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เหตุผลความจ าเป็น 
 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน           
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มีเหตุผลความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณเงินสะสม  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาในท้องถิ่น  และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563  (แบบ ผ.01) 
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เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคม
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 43 8,440,000 6 3,368,200 3 2,018,600 52 13,826,800

รวม - - - - 43 8,440,000 6 3,368,200 3 2,018,600 52 13,826,800
2) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรเกษตร
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ควำมยัง่ยนื
   2.2 แผนงานการเกษตร - - - - 1 10,000 1 20,000 1 20,000 3 50,000

รวม - - - - 1 10,000 1 20,000 1 20,000 3 50,000
5) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของ
ประชำชน
   5.1 แผนงานการศึกษา - - - - 1 50,000 3 150,000 3 150,000 7 350,000
   5.2 แผนงานงบกลาง - - - - - - 2 18,660,000 2 20,140,000 4 38,800,000

รวม - - - - 1 50,000 5 18,810,000 5 20,290,000 11 39,150,000
6) ยทุธศำสตร์กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภยัและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ในชมุชน
   6.1 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 144,000 1 530,000 1 530,000 3 1,204,000

รวม - - - - 1 144,000 1 530,000 1 530,000 3 1,204,000

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2563

เทศบำลต ำบลเจดียแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ. 01
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1/2563

เทศบำลต ำบลเจดียแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ. 01

7) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำร
บ้ำนเมอืงที่ดี
   7.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - 1 300,000 - - 1 300,000

รวม - - - - - - 1 300,000 - - 1 300,000
รวมทั้งสิน้ - - - - 46 8,644,000 13 22,728,200 10 22,858,600 69 54,230,800

3        



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
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แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยสถานธรรมมลูนิธิ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ  
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  143  เมตร 

- - 318,800 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  1 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย น.ส.จุฑามาศ  
กันทะมัง  
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  80  เมตร 

- - 136,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  1 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยนายสงค์ เขื่อนเพชร 
ถึงบ้านนายเจรญิ ดาวว ี
กว้าง  3.50  เมตร   
ยาว  50  เมตร 

- - 100,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

5 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โอเวอร์เลย์ถนน หมู่ที่  2 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 6   
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  209  เมตร 

- - 258,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  2 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 3/1  
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  73  เมตร 

- - 125,500 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  2 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 7/3  
กว้าง  3.50  เมตร 
ยาว  37  เมตร 

- - 74,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  2 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 8 
กว้าง  3  เมตร   
ยาว  17  เมตร 

- - 32,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

6 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยโสภณ 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 37 เมตร 

- - 74,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 14 
หน้า 55 

9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนางปุ๊ด  โพธ ิ
เชื่อมถนนใหญ่ -  
ล าเหมือง ซอย 5 
กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 60 เมตร 

- - 119,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 16 
หน้า 56 

10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายเกษม   
วงค์จันทร์ตา 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 115 เมตร 

- - 195,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
11 รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่  3 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยข้าง รพ.สต.บ้าน
เจดีย์แมค่รัว ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร ยาว 154 
เมตร 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

7 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยแท้งค์น้ าบ้านดอน
บริเวณบา้นนายกิจจา 
ธงทอง  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 128 เมตร 

- - 284,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 23 
หน้า 58 

13 เสรมิไหล่ทาง 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

สายทางซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ยาวรวม 45 
เมตร ตามแบบกองช่าง
เทศบาล 

- - 256,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
14 ก่อสร้างโรงกรองก าจดัสนมิเหล็ก 

ระบบประปา  หมู่ที่  4 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคทีส่ะอาดตาม
มาตรฐาน และเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบกรองน้ า
บาดาล โดยเป็นโรงกรอง
ก าจัดสนมิเหล็ก ขนาด 
2.5 ลูกบาศก์เมตร 
ตอนล่างเป็นถังน้ าใส 
ขนาด 14 ลบ.ม. 

- - 391,400 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น้ าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 
 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคทีส่ะอาดตาม
มาตรฐาน และ
เพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

15 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านโต้งพัฒนา   
กว้าง  3.50  เมตร   
ยาว  129  เมตร 

- - 253,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 26 
หน้า 60 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

8 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายจันทร์ทิพย์ 
นามวงศ ์
กว้าง  3.50  เมตร 
ยาว  160  เมตร 

- - 313,500 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 30 
หน้า 61 

17 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
บ่อพัก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

วางท่อคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมบ่อพัก  
ซอยตรงข้ามบริษัท
สันติภาพ - คลอง
ชลประทาน (ต่อจาก
โครงการเดิม)  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40  
เมตร ยาว  335  เมตร 

- - 376,000 376,000 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

18 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนางจิราพร  
ยงฤทธ์ิ 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  110  เมตร 

- - 245,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

9 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายนิภา ภิมร 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  112  เมตร 
 
 

- - - 250,000 250,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 

20 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยอุดมชัย 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  326  เมตร 
 
 

- - - 721,600 721,600 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 31 
หน้า 61 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

10 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และลงลูกรังไหล่ทาง
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยแสนสุข 
กว้าง 4 เมตร ยาว 182 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
689 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.20 เมตร จ านวน 
160 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 18 บ่อและลง
ลูกรังไหล่ทางหนา 0.15 
เมตร 

- - - 1,047,000 1,047,000 ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

11 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายบุญทา  
อ านา  
ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.5 
เมตร ยาว 10 เมตร 

- - 134,400 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 39 
หน้า 64 

23 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายอินสอน 
โปธาเจรญิ  
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

- - 136,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 40 
หน้า 64 

24 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

สันติสุข ซอย 6  
(เช่ือมสะพานไม้  
ขัวขี้เสียดเข้าหมู่บ้าน) 
กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 67 เมตร 

- - 98,200 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 

25 โอเวอร์เลย์ถนน   
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนางทา เชิงค้า 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - 179,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

12 
 

แบบ  ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 5   
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  70  เมตร 

- - 120,600 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
27 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  7 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 4/1 
กว้าง  3  เมตร   
ยาว  35  เมตร 

- - 61,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
28 โอเวอร์เลย์ถนน 

หมู่ที่  7 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายศรีนวล  
ไชยลังกา 
กว้าง  4  เมตร   
ยาว  250  เมตร 

- - 309,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
29 โอเวอร์เลย์ถนน 

หมู่ที่  8 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

โอเวอร์เลย์ถนนสายใต ้
จากสามแยกบ้าน 
นางเลา ถึงบ้านนาย
สุวรรณ สมแก้ว 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 219 เมตร 

- - 239,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 58 
หน้า 71 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

13 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายจรญั 
ศรีวิไล 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 72 เมตร 

- - 123,800 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 59 
หน้า 71 

31 โอเวอร์เลย์ถนน 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยซุ้มประตู จากคลอง
ชลประทานถึงซุ้มประต ู
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

- - 76,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
32 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  8 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายสุวรรณ  
สมแก้ว 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

- - 136,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

14 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 2 บริเวณซอยบ้าน
นางสาวิตรี รตันวิชัยกุล 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 13 เมตร 

- - 24,400 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
34 โอเวอร์เลย์ถนน 

หมู่ที่  9 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยทางไปศาลา
เอนกประสงค์ 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
35 ปรับปรุง/ซ่อมแซมเมร ุ

หมู่ที่  10 
เพื่อให้มีฌาปนสถานส าหรับ
การจัดการฌาปนกิจ 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมเมร ุ
ป่าช้า  หมู่ที่  10 

- - 141,000 - - ฌาปนสถาน 
จ านวน 1 แห่ง 

มีฌาปนสถาน
ส าหรับการจัดการ
ฌาปนกิจ 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
36 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  11 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนางสาวรุ่งดาว 
หินแหง ถึงบ้าน 
นางวริษรา ดีวงศ์มาส 
กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 98 เมตร 

- - 201,200 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 100 

หน้า 84 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

15 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายมติร  
บุญแล 
ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 42 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 13 เมตร 

- - 91,300 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 101 

หน้า 84 

38 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายกระจ่าง 
วงค์ปั๋น ถึงบ้าน 
นางณัฐชพร ปุกมณ ี
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 72 เมตร 

