล่ียน
วฒันธรรม ประเพณีตลอดจนการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนไทเขินโดยน าเอาอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนไทเขินมาเป็นจุดขาย ประกอบกบัชาวบา้นของบา้นตน้แหนนอ้ยไดมี้การจดัตั้งโฮมสเตยข้ึ์น
เพื่อจะใหน้กัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ สามารถท่ีจะเขา้มาพกัหรือสัมผสัวถีิชีวติ ศึกษาวฒันธรรมของ
ไทเขิน ไดแ้ก่ วฒันธรรมการกิน วฒันธรรมการแต่งกาย ภาษา วถีิชีวติ ตลอดจน สถาปัตยกรรมไท
เขินท่ียงัคงมีอยู่ และสามารถใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมไทเขินใน
ประชาคมอาเซียน 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือรวบรวมขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทเขินของชุมชนท่าวงัพร้าวและจดัเก็บองคค์วามรู้

อยา่งเป็นระบบ 
2.2 เพ่ือสืบทอดความรู้และความเขา้ใจในวฒันธรรมไทเขินใหแ้ก่เยาวชนและคนทัว่ไป 
2.3  เพื่อประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมไทเขินชุมชนท่าวงัพร้าวให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนโดยทั่วไปทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2.3  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมไทเขินในประชาคมอาเซียน อนัประกอบไปดว้ย วฒันธรรม 

การกิน วฒันธรรมการแต่งกาย ภาษา วถีิชีวติ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทเขิน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



481 
 

3.ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2563) 

ท่ี รายการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั             
2 แต่งตั้งคณะท างาน             
3 ประชาสมัพนัธ์โครงการ             
4 การประสานงาน และท างานแบบ

บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การบริหารจดัการงบประมาณ 

            

5 การเสวนาแลกเป ล่ียนความ รู้
วฒันธรรมไทเขินในอาเซียน 

            

6. ประชาสมัพนัธ์เพ่ือเผยแพร่
วฒันธรรมไทเขินของชุมชนท่าวงั
พร้าวผา่นทาง website  ของ การ
ท่องเท่ียวแหงประเทศไทย และ
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 

            

7 รวบรวมองคค์วามรู้วฒันธรรมไท
เขินของชุมชนท่าวงัพร้าวและ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

            

8 ศึกษาและแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ไทเขินใน 
ประชาคมอาเซียน 

            

9   พฒันาความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมไทเขินกบั
ชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียน 

            

 9.1 ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียน
วฒันธรรมระหวา่งชุมชนไทเขิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่และไทเขินใน
อาเซียน 

            

10 ติดตามและประเมินผล             
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หมายเหตุ  ขอ้  7   จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
                  ขอ้  8  จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2562 
    ขอ้ 9   จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2563 

5.วธีิการด าเนินงาน  
1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
2. จดัประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
3. มีการจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บจากทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. สรุปและประเมินผลการดาเนินงานโดยวธีิประชุมร่วมกบั ชุมชน กลุ่ม องคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง  

6.สถานทีด่ าเนินการ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

7.งบประมาณ  
งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีใหก้าร

สนบัสนุน 

8.หน่วยงานที่รับผดิชอบ  
ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

9.วธีิการวดัผลส าเร็จ  
เชิงปริมาณ  

-ประชาชนบา้นตน้แหนนอ้ย จานวน 40 คน เขา้ร่วมกิจกรรม มีองคค์วามรู้เก่ียวกบั
ประชาคมอาเซียนและ มีทกัษะความรู้และความสามารถในการอนุรักษแ์ละสืบทอดวฒันธรรมไท
เขิน 

-เกิดชุมชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไทเขินในประชาคมอาเซียน 1 แห่ง 
-จ านวนผูเ้ขา้มาท่องเท่ียวและเยีย่มชมวฒัธรรมไทเขินของชุมชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 20  
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 เชิงคุณภาพ  
9.1 ประชาชนบา้นตน้แหนนอ้ยมีทกัษะและความสามารถในการอนุรักษแ์ละสืบทอด

วฒันธรรมไทเขิน 
9.2 เยาวชน ประชาชนบา้นตน้แหนนอ้ยมีทกัษะและความสามารถในการอนุรักษแ์ละสืบ

ทอดวฒันธรรมไทเขิน 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
1.ชุมชนท่าวงัพร้าวไดเ้พิ่มขีดความสามารถในการสืบสานและอนุรักษว์ฒันธรรมไทเขิน 

2. มีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นวฒันธรรมระหวา่งไทเขินของชุมชนท่าวงัพร้าวกบัไท
เขินในประชาคมอาเซียน 

3. มีการอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทเขินอนัประกอบไปดว้ย วฒันธรรมการกิน 
วฒันธรรมการแต่งกาย ภาษา วถีิชิวติ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนไทเขินในประชาคมอาเซียน 

11. การติดตามประเมินผล 
1. จากการสังเกต 
2. จากแบบส ารวจความพึงพอใจผูรั้บบริการ 
3. จากการจดัท าสถิติผูเ้ขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 
 

12.  ผู้เขียนโครงการ 
(ลงช่ือ)………………………………………………….. 

(นางนพมาศ    วงศส์ารภี) 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ 
         (ลงช่ือ)…………………………………………................ 

(นางสาวสุกญัญา   จอมเตปิน) 
หวัหนา้ส านกัปลดั 

 
 
 

. 
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14.       ผู้เห็นชอบโครงการ 

  (ลงช่ือ)……………………..………………………………… 
    (นางสาวยพุาภรณ์   รักษาคุณ) 

  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 
 

15.      ผู้อนุมัติโครงการ 
     (ลงช่ือ)……………………….…………………… 

(นายธนวฒัน์ สิงห์กนัฑ์) 
    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวงัพร้าว 
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	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน  64 ชั่วโมง ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท
	- ค่าเอกสารประกอบการอบรม    เป็นเงิน  4,000 บาท
	- ค่าวัสดุอุปกรณ์      เป็นเงิน 4,000 บาท
	- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน     เป็นเงิน    300 บาท
	- ค่าจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินการ    เป็นเงิน  3,300 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท
	นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา





