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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 าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณเงินสะสม  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น  
และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริงต่อไป 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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2        

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 - - - - - - 5 2,250,700 1 500,000 6 2,750,700
   1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 1 290,000 - - 1 290,000

รวม - - - - - - 6 2,540,700 1 500,000 7 3,040,700
7) ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำร
บ้ำนเมอืงที่ดี
   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 3 5,583,500 2 5,445,000 5 11,028,500

รวม - - - - - - 3 5,583,500 2 5,445,000 5 11,028,500
รวมทั้งสิน้ - - - - - - 9 8,124,200 3 5,945,000 12 14,069,200

รวม  5  ปี

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564

เทศบำลต ำบลเจดียแ์ม่ครวั

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ. 01

2        



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  ๑/2564 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสง่เสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบรกิารสุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม      
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ที่  6 
จ านวน  9  จุด 

- - - 434,700 - ร้อยละของถนน
ภายในหมู่บ้าน 
ได้รับการตดิตั้งไฟก่ิง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัยใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ที่  11 
จ านวน  10  จุด 

- - - 483,000 - ร้อยละของถนน
ภายในหมู่บ้าน 
ได้รับการตดิตั้งไฟก่ิง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัยใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่  13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ในเวลากลางคืน 

ติดตั้งดวงโคมไฟก่ิง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย์  หมู่ที่  13 
จ านวน  10  จุด 

- - - 483,000 - ร้อยละของถนน
ภายในหมู่บ้าน 
ได้รับการตดิตั้งไฟก่ิง
สาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การสญัจรใช้ถนน
อย่างปลอดภัยใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
ถนนสายศาลาอเนก 
ประสงค์ กว้าง 4 เมตร 
ยาว  500  เมตร 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีใช้ถนนมี
ความพึงพอใจ 

การจราจรสะดวก 
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  ๑/2564 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

4 
 

แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอสันทราย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงานขยาย
เขตระบบจ าหน่าย 
ที่ประปาหมู่บา้น  หมู่ที่  2  
บ้านสบแฝก ต าบลแม่แฝก
ใหม่ อ าเอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม ่

- ติดตั้งชุดบัคอาร์ม 
จ านวน 1 ชุด พาดสาย
แรงสูงชนิด SAC ขนาด 
50 ตารางมลิลเิมตร 
ระยะทางประมาณ 20 
เมตร และตรวจสอบ
ระบบแรงสูงภายใน 
- ปักเสาไฟฟ้าขนาด 
12.20 เมตร จ านวน 1 
ต้น และพาดสายไฟฟ้า
ระบบ 3 เฟส 3 สาย 
ชนิด 50 ตร.ซม. 
ระยะทางประมาณ 20 
เมตร 
- ติดตั้งหม้อแปลงชนิด
แขวนขนาด 50 KVA 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - - 350,000 - มาตรฐานการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายมี
ประสิทธิภาพ  ได้
มาตรฐาน คุม้ค่า 
ปลอดภัย 

มีระบบไฟฟ้า
เพียงพอส าหรับ
ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  2  
บ้านสบแฝก ได้
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 รวม  5  โครงการ   - - - 2,250,700 500,000    



 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65)  เพ่ิมเติม  คร้ังที่  ๑/2564 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

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

5 
 

แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายใน
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชนได้ใช้
ห้องน้ าภายในอาคาร
ส านักงานของเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  อย่างสะดวก
สะอาด  มมีาตรฐานท่ีดีและ
ปลอดภัย      

- ปรับปรุงห้องน้ าภายใน
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว ได้แก่ ห้องน้ า
ชาย (ช้ันล่าง), ห้องน้ า
หญิง (ช้ันล่าง), ห้องน้ า
ชาย (ช้ันบน), ห้องน้ า
หญิง (ช้ันบน) และ
ห้องน้ าภายในห้อง
ผู้บริหาร 
 

- - - 290,000 - มาตรฐานของสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่
ประชาชน 
 