- - 122,700 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 
ล าดับที่ 103 

หน้า 85 
39 ก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา 

หมู่ที่  11 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอถังสูง  
ขนาด 5,000  ลิตร 
บริเวณพระธาตเุจดยี ์
หมู่ที่ 13 

- - 359,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น้ าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 
 

มีน้ าเพียงพอส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

16 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนางมยุรี  
แก้วหล้า 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  33  เมตร 

- - 58,500 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
41 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  12 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบ้านนายสรุชัย  
อ านา 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  26  เมตร 

- - 46,900 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
42 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่  12 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยศาลาเอนกประสงค ์
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  30  เมตร 

- - 69,200 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
43 โอเวอร์เลย์ถนน 

หมู่ที่  12 
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

สายบ้านนางนิตยา  
นวลแก้ว เช่ือมจาก  
บ้านห้วยบง  หมู่ที่ 5 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  60  เมตร 

- - 124,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

17 
 

แบบ  ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โอเวอร์เลย์ถนน 
หมู่ที่  12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอยแยกศาลา
เอนกประสงค์ไปทาง
แยกสายใต้หมู่บ้าน 
(ผ่านบ้านนายกิตติพงษ์ 
คุณนา) 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  400  เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

45 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบหอถังสูง 
ขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตร 
(5,000 ลิตร) 
ตามแบบแปลนกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

- - 490,000 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
น้ าประปามคีวาม 
พึงพอใจ 
 

มีน้ าเพียงพอส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

46 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่  13 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ซอย 10 
กว้าง  3  เมตร 
ยาว  70  เมตร 

- - 118,400 - - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

18 
 

แบบ  ผ. 02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิอาคาร
เรียน คสล. 3 ช้ัน 12 ห้องเรยีน 

เพื่อปรับปรุง/ต่อเตมิอาคาร 
ให้มีปลอดภัยส าหรับเด็ก 

ครู และเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว   
ร้อยละ 100   
มีความปลอดภัย 

- 
 

- 
 

307,000 - - เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีที่ปลอดภยั
ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

 
(เพิ่มเติม) 

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี รอบสนาม
กีฬาประจ าต าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ถนนรอบสนามกีฬา
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  562  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,248 ตารางเมตร 
(ปี 2563 : 240 ม.) 
(ปี 2564 : 322 ม.) 

- - 500,000 673,600 - ร้อยละ 80  
ของประชาชนท่ีใช้
ถนนเส้นนี้มีความ 
พึงพอใจ 
 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

                                                                                 รวม  48  โครงการ      - - 8,440,000 3,368,200 2,018,600    



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   

19 
 

แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

2.1  แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดท าแปลงสาธิตจุด
เรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 
2. อบรม ส่งเสริม และ
เผยแพร่ เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลดการใช้สารเคม ี
3. สรา้งเครือข่ายกลุ่ม
เกษตรที่ท าเกษตรอินทรีย์
หรือลดการใช้สารเคม ี

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล
แม่แฝกใหม ่

- - 10,000 20,000 20,000 1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชนเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. สามารถจดัตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
และจัดท าแปลง
สาธิตส าหรับ
เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 
2. เกษตรกรน าหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาประยุกต์ 
ใช้ภายในครัวเรือน
และชุมชนได ้

งานส่งเสรมิ
การเกษตร
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 รวม  1  โครงการ   - - 10,000 20,000 20,000    



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

5.1  แผนงานการศึกษา 

  
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกจิกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน 
มีนิสัยรักการอ่าน หรือจดัหา
สื่อ/หนังสือเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่าน 
-เป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท 0816.2/
ว4201  ลงวันท่ี  11  
ตุลาคม  2562  และ
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด  
ที่  มท 0816.3/ว997  ลง
วันท่ี  27  มีนาคม  2563 

เพื่อจัดหาสื่อ/หนังสือ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 

- 
 

- 
 

50,000 50,000 50,000 นักเรียนร้อยละ 70 
มีนิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดี  เหมาะสมกับวัย  
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสยั
รักการอ่าน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

5.1  แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
อาคารเรยีนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว    
โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานท่ี  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น
และเกี่ยวข้อง 

