
 
 

 

 
 

 
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่  1) 

     
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 



เหตผุลและความจําเปนในการเพ่ิมเตมิ  เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2559  ขอ  22  เพ่ือประโยชนของประชาชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้  
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  2.  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน  3.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  มีเหตุผลความจําเปนตองเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีจะชวยเปนกรอบในการทํางาน  เปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหาใหกับประชาชน และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม พ.ศ.2561
และงบประมาณจากเงินสะสม  รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน  เพ่ือให
การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประชาชนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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สารบัญ 

 
 

เรื่อง                               หนา 
 

 หลักการและเหตุผล         1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.07)       2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)       3 - 8 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  (แบบ ผ.01)               

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)     9 - 10 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน  (แบบ ผ.02) 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  11 - 12 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  (แบบ ผ.05) 

บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)  (แบบ ผ.08)   13 - 15 
 
ภาคผนวก           

 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  1 
 



               2

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 10,464,800 - - - - - - 8 10,464,800

รวม 8 10,464,800 - - - - - - 8 10,464,800

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน

   2.2 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

รวม 1 50,000         1 50,000         1 50,000         1 50,000       4 200,000

4) ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 1,000,000 1 1,000,000 - - - - 2 2,000,000

รวม 1 1,000,000 1 1,000,000 - - - - 2 2,000,000

รวมทั้งสิ้น 11 11,564,800 3 1,100,000 2 100,000 2 100,000 18       12,864,800     

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แบบ ผ. 07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและทองถิน่  
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล. สายสาม
แยกบานดอน หมูท่ี 4 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. สายสามแยก 
บานดอน  เลียบคลองสง
นํ้าชลประทาน  ซอย 5  
กวาง 4  ม. ยาว 300ม. 
พ้ืนท่ี 1,200  ตร.ม. 
 

650,000 
 

- - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 12 เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ตั้งแตหนา
บานนายสรศักดิ์   
วิละแสง-หอพักนายสม 
หนอเทพ  กวาง  4  ม.  
ยาว  670  ม. 
 

1,420,000 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ  ผ. 01 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 กอสรางศาลาอเนกประสงค/
ศูนยเรียนรูเพ่ือชุมชมเศรษฐกิจ
พอเพียง  หมูท่ี  2 

เพ่ือเปนสถานท่ีใชประกอบ
กิจกรรมสาธารณะรวมกันของ
หมูบานและใชเปนศูนยเรียนรูเพ่ือ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

กอสรางอาคารขนาด
กวาง 9 ม. ยาว 18 ม. 
พ้ืนท่ี  162  ตร.ม. 
 

1,100,000 - - - อาคาร  จํานวน  
1  หลัง 

มีสถานท่ีใชประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ
รวมกันของหมูบาน
และใชเปนศูนยเรียนรู
เพ่ือชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองชาง 

4 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 13 เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยบาน 
นางเพลินพิศ  อานนท  
กวาง  4  ม.  ยาว  
600 ม. 
 

1,295,500 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

5 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี   
หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี   
หมูท่ี  4  จากระบบ
ประปาหมูบาน  เช่ือมถึง
ทางแยกระบบประปา
หมูบาน  หมูท่ี  12  
บานปาปอ  กวาง 4 ม. 
ยาว 1,640 ม. 
 

2,296,000 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

4 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 6 เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. บรเิวณหนา
บาน อ.ทรงฤทธ์ิ   
(สายตรง)  กวาง  4  ม. 
ยาว  322  ม. 
 

716,000 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

7 ขยายถนนพรอมปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต   
หมูท่ี  14 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ขยายถนนพรอม
ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี, 
วางทอระบายนํ้า   
หมูท่ี  14  ซอย 5  
กวาง  5  ม.  ยาวรวม  
346  ม. 
 

1,156,500 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

8 ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอส
ฟลทติกคอนกรีต (over lay) 
หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี 
(over lay) ขนาดกวาง 
4  ม. ยาว 1,460 ม. 
หนา 0.05  ม.  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,840. ตร.ม. 
  