ห้องน้ าภายใน
อาคารส านักงานของ
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  ไดร้ับการ
ปรับปรุงให้มสีภาพ
มาตรฐาน  ใช้งาน
อย่างสะดวก สะอาด  
มีมาตรฐานที่ดีและ
ปลอดภัย      

ส านักปลดั 

 รวม  1  โครงการ   - - - 290,000 -    
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

 7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจดัตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

-เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ียากจนประสบ
ปัญหาทางด้านการเงิน ไม่
ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่ง
เงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบีย้
สูงบรรเทาความเดือดร้อน 
และแก้ไขเหตุการณเ์ฉพาะ
หน้า 
-เพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการ
กระท าความผิด ควบคมุการ
รับซื้อของโจร 
-เพื่อเกิดการเพิ่มพูนรายได้ 
เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น 
 

ด าเนินการจัดจ้างผู้ให้
บริการออกแบบ ด้าน
สถาปัตยกรรม พร้อม
ด าเนินการสร้างอาคาร
สถานธนานุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 5,325,000 5,325,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจในการก่อสร้าง
และการจัดตั้ง
สถานธนานุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว 

ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว เงินทุน
หมุนเวียนน าไป
บรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะ
หน้า โดยไม่ต้องกู้ยืม
เงินจากแหล่งเงินกู้
เอกชนหรือเงินกู้
นอกระบบ ซึ่งต้อง
เสียอัตราดอกเบีย้สูง 

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
ตลาดสด Drive Thru เพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบาดโคโรน่าไวรสั 
19 

-เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนภายในต าบล พร้อม
สร้างรายได้ให้กับพ่อค้า
แม่ค้าในชุมชน 
-เพื่อการบริหารจัดการที่ดีใน
การคัดกรองการควบคุมการ
แพร่ระบาด และการดูแล
ความสะอาดของวัตถุดิบ 
-เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายหลังการระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 

ตลาดในเขตต าบล 
แม่แฝกใหม่ (ตลาด
ต้นแบบ) 

- - - 160,500 - ตลาดสดเจดีย ์
แม่ครัว 

-สร้างรายได้ให้กับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาด
สด ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน 
-เป็นต้นแบบของ
ตลาดสดทีร่ะบบ
บริการในการ
ควบคุมการแพร่
ระบาดโคโรน่าไวรัส 
โดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

กองคลัง 
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แบบ  ผ. 02 แบบ  ผ. 02 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาระบบการช าระ
ค่าภาษีและค่าธรรมเนยีมผา่น
ระบบออนไลน ์

-เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลฯ 
-เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ช าระค่าบริการภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็ว 
-เพื่อจัดท าระบบการแจ้ง
เตือนการช าระค่าบริการ
ภาษีและคา่ธรรมเนียมต่างๆ 
-เพื่อเพ่ิมช่องทางการช าระ
ค่าบริการภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได ้

- - - 98,000 120,000 ประชาชนสามารถ
ช าระค่าบริการภาษี
และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว 

-เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวเป็นต้นแบบ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมา
ประยุกตเ์พื่อให้
บริการกับประชาชน 
-สามารถจดัเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม
บริการได้ครอบคลุม 

กองคลัง 

 รวม  3  โครงการ   - - - 5,583,500 5,445,000    
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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 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเครื่องฟอกอากาศ ใช้ส าหรบั
ห้องขนาดไม่น้อยกว่า  60  ตร.ม. 
ขึ้นไป  จ านวน  2  เครื่อง  ส าหรบั
ใช้ในห้องประชุม  เทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  โดยจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - 12,000 12,000 งานป้องกันฯ/ 
ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 
 รวม  1  โครงการ    - - - 12,000 12,000  
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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 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จ านวน  1 เครื่อง  ส าหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ราคา
และคณุลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ 
 

- - - - 9,500 กองการศึกษา 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

จัดหาเครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน  จ านวน 1 เครื่อง  
ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว ราคาและคุณลักษณะของ
ครุภณัฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - - - 12,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