- 
 

- 
 

- 50,000 - เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมส าหรบั
การจัดการเรยีนการ
สอนเพื่อส่งเสริมใหม้ี
พัฒนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

5.1  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
สภาเด็กและเยาวชน 

สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว จ านวน 50 คน 

- 
 

- 
 

- 50,000 50,000 สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว จ านวน  50 
คน  เข้าร่วม
โครงการ 

สภาเด็กและเยาวชน
ได้รับรู้ถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 

รวม  3  โครงการ - - 50,000 150,000 100,000    



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

5.2  แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนเงินยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝกใหม่ 
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
 

ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพแล้วใน
เดือนพฤศจิกายนของทุก
ปีนี้ เพื่อรับเบี้ยยังชีพใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 

- 
 

- 
 

- 15,300,000 16,300,000 ร้อยละ 95 ของผู้
พิการในพื้นที่ได้รับ
รับเบี้ยยังชีพไดค้รบ
ทุกคน 

พิการในต าบลแม่
แฝกใหม่ทุกคนได้รับ
เบี้ยยังชีพฯตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 

ล าดับที่ 1 
หน้า 165 

 
2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนเงินยังชีพให้แก่ผู้
พิการต าบลแม่แฝกใหม ่
 ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนเพื่อ
ขอรับสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพไว้แล้วตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ย 
ผู้พิการฯ 
 

- - - 3,360,000 3,840,000 ร้อยละ 95 ของ
ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ได้รับรับเบีย้ยังชีพได้
ครบทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
แม่แฝกใหม่ทุกคน
ได้รับเบี้ยยังชีพฯ
ตามระเบียบที่
ก าหนด 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลดั 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
แผนฯ 61-65 

ล าดับที่ 2 
หน้า 165 

 
รวม  2  โครงการ - - - 18,660,000 20,140,000    



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและ ความสงบสุขของประชาชน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ่ ยุทธศาสตร์ที่  6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเป็นระเบยีบเรียบร้อยในชุมชน 
     6.  ยุทธศาสตร์การการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 6.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริการสาธารณะด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.เพื่อให้มีวัสดุและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ พร้อมใช้งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
2.เพื่อให้บริการด้านการ 
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลตลอด 24 
ช่ัวโมง 
3.เพื่อให้ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภยั ลดความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและ
อาการป่วยท่ีอาจส่งผลถึง
ชีวิตได ้

มีวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ระบบการ
สื่อสาร ในการ
ด าเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

- 
 

- 
 

144,000 530,000 530,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเจ็บป่วย
หรือไดร้ับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตไุดร้ับ
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภยั 

ประชาชนท่ีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและ
ผู้ไดร้ับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตไุดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภยั 
ลดความรุนแรงของ
การบาดเจ็บและ
อาการป่วยท่ีอาจ
ส่งผลถึงชีวิตได ้

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 รวม  1  โครงการ   - - 144,000 530,000 530,000    



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลภาคสนามภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 

1.เพื่อเป็นการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษตีาม
พระราชบัญญัตภิาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 

ด าเนินการส ารวจข้อมูล
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว 

- - - 300,000 - มีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 

1.เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัวมีข้อมลู
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อได้
ฐานท่ีถูกต้องใช้ใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
2.เป็นฐานข้อมลูที่มี
ความครบถ้วน
ถูกต้องตาม
มาตรการจัดท า 
แผนที่ภาษ ี

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 รวม  1  โครงการ   - - - 300,000 -    



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2563 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
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แบบ  ผ. 02/1 

 
 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ ่
หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ ่
จ้านวน  1  แห่ง 

- - - 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 

2 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ ่
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหญ ่
จ้านวน  1  แห่ง 

- - - 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 

 รวม  2  โครงการ   - - - 6,000,000 6,000,000    



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศส าหรับใช้
งานในห้องท างานผู้บริหาร 
(นายกเทศมนตรี)  โดยเป็น
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมคา่ติดตั้ง) แบบแขวน 
(ขนาด 36,000 บีทียู) จ านวน 1 
เครื่อง ราคาและคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - 47,000 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศส าหรับใช้
งานในห้องท างานประธานสภา
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยเปน็
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมคา่ติดตั้ง)  แบบแขวน 
(ขนาด 32,000 บีทียู) จ านวน 1 
เครื่อง ราคาและคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - 42,300 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศส าหรับใช้
งานในห้องท างานของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดย
เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) แบบ
แขวน (ขนาด 20,000 บีทียู) 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 61,200 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดหาครภุณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถจักรยานยนต์ ส าหรับใช้
งานในห้องท างานของส านักปลัด 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
โดยเป็นรถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกยีร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 44,800 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม)  

