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เหตุผลความจ าเป็น 
 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  มี เหตุผลความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2566-2570)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  งบประมาณเงินสะสม  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนา
ในท้องถิ่น  และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

   (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 3 1,604,000 - - - - - - - - 3 1,604,000

รวม 3 1,604,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,604,000

รวมทั้งสิน้ 3 1,604,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,604,000

รวม  5  ปี

   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเปน็

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1/2566

เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

แบบ ผ. 01

2        



3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2566 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

3 
 

แบบ  ผ. 02 

 (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัวปัจจุบัน) 

เพื่อปรับปรุงหลังคา
อาคารเรยีน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัวปัจจุบัน) 

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัวปัจจุบัน)  
จ านวน 1 หลัง โดยมี
รายละเอียดปริมาณงาน  
ประมาณการราคาและ
แบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

1,200,000 - - - - อาคารเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว
ปัจจุบัน)   
จ านวน 1 หลัง  
ได้รับการปรับปรุง 
 

เด็กนักเรยีนมีความ
ปลอดภัยในการใช้
อาคารเรยีน 

กอง
การศึกษา 



4 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2566 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

4 
 

แบบ  ผ. 02 

 (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 งานระบบหม้อแปลงไฟฟ้า 
บริเวณศูนย์กีฬาต าบล 
แม่แฝกใหม ่

เพื่อด าเนินงานระบบ 
หม้อแปลงไฟฟ้า  
บริเวณศูนย์กีฬาต าบล 
แม่แฝกใหม่  ส าหรับการ
บริการประชาชน 

ติดตั้งงานระบบหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
บริเวณศูนย์กีฬาต าบล 
แม่แฝกใหม่ โดยมี
รายละเอียดปริมาณงาน  
ประมาณการราคาและ
แบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว   

264,000 - - - - ศูนย์กีฬาต าบล 
แม่แฝกใหม่ มไีฟฟ้า
ส าหรับบริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ   

ประชาชนท่ีมาออก
ก าลังกาย  ให้มีแสง
สว่างเพียงพอ  และ
มีความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

 



5 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่  1/2566 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

5 
 

แบบ  ผ. 02 

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็กและ
ถมดินไหล่ทาง  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
และถมดินไหล่ทาง   
ความยาว 92 เมตร 
ซอยหน้าบ้านนายวิชัย   
กันทะมัง  
 

140,000 - - - - ความยาวท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามมาตรฐาน 

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม   3  โครงการ - - 1,604,000     - - - 



6 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

6 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  
 

จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  โตะ๊พับ
อเนกประสงค์ ขาเหล็กