แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

1

เหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน
ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท องถิ่ น และประชาคมท องถิ่ น พิจ ารณารางแผนพัฒ นาทองถิ่น
ที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให
ผูบริหารประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว มีเหตุผลความจําเปนตองเพิ่มเติม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2564) ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีเหตุผ ลและความจําเปน ในการเสนอเพิ่มเติ ม
โครงการพัฒนา ไดแก
- เนื่องจากมีความจําเปนในการตั้งงบประมาณเปนคาออกแบบ ควบคุม
งานที่จายใหเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางโดย
- การแกไขปญหาความเดือดรอนโครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การประสานโครงการพั ฒ นาจากหน ว ยงานองค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ด และการบรรจุ
โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอื่น
1.2 แผนงานการศึกษา มีเหตุผลและความจําเปนในการเสนอเพิ่มเติมโครงการ
พัฒนา เนื่องจากมีโครงการพัฒนาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการอื่น
และรองรั บ การโครงการพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐานที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง มีเหตุผลและความจําเปนในการเสนอเพิ่มเติม
โครงการพัฒนา เนื่องจากอําเภอสันทรายขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ
จัดงานของดีอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
3. รายการบัญชีครุภัณฑ
3.1 แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป มีความจําเปน ในการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน
(เกาอี้สํานักงาน) เพื่อทดแทนครุภัณฑเดิมที่ชํารุด
3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เพื่อทดแทนครุภัณฑเดิมที่ชํารุด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ใช แ ผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เป น กรอบในการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติม พ.ศ.2562 และงบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงการประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอื่น เพื่อการแกไขปญหาความเดือดรอน สนองตอตองการของ

2
ประชาชนและเปนไปตามนโยบายผูบริหารในการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน โดยดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

สารบัญ
เรื่อง

หนา

เหตุผลและความจําเปน

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07)

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (แบบ ผ.01)

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคกรประชาชน (แบบ ผ.02)

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด (แบบ ผ.03)

9

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05)

11

บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (แบบ ผ.08)

13

ภาคผนวก
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562

3
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง
รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
รวม
ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

-

0

-

0
0

-

-

-

-

ป 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

8
1
1
10

21,754,000
2,582,000
10,000
24,346,000

3
1
3

1
1

30,000
30,000

1
1
11

100,000
100,000
24,476,000

4,036,000

แบบ ผ. 07

ป 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

10,000
4,046,000

3
1
3

1
1

30,000
30,000

1
1
2

100,000
100,000
4,176,000

-

4,036,000

รวม 4 ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

10,000
4,046,000

14
1
3
15

29,826,000
2,582,000
30,000
32,438,000

1
1

30,000
30,000

3
3

90,000
90,000

1
1
2

100,000
100,000
4,176,000

3
3
18

300,000
300,000
32,828,000

-

3

4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ที่
1

2

รวม

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕61
2562
๒๕63
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่ เพื่อเปนคาใชจายคาออกแบบ มีการตั้งงบประมาณ
200,000 200,000 200,000 คาออกแบบ
เทศบาลตําบลเจดีย
กองชาง
จายใหเอกชน นิติบุคคลหรือ คาควบคุมงานที่จายใหเอกชน สําหรับคาออกแบบ
คาควบคุมงานที่ แมครัวมีงบประมาณ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก คาควบคุมงานที่จายให
จายใหเอกชน นิติ สําหรับจายเปนคา
สิ่งกอสราง
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางของ เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลหรือบุคคล ออกแบบ คาควบคุม
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
บุคคล ภายนอกเพื่อให
ภายนอกเพื่อให งานที่จายใหเอกชน
ไดมาซึ่งสิ่งกอสรางของ
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง นิติบุคคลหรือบุคคล
เทศบาลตําบลเจดีย
ของเทศบาลตําบล ภายนอกเพื่อใหไดมา
แมครัว
เจดียแมครัว
ซึ่งสิ่งกอสราง
กอสรางระบบประปาบาดาล เพื่อรองรับการใหบริการ
กอสรางระบบประปา
1,904,000 1,904,000 1,904,000 ระบบประปา
ไดรับการกอสราง
กองชาง
ขนาดกลาง
ประชาชนที่มาใชบริการของ บาดาลขนาดกลาง
บาดาลขนาดกลาง ระบบประปาที่
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง สามารถผลิตน้ํา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
สําหรับใชในการ
เจดียแมครัว และศูนยพัฒนา
บริการประชาชนของ
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
แมครัว
2 โครงการ
2,104,000 2,104,000 2,104,000
-