1,830,800 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

5 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การสงเสริม การเกษตร การผลิตสนิคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยืน   
 2.2  แผนงานการเกษตร 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกําจัดศัตรูพืช  
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือการกําจัดศตัรูพืชอยางถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรในตําบล 
แมแฝกใหม 
 
 

50,000 
(แผน LSEP) 

 

50,000 
(แผน LSEP) 

50,000 
(แผน LSEP) 

50,000 
(แผน LSEP) 

รอยละของ
เกษตรกรกําจัด
ศัตรูพืชอยางถูกวิธี 

เกษตรกรกําจัดศตัรูพืช
อยางถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

แบบ  ผ. 01 

6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี ๔ การอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมสนับสนุน 

กิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน 

เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

- เขาคายอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของแกนนําเยาวชนใน

ทองถ่ิน 

- เพ่ือเรียนรูบทบาทหนาท่ีของ

สภาเด็กและเยาวชน 

- เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กและ

เยาวชนเกิดการรวมกลุมใน

ชุมชน  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ซึ่งกันและกัน 

- เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก

และเยาวชนไดทํากิจกรรมท่ีเปน

ประโยชนตอตนเองและสังคม 

สภาเด็กและเยาวชน 

เทศบาลตาํบลเจดีย 

แมครัว จํานวน 50 คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

สภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาล

ตําบลเจดียแมครัว 

จํานวน 50 คน  

เขารวมโครงการ 

- เด็กและเยาวชนใน

ทองถ่ินไดพัฒนา

ศักยภาพของตน 

เปนคนดีของสังคม 

- เด็กและเยาวชน

ไดรับรูถึงบทบาท

หนาท่ีของสภาเด็ก

และเยาวชน 

- เด็กและเยาวชน เกิด

การรวมกลุมในชุมชน

ไดแลกเปลีย่นเรยีนรู

ซึ่งกันและกัน 

- เด็กและเยาวชนเปน

สวนหน่ึงในการพัฒนา

ชุมชนและประเทศชาต ิ

กอง

การศึกษา 

 

แบบ  ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
 

1. เพ่ือใหเทศบาลตําบลเจดีย 
แมครัวไดดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามจํานวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

ดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน ตาม
จํานวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

รอยละของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งของ
เทศบาลตาํบล
เจดียแมครัว 

1. เทศบาลตําบลเจดีย 
แมครัวไดดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามจํานวน
และภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด 
2. ประชาชนไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีสวนรวมในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

สํานักปลดั 
 

แบบ  ผ. 01 แบบ  ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี ๔ การอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น      
4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย กิจกรรม  
"การจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช" 

1. เพ่ือปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให
ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอ  
สันทรายไดรวมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและนอมรําลึก
ในพระมหากรณุาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิด
ความรัก สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท ของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอําเภอสันทราย 

อุดหนุนงบประมาณ 
ใหแกท่ีทําการปกครอง 
อําเภอสันทรายเพ่ือ เปน
คาใชจายในการ ดําเนิน
โครงการ กิจกรรม 

60,๐๐๐ 
 

- - - จํานวนผูเขารวม 
โครงการ 

1. ประชาชนได
รวมกันปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
และรวมแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
นอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 60,000 - - - - - - 

แบบ  ผ.  02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
     7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
งานทะเบียนราษฎรในสํานักงาน
ทะเบียนอําเภอสันทราย 

เพ่ือเสรมิสรางสมรรถนะในการ
บริหารราชการอําเภอในการ
บริการประชาชนดานงาน
ทะเบียนราษฎรของสํานักงาน
ทะเบียนทองถ่ินอําเภอสันทราย 
  

อุดหนุนงบประมาณ 
ใหแกท่ีทําการปกครอง 
อําเภอสันทราย เพ่ือ 
เปนคาใชจายในการ 
ดําเนินโครงการ 
กิจกรรม 

20,๐๐๐ 
 

- - - ประชาชนตําบล
แมแฝกใหมท่ีใช
บริการงาน
ทะเบียนราษฎร
ของสํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอ  
สันทราย 

สมรรถนะในการ
บริหารราชการอําเภอ
ในการบริการ
ประชาชนดานงาน
ทะเบียนราษฎรของ
สํานักงานทะเบียน
ทองถ่ินอําเภอ 
สันทรายเปนรูปธรรม
และเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 - - - - - - 

แบบ  ผ.  02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1)   

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน 
     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

      
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 12 เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ตั้งแตหนา
บานนายสรศักดิ์   
วิละแสง-หอพักนายสม 
หนอเทพ  กวาง  4  ม.  
ยาว  670  ม. 
 

1,420,000 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 13 เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยบาน 
นางเพลินพิศ  อานนท  
กวาง  4  ม.  ยาว  
600 ม. 
 

1,295,500 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

แบบ  ผ.  05 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี   
หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี   
หมูท่ี  4  จากระบบ
ประปาหมูบาน  เช่ือมถึง
ทางแยกระบบประปา
หมูบาน  หมูท่ี  12  
บานปาปอ  กวาง 4 ม. 
ยาว 1,640 ม. 

2,296,000 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

4 ขยายถนนพรอมปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต   
หมูท่ี  14 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ขยายถนนพรอม
ปรับปรุงผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรตี, 
วางทอระบายนํ้า   
หมูท่ี  14  ซอย 5  
กวาง  5  ม.  ยาวรวม  
346  ม. 

1,156,500 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

5 ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลท
ติกคอนกรีต (over lay) หมูท่ี 2 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี 
(over lay) ขนาดกวาง 
4  ม. ยาว 1,460 ม. 
หนา 0.05  ม.  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,840. ตร.ม.  

1,830,800 - - - ถนน จํานวน  1  
สาย 

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

12 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย วัตถุประสงค 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใหเทศบาลตาํบลเจดียแมครัว
มีความพรอมและความครบถวน
ของครุภัณฑสํานักงานสําหรับการ
จัดประชุม 

จัดหาเกาอ้ีทํางาน
สําหรับประธานน่ัง
ประชุมในหองประชุม
ของเทศบาลฯ 
 

5,000 - - - สํานักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือใหเทศบาลตาํบลเจดียแมครัว
มีเครื่องโทรสารท่ีมีความพรอม
และครบถวนของครุภัณฑ
สํานักงานสําหรับการปฏิบัติงาน 

จัดหาเครื่องโทรสารท่ี
มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน ทันสมัยตอ
การใชงาน 
 
 

18,000 - - - สํานักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือใชเปนเครื่องสํารองไฟฟาของ
เครื่องคอมพิวเตอรของงาน
การเงินและบัญชี  จํานวน  3
เครื่อง   

เครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA ตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร 
กําหนด   
 

8,400 - 
 

- - กองคลัง 

 
 
 
 
 

แบบ  ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย วัตถุประสงค 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 
การแพทย 

เพ่ือใชสําหรับงานปองกันฯ งาน
ฉุกเฉิน 
 
 

จัดซื้อเครื่องชวย
หายใจชนิดถังอากาศ 
(SCBA) พรอม
อุปกรณสะพายหลัง, 
อุปกรณหายใจ, 
หนากาก, ถังอากาศ
แรงดันไมนอยกวา 
300 บาร ขนาด
ความจุถัง 6.8 ลิตร
จํานวน  2  ชุด 
 

200,000 - - - งานปองกันฯ 

5 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 
ไฟฟาและวิทย ุ

เพ่ือใชสําหรับงานปองกันฯ งาน
ฉุกเฉิน 
 
 

จัดซื้อเครื่องกําเนิด
ไฟฟา  ขนาด 2.9 
กิโลวัตต พรอม
อุปกรณสองสวาง
จํานวน  1 เครื่อง 
 

13,000 - - - งานปองกันฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  (ฉบับท่ี  1) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย วัตถุประสงค 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 เคหะและชุมชน คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ ขนาด 
36,000 บีทีย ู
จํานวน 1 เครื่อง  
พรอมติดตั้ง 

47,000 - - - กองชาง 

7 สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ ขนาด 
36,000 บีทีย ู
จํานวน 1 เครื่อง  
พรอมติดตั้ง 

47,000 - - - กองสาธารณสุข 

รวม 338,400 -  -  
 

แบบ  ผ.08 
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