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จ านวน 
1 เครื่อง โดยราคาและคุณลักษณะ
ของครุภัณฑเ์ป็นไปตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

- - 7,500 - - งานนิติการ 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดหาครภุณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ีหรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ส าหรับใช้งานของ 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
จ านวน 1 คัน ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 1,025,000 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเก้าอี ้(จัดเลี้ยงขาชุบบุหนัง
เทียม) จ านวน 100 ตัว เพื่อใช้ใน
ห้องประชุมเทศบาลต าบลเจดีย์  
แม่ครัว โดยจัดหาตามราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - 49,000 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

พัดลมไอเย็น  แรงลมขนาดไม่น้อย
กว่า 9,000  ลูกบาศก์เมตร/
ช่ัวโมง  จ านวน  8  เครื่อง โดย
จัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ 
 

- - 200,000 - - ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

พัดลมอลมูิเนียม  ขนาด  6  ใบพัด  
เส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7.50 
เมตร  จ านวน  1  เครื่อง 
โดยจดัหาตามราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - - 260,000 - กองช่าง 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 

       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเก้าอีส้ านักงาน จ านวน 6 ตวั 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนและรับรองผูม้าติดต่อ
ราชการ โดยจัดหาตามราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - 8,340 - - กองคลัง 
 
 
 
 

 
(เพิ่มเติม) 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเก้าอี้แถว 2 ท่ีนั่ง จ านวน 3 
ตัว  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนและรับรองผูม้า
ติดต่อราชการ โดยจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - 12,600 - - กองคลัง 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศส าหรับใช้
งานในห้องท างานของผู้อ านวยการ
กองคลังเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั  
โดยเป็นเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ราคารวมคา่
ติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 24,200 - - กองคลัง 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศส าหรับใช้
งานบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการของกองคลังเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว   
เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง) โดยเป็น
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบแขวน (ขนาด 30,000 บีทีย)ู 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 80,400 - - กองคลัง 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 การรักษาความสงบ
ภายใน 

  ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
-ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
220 v 
-ความถี่สูงสุด 50 HZ 
-ก าลังขับไม่น้อยกว่า 2.5KW  
-ก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 2.8KW 
-Power Factor 1.0 
โดยจดัหาตามราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - 8,900 - - ส านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

 
 
 

(เปลี่ยนแปลง) 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) 

ล าดับที่  5  
หน้า  193 

 
 

15 การรักษาความสงบ
ภายใน 

  ครุภัณฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดซื้อเลื่อยยนต์  
-เครื่องยนต์ขนาด 2 จังหวะ 
-ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 11.5 น้ิว 
-ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 0.74 
โดยจดัหาตามราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
  

- - 4,600 - - ส านักปลดั/ 
งานป้องกัน 

 
 

(เพิ่มเติม) 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน 3 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 36,000 - -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

(เพิ่มเติม) 

17 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ 
VHF/FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 10 
วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 

- - 28,000 - -  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

(เพิ่มเติม) 

18 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
ราคาและคณุลักษณะของครุภณัฑ์
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 
 

- - - 2,500,000 - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ  ผ.03 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดหาเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบแขวน (ขนาด 13,000 บีทีย)ู 
จ านวน 10 เครื่อง 
(ปี 2563 จ านวน 5 เครื่อง) 
(ปี 2564 จ านวน 5 เครื่อง) 
- จัดหาเครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  
แบบแขวน (ขนาด 20,000 บีทีย)ู 
จ านวน 10 เครื่อง  
(ปี 2563 จ านวน 5 เครื่อง) 
(ปี 2564 จ านวน 5 เครื่อง) 
โดยคณุลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  
ของส านักงบประมาณ 

