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เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 



เหตผุลและความจําเปนในการเพ่ิมเตมิ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่  1)  พ.ศ. 2562 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561  ขอ  22  เพ่ือประโยชนของประชาชน        ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้   

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน        
ท่ีเพ่ิมเติม  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารประกาศใช  พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  มีเหตุผลความจําเปนตองเพ่ิมเติม  แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.
2561 - 2564)  ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  มีเหตุผลและความจําเปนในการเสนอเพ่ิมเติม

โครงการพัฒนา  ไดแก 
-  เนื่องจากมีความจําเปนในการตั้งงบประมาณเปนคาออกแบบ  ควบคุม

งานท่ีจายใหเอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งกอสรางโดย 
 -  การแกไขปญหาความเดือดรอนโครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

การประสานโครงการพัฒนาจากหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัด  และการบรรจุ
โครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอ่ืน  

1.2  แผนงานการศึกษา  มีเหตุผลและความจําเปนในการเสนอเพ่ิมเติมโครงการ
พัฒนา  เนื่องจากมีโครงการพัฒนาเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการอ่ืน  
และรองรับการโครงการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

  2.  ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.1  แผนงานสรางความเขมแข็ง  มีเหตุผลและความจําเปนในการเสนอเพ่ิมเติม

โครงการพัฒนา  เนื่องจากอําเภอสันทรายขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ  
จัดงานของดีอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

  3.  รายการบัญชีครุภัณฑ 
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  มีความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน  

(เกาอ้ีสํานักงาน)  เพ่ือทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีชํารุด 
3.2  แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร  เพ่ือทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีชํารุด         

ดังนั้น  เพ่ือใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม พ.ศ.2562  และงบประมาณจากเงินสะสม  รวมถึงการประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานราชการอ่ืน  เพ่ือการแกไขปญหาความเดือดรอน  สนองตอตองการของ
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ประชาชนและเปนไปตามนโยบายผูบริหารในการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวใหบรรลุวัตถุประสงค 
ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน  โดยดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2561   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
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สารบัญ 
 
 

เรื่อง                               หนา 
 

 เหตุผลและความจําเปน         1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.07)       3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)      4 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  (แบบ ผ.01)               

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)      8 
สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องคกรประชาชน  (แบบ ผ.02) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)     9 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  (แบบ ผ.03) 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)        11 
สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  (แบบ ผ.05) 

บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) (แบบ ผ.08)       13 
 
ภาคผนวก           

 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ.2562 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน - - 8 21,754,000 3 4,036,000 3 4,036,000 14 29,826,000

   1.2  แผนงานการศึกษา - - 1 2,582,000 - - - - 1 2,582,000

   1.3  แผนงานสรางความเขมแข็ง - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวม 0 - 10 24,346,000 3 4,046,000 3 4,046,000 15 32,438,000

ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   5.1  แผนงานสรางความเขมแข็ง - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

รวม 0 - 1 30,000         1 30,000         1 30,000         3 90,000

ยุทธศาสตรที่  6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน

   6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

รวม 0 - 1 100,000       1 100,000       1 100,000       3 300,000

รวมทั้งสิ้น 0 - 11 24,476,000 2 4,176,000 2 4,176,000 18 32,828,000     

3

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

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

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

แบบ ผ. 07
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562  

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบรกิารสขุภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 คาออกแบบ  คาควบคุมงานท่ี
จายใหเอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสราง 

เพ่ือเปนคาใชจายคาออกแบบ  
คาควบคุมงานท่ีจายใหเอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางของ
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว 

มีการตั้งงบประมาณ 
สําหรับคาออกแบบ   
คาควบคุมงานท่ีจายให
เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคล ภายนอกเพ่ือให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสรางของ
เทศบาลตาํบลเจดีย 
แมครัว 

- 200,000 200,000 200,000 คาออกแบบ   
คาควบคุมงานท่ี
จายใหเอกชน  นิติ
บุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพ่ือให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

เทศบาลตาํบลเจดีย 
แมครัวมีงบประมาณ
สําหรับจายเปนคา
ออกแบบ  คาควบคุม
งานท่ีจายใหเอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพ่ือใหไดมา
ซึ่งสิ่งกอสราง 