4

5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
5.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอสรางกําแพงกันดิน เพื่อรองรับการกอสรางอาคาร กอสรางกําแพงกันดิน
พรอมรั้วและถมดิน
เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล พรอมรั้วและถมดิน
ตําบลเจดียแมครัว
บริเวณพื้นที่การกอสราง
อาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
รวม

1 โครงการ

-

-

๒๕61
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
2,582,000
-

2,582,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
งานถมดินลูกรัง
ภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ไดรับถมดินเพื่อรองรับ กอง
การกอสรางอาคาร
การศึกษา
เรียน สําหรับใชในการ
บริการดานการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
-

5

6
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหแกประชาชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม
รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแก จัดทําบัญชีครัวเรือน
ประชาชน ตามหลักปรัชญาของ ใหแกประชาชน ตาม
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
หลักปรัชญาของ
เชียงใหมประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม
ประชาชน
-

๒๕61
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
10,000 บัญชีครัวเรือน
ประชาชน ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม
ประชาชน
10,000
-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
มีการจัดทําบัญชี
งานพัฒนา
ครัวเรือนใหแก
ชุมชน
ประชาชน ตามหลัก สํานักปลัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด
เชียงใหมประชาชน
-
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7
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
6.1 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 คาใชจายในการชวยเหลือ
เพื่อเปนคาใชจายในการ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

รวม

1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดําเนินการใหชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ ตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

-

๒๕61
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
100,000 จํานวนประชาชน สามารถดําเนินการให ทต.เจดีย
ที่ไดรับความ
ชวยเหลือประชาชนใน แมครัว
ชวยเหลือดาน พื้นที่รับผิดชอบ ตาม
สาธารณภัย ดาน อํานาจหนาที่ของ
สงเสริมและพัฒนา องคกรปกครองสวน
คุณภาพชีวิต
ทองถิ่น
การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
100,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ไ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 อุดหนุนงบประมาณโครงการจัด 1.เพื่อสงเสริมและพัฒนากิจการ
งานของดีอําเภอสันทราย
ดานการเกษตรใหเปนแหลง
จังหวัดเชียงใหม
ทองเทีย่ วเชิงเกษตร
2.เพื่อสรางรายไดแกเกษตรกร
และกระจายรายไดสูชุมชน
3.เพื่อสงเสริมและสรางโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สินคา OTOP วิสาหกิจชุมชน
4.สงเสริมการอนุรักษภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ
รวม

1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกที่ทําการปกครอง
อําเภอสันทรายเพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม

-

๒๕61
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
30,๐๐๐
30,๐๐๐

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
30,๐๐๐ จํานวน ผูเขารวม ประชาชนไดเขารวม สํานักปลัด
โครงการ/กิจกรรม โครงการ มีรายไดเพิ่ม
ของเกษตรกรและ
ชุมชน เศรษฐกิจ
ชุมชน สินคา OTOP
ไดรับการพัฒนา เกิด
การอนุรักษภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
30,000

-

-

-
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

9
แบบ ผ. 03

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕61
2562
๒๕63
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่รับผิดชอบ
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อใหประชาชนใชสัญจรสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
1,932,000 1,932,000 1,932,000 ความยาวถนนที่ การจราจรสะดวก
กองชาง/
Over-lay ดวยแอสฟลท
ปลอดภัย
Over-lay ดวยแอสฟลท
ไดรับการปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย อบจ.ชม.
คอนกรีต (โดยเครื่องจักรกล)
คอนกรีต (โดยเครื่อง
ไดมาตรฐาน
บานปาปอ หมูที่ 12 ตําบล
จักรกล) บานปาปอ
จํานวน 1 สาย
แมแฝกใหม (เขตเทศบาลตําบล
หมูที่ 12 ตําบลแมแฝก
เจดียแมครัว) อําเภอสันทราย
ใหม เชื่อมบานหนอง
จังหวัดเชียงใหม เชื่อมบาน
หาร หมูที่ 7 ตําบล
หนองหาร หมูที่ 7 ตําบล
หนองหาร ขนาดกวาง
หนองหาร (เขตเทศบาลตําบล
4 เมตร ยาว 1,380
หนองหาร) อําเภอสันทราย
เมตร หนา 0.05 เมตร
จังหวัดเชียงใหม
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,520 ตารางเมตร
(ตามแบบของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
กําหนด)