- - 268,000 268,000 - กองการศึกษา/
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลฯ 

 
 

(เพิ่มเติม) 

20 การศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ประมวลผล  แบบท่ี 1* (จอแสดง
ภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ส าหรับใช้
ในกองการศึกษา  โดยคุณลักษณะ
ของครุภัณฑเ์ป็นไปตามเกณฑร์าคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์   

- - - 22,000 - กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 การศึกษา 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 ชุด     
ส าหรับใช้ในกองการศึกษา  
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์   
 

- - - 4,300 - กองการศึกษา 
  
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

22 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์ 
(Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 ชุด     
ส าหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  

คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์   
 

- - - 4,300 - กองการศึกษา/ 
โรงเรียนอนุบาลฯ  

 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาพัดลม  แบบติดผนัง  
ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง 
ส าหรั บ ใ ช้ ในโ รง เ รี ยนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว   

- - - 28,780 - กองการศึกษา/ 
โรงเรียนอนุบาลฯ/

ศพด.  
  

(เพิ่มเติม) 
 

24 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาพัดลม  แบบโคจร   
ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 20 เครื่อง
ส าหรั บ ใ ช้ ในโ รง เ รี ยนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว     

- - - 33,980 - กองการศึกษา/ 
โรงเรียนอนุบาลฯ/

ศพด.  
  

(เพิ่มเติม) 
 

25 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาชุดโต๊ะอาหารส าหรับเด็ก
อนุบาล  จ านวน  10  ชุด  ส าหรับ
ใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว   

- - - 32,000 - กองการศึกษา/ 
โรงเรียนอนุบาลฯ/  

  
(เพิ่มเติม) 

26 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ ะท า ง าน ระดับ  3 -9  
ส าหรับใช้ภายในกองการศึกษา  
จ านวน  1  ตัว 

- - - 4,500 - กองการศึกษา/ 
โรงเรียนอนุบาลฯ  

  
(เพิ่มเติม) 

27 การศึกษา 
งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  1 
ตัว  ส าหรับใช้ภายในกองการศึกษา   

- - - 1,390 - กองการศึกษา/ 
โรงเรียนอนุบาลฯ  

  
(เพิ่มเติม) 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น
อุตสาหกรรม  มีก าลังแรงม้าไม่น้อย
กว่า 130 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 2,900 ซีซี จ านวน 
1 คัน  โดยจัดหาตามราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาต ร ฐ านครุ ภัณฑ์ ขอ งส า นั ก
งบประมาณ 
 
 

- - 2,700,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดหาล้อวัดระยะทาง 
จ านวน 1  ชุด 

- - 15,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 
 

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาพัดลม  แบบติดผนัง  
ขนาด 30 นิ้ว จ านวน 14 เครื่อง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนของอาคารโดม
เอนกประสงค์ 
 

- - 55,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องเสยีงพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับ
ใช้ในอาคารโดมเอนกประสงค ์
จ านวน  1  ชุด 

- - 240,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อืน่ เวที/ฟลอร์ ยกพื้นสูง แบบแยก
ประกอบ ส าหรับใช้ในอาคารโดม
เอนกประสงค์ 

- - 500,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 

33 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดหาเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร
จ านวน  1  ชุด  ส าหรับใช้งานของ
เทศบาต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 

- - 7,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 

34 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ จัดหาไม้สต๊าฟ  ส าหรับใช้งานของ
เทศบาต าบลเจดีย์แม่ครัว 
จ านวน  1  ชุด 

- - 3,000 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 

35 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน  1 
ตัว  ส าหรับใช้ภายในกองช่าง   

- - 3,500 - - กองช่าง  
  

(เพิ่มเติม) 
 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
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แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานประมวลผล  แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่องส าหรับใช้ในการ
เขียนแบบ  ประมาณการราคา
งานของกองการช่าง  โดย
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์   

- - 30,000 - - กองช่าง 
  
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

37 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
(Inkjet  Printer)  ส าหรับ
กระดาษ A3  ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง 
จ านวน 1 เครื่อง     
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์   

- - 6,300 - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
    รวม  37  โครงการ   5,507,640 3,159,250   
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