กองชาง 

2 กอสรางระบบประปาบาดาล
ขนาดกลาง 

เพ่ือรองรับการใหบริการ
ประชาชนท่ีมาใชบริการของ
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
เจดียแมครัว  และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย 
แมครัว 

กอสรางระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง  
จํานวน  1  แหง 
 

- 1,904,000 1,904,000 1,904,000 ระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง  
จํานวน  1  แหง 

ไดรับการกอสราง
ระบบประปาท่ี
สามารถผลิตนํ้า
สําหรับใชในการ
บริการประชาชนของ
เทศบาลตาํบลเจดีย 
แมครัว 

กองชาง 

รวม 2  โครงการ - - - 2,104,000 2,104,000 2,104,000 - - - 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม  

5.2  แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางกําแพงกันดิน
พรอมรั้วและถมดิน 

เพ่ือรองรับการกอสรางอาคาร
เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว   
 

กอสรางกําแพงกันดิน
พรอมรั้วและถมดิน
บริเวณพ้ืนท่ีการกอสราง
อาคารเรยีนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

- 2,582,000 - - งานถมดินลูกรัง
ภายในสํานักงาน
เทศบาลตาํบล
เจดียแมครัว 

ไดรับถมดินเพ่ือรองรับ
การกอสรางอาคาร
เรียน สําหรับใชในการ
บริการดานการศึกษา  
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลเจดีย 
แมครัว 

กอง
การศึกษา 

รวม 1  โครงการ - - - 2,582,000 - - - - - 

แบบ  ผ.  01 
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6 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.1  แผนงานสรางความเขมแขง็ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหแกประชาชน  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแก
ประชาชน  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เชียงใหมประชาชน   

จัดทําบัญชีครัวเรือน
ใหแกประชาชน  ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม
ประชาชน   

- 10,000 10,000 10,000 บัญชีครัวเรือน
ประชาชน  ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม
ประชาชน   

มีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหแก
ประชาชน  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัด
เชียงใหมประชาชน   

งานพัฒนา
ชุมชน  

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - - 10,000 10,000 10,000 - - - 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562 

สําหรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     6.  ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความสงบเรียบรอยในชุมชน  

6.1  แผนงานงบกลาง 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 คาใชจายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ดําเนินการใหชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  ตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 

- 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชน
ท่ีไดรับความ
ชวยเหลือดาน    
สาธารณภัย  ดาน
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 
 

สามารถดําเนินการให
ชวยเหลือประชาชนใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
 

ทต.เจดีย  
แมครัว 

รวม 1  โครงการ - - - 100,000 100,000 100,000 - - - 

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562  

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  การเสรมิสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.1  แผนงานสรางความเขมแขง็ 
ไ 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนงบประมาณโครงการจดั
งานของดีอําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 

1.เพ่ือสงเสรมิและพัฒนากิจการ
ดานการเกษตรใหเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร 
2.เพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร
และกระจายรายไดสูชุมชน 
3.เพ่ือสงเสรมิและสรางโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
สินคา OTOP วิสาหกิจชุมชน 
4.สงเสรมิการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ินและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

อุดหนุนงบประมาณ 
ใหแกท่ีทําการปกครอง 
อําเภอสันทรายเพ่ือเปน
คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

- 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

30,๐๐๐ 
 

จํานวน ผูเขารวม 
โครงการ/กิจกรรม 

ประชาชนไดเขารวม
โครงการ  มรีายไดเพ่ิม
ของเกษตรกรและ
ชุมชน  เศรษฐกิจ
ชุมชน  สินคา OTOP 
ไดรับการพัฒนา  เกิด
การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - - 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ  ผ.  02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562  

สําหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 
ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบรกิารสขุภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น 
ข.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-lay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต (โดยเครื่องจักรกล) 
บานปาปอ  หมูท่ี 12 ตาํบล  
แมแฝกใหม  (เขตเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว)  อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม  เช่ือมบาน
หนองหาร  หมูท่ี  7  ตําบล
หนองหาร  (เขตเทศบาลตําบล
หนองหาร)  อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม  

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 
Over-lay ดวยแอสฟลท
คอนกรีต (โดยเครื่อง 
จักรกล) บานปาปอ   
หมูท่ี 12 ตําบลแมแฝก
ใหม  เช่ือมบานหนอง
หาร  หมูท่ี  7  ตําบล
หนองหาร  ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 1,380 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,520 ตารางเมตร 
(ตามแบบของเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว
กําหนด)    
 

- 1,932,000 1,932,000 1,932,000 ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง/ 
อบจ.ชม. 