9

10

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 เจาะบอบาดาล

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรองรับการกอสรางระบบ เจาะบอบาดาลขนาด
ประปาบาดาลขนาดกลาง
6 นิ้ว
สําหรับการบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว
-

๒๕61
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
200,000
-

2564
(บาท)
-

2,132,000 1,932,000 1,932,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

บอบาดาล
ไดรับการเจาะบอ
กองชาง/
จํานวน 1 แหง บาดาลเพื่อรองรับการ อบจ.ชม.
กอสรางระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง

-

-

-

10

11
แบบ ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ที่
1

2

รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
๒๕61
2562
๒๕63
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการกอสราง/ปรับปรุงผิว เพื่อใหประชาชนใชสัญจรสะดวก กอสราง/ปรับปรุง
6,970,000
จราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัย
ผิวจราจรดวยแอสฟลท
ติกคอนกรีต (over lay)
(over lay) หมูที่ 2 เชื่อม
หมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม
หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 4
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว
3,380 ม. หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 13,520
ตร.ม.
โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวย เพื่อใหประชาชนใชสัญจรสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรดวย
2,577,000
แอสฟลทติกคอนกรีต
ปลอดภัย
แอสฟลทติกคอนกรีต
(over lay) หมูที่ 4 เชื่อม
(over lay) หมูที่ 4
หมูที่ 12 ตําบลแมแฝกใหม
เชื่อม หมูที่ 12 ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 1,810
ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 7,240 ตร.ม.
2 โครงการ
9,547,000
-

2564
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ความยาวถนนที่ การจราจรสะดวก
กองชาง
ไดรับการปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย
ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 สาย

ความยาวถนนที่ การจราจรสะดวก
กองชาง
ไดรับการปรับปรุง รวดเร็ว และปลอดภัย
ไดมาตรฐาน
จํานวน 1 สาย

-

-

-

11

12
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 เพื่อรองรับการใหบริการดาน กอสรางอาคารเรียน 3
หองเรียน ตอกเสาเข็ม
การศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาล ชั้น 12 หองเรียน ตอก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เสาเข็ม จํานวน 1 หลัง
เจดียแมครัว

๒๕61
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
7,971,000
-

2564
(บาท)
-

2 จัดหาชุดอุปกรณสาํ หรับ
หองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอุปกรณ
สําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
จํานวน 1 ชุด

-

30,700

-

-

3 จัดหาชุดอุปกรณสาํ หรับ
หองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอุปกรณ
สําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
จํานวน 1 ชุด

-

30,700

-

-

-

-

-

8,032,400

-

-

รวม

3 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

อาคารเรียน 3 ชั้น
12 หองเรียน
ตอกเสาเข็ม
จํานวน 1 หลัง

ไดรับการกอสราง
กอง
อาคารเรียน สําหรับใช การศึกษา/
ในการบริการดาน
กองชาง
การศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว
กอง
ชุดอุปกรณสําหรับ เด็กนักเรียนไดเรียนรู
หองเรียนโครงการ จากหองเรียนโครงการ การศึกษา/
ศพด.
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย การศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV DLTV
จํานวน 1 ชุด
ชุดอุปกรณสําหรับ เด็กนักเรียนไดเรียนรู
กอง
หองเรียนโครงการ จากหองเรียนโครงการ การศึกษา/
พัฒนาคุณภาพ พัฒนาคุณภาพ
รร.อนุบาลฯ
การศึกษาดวย การศึกษาดวย
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ DLTV DLTV
จํานวน 1 ชุด
-
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แบบ ผ.08

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

1

บริหารงานทั่วไป

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ
สํานักงาน

2

บริหารงานคลัง

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใหเจาหนาที่ของงานฝาย
อํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
มีเกาอี้ทํางานสําหรับใชนั่ง
ปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานทีด่ ี และทดแทนจาก
เดิมที่ชํารุดเสียหาย
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล

3

สาธารณสุข

คาครุภณ
ั ฑ

ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาเกาอี้ทํางาน
จํานวน 1 ตัว

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร
รวม

2561
(บาท)

วัตถุประสงค
2562
2563

2564

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

สํานักปลัด

-

(บาท)

3,900

(บาท)

-

22,000

-

-

กองคลัง

-

22,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

47,900

-

-

-

(บาท)
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