(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) 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาตูเ้หล็ก  แบบ 2 บาน  
จ านวน  3  ตู้ ส าหรับใช้งานของ
กองการศึกษา  ท้ังนี้ราคาและ
คุณลักษณะของครภุัณฑเ์ป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ 
 
 

- - - 17,700 - กองการศึกษา 
 

(เพิ่มเติม) 
 
 

4 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาตูเ้หล็ก  แบบบานเลื่อน
จ านวน  3  ตู้  ส าหรับใช้งานของ
กองการศึกษา โดยจดัหาตามราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
 

- - - 9,600 - กองการศึกษา 
 

(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) 

5 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถบรรทุกดเีซล  ขนาด 1 ตนั 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab)  จ านวน  1  
คัน  ส าหรับใช้ในงานของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ราคาและคณุลักษณะของครุภณัฑ์
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 
 

- - - - 715,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

6 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย ์

จัดหาเครื่องช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง  จ านวน  1  
เครื่อง ราคาและคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 20,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม)  
 

 
 
 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 
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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 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานส านักงาน *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ านวน  
20  เครื่อง  ส าหรับใช้ในโครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ราคาและคณุลักษณะของครุภณัฑ์
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

- - - - 340,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

8 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหาเครื่องขยายเสียง
เอนกประสงค์ไรส้าย  แบบมีคันชัก
ล าโพงล้อลาก พร้อมไมค์ลอย  
จ านวน  1  ชุด ส าหรับใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว   โดยจดัหาตามราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 7,900 กองการศึกษา 
 
 
 
 

 
(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) 

9 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดหาถังดับเพลิงชนิดเหลวระเหย  
ขนาดไม่น้อยกว่า  10  ปอนด์  
จ านวน  9  ถัง ส าหรับใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  โดยจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - 22,500 - กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

10 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาโต๊ะอาหารเด็กอนุบาล พร้อม
ม้านั่งยาว  1  ชุด  ประกอบด้วย 
-โต๊ะ  ขนาดไม่น้อยกว่า  
60x120x50 ซม. จ านวน 1 ตัว 
-ม้านั่งยาว  ขนาดไม่น้อยกว่า  
30x120x30  ซม. จ านวน 2  ตวั 
จ านวน  30  ชุด  ส าหรับใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  โดยจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 75,000  กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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) 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1.จัดหาโตะ๊คอมพิวเตอร์   ขนาด
ไม่น้อยกว่า  80x60x75 ซม.
จ านวน  20  ตัว   
2.เก้าอี้บุหนังเทียม  มีเท้าแขน  
ปรับสูงต่ าแบบหมุนเกลียว  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  55x57x84 ซม.  
จ านวน  20  ตัว   
ส าหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดย
จัดหาตามราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากไม่มีในบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 48,800 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

12 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น (เครื่อง
เล่นสนาม) 

จัดหาเครื่องเล่นสนาม  จ านวน  2 
ชุด  ส าหรับใช้ในโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว  โดยจัดหาตามราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 175,500 กองศึกษา 
 
 
 
 
 
 

(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) 

13 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดหาเครื่องออกก าลังกายส าหรับ
เด็ก  จ านวน  9  ชุด  ส าหรับใช้ใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดยี์
แม่ครัว  โดยจัดหาตามราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 50,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

14 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดหาเครื่องออกก าลังกายส าหรับ
ประชาชน  จ านวน  19  ชุด  
ส าหรับประชาชนใช้ออกก าลังกาย  
ณ  ศูนย์กีฬาต าบลแม่แฝกใหม่  โดย
จัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ 

- - - - 700,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

15 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
จ านวน  10 จุด พร้อมติดตั้ง  
ส าหรับใช้ในโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดย
จัดหาตามราคาในท้องถิ่น เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ   

- - - - 570,000 กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

(เพิ่มเติม) 

 รวม  15  รายการ    - - - 49,800 2,723,700  
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