แบบ  ผ.  03 
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     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 เจาะบอบาดาล เพ่ือรองรับการกอสรางระบบ
ประปาบาดาลขนาดกลาง
สําหรับการบริการประชาชนของ
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
เจดียแมครัว  และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย 
แมครัว 

เจาะบอบาดาลขนาด   
6  น้ิว 
 

- 200,000 - - บอบาดาล  
จํานวน  1  แหง 

ไดรับการเจาะบอ
บาดาลเพ่ือรองรับการ
กอสรางระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง 

กองชาง/ 
อบจ.ชม. 

รวม 2  โครงการ - - - 2,132,000 1,932,000 1,932,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1)  พ.ศ. 2562 

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 โครงการกอสราง/ปรับปรุงผิว
จราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรตี 
(over lay)  หมูท่ี  2  เช่ือม   
หมูท่ี  4  ตําบลแมแฝกใหม     

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอสราง/ปรบัปรุง     
ผิวจราจรดวยแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (over lay)  
หมูท่ี 2 เช่ือมหมูท่ี 4  
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 
3,380 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 13,520 
ตร.ม.    

- 6,970,000 - - ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี   
(over lay)  หมูท่ี  4  เช่ือม  
หมูท่ี  12  ตําบลแมแฝกใหม 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี  
(over lay)  หมูท่ี  4  
เช่ือม หมูท่ี 12 ขนาด
กวาง 4 ม. ยาว 1,810 
ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 7,240 ตร.ม.       

- 2,577,000 
 

- - ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 

รวม 2  โครงการ - - - 9,547,000 - - - - - 

แบบ  ผ.  05 
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     1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม   
1.2  แผนงานการศึกษา  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กอสรางอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 
หองเรียน  ตอกเสาเข็ม  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
เจดียแมครัว   

เพ่ือรองรับการใหบริการดาน
การศึกษา ของ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว   
 

กอสรางอาคารเรียน 3 
ช้ัน 12 หองเรียน  ตอก
เสาเข็ม  จํานวน 1 หลัง 

- 7,971,000 - - อาคารเรยีน 3 ช้ัน 
12 หองเรยีน  
ตอกเสาเข็ม  
จํานวน 1 หลัง 

ไดรับการกอสราง
อาคารเรยีน สําหรับใช
ในการบริการดาน
การศึกษา  โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

กอง
การศึกษา/
กองชาง 

2 จัดหาชุดอุปกรณสาํหรับ
หองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีอุปกรณ
สําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   

ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จํานวน  1 ชุด 

- 30,700 - - ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จํานวน  1 ชุด 

เด็กนักเรยีนไดเรยีนรู
จากหองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด. 

3 จัดหาชุดอุปกรณสาํหรับ
หองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
เจดียแมครัว 

เพ่ือใหเด็กนักเรยีนมีอุปกรณ
สําหรับหองเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV   

ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จํานวน  1 ชุด 

- 30,700 - - ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
จํานวน  1 ชุด 

เด็กนักเรยีนไดเรยีนรู
จากหองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV 

กอง
การศึกษา/ 
รร.อนุบาลฯ 

รวม 3  โครงการ - - - 8,032,400 - - - - - 



13 
 

13 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  1) พ.ศ. 2562 

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 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีของงานฝาย
อํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  
มีเกาอ้ีทํางานสําหรับใชน่ัง
ปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพและ
มาตรฐานท่ีดี  และทดแทนจาก
เดิมท่ีชํารุดเสยีหาย 

จัดหาเกาอ้ีทํางาน  
จํานวน  1  ตัว 

- 3,900 - - สํานักปลดั 

2 บริหารงานคลัง คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สาํหรับ
งานประมวลผล  
จํานวน  1  เครื่อง  
ตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- 22,000 - - กองคลัง 

3 สาธารณสุข คาครุภณัฑ ครุภณัฑ 
คอมพิวเตอร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สาํหรับ
งานประมวลผล  
จํานวน  1  เครื่อง  
ตามเกณฑราคากลาง
และคณุลักษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

- 22,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

รวม - 47,900 - -  
 

แบบ  ผ.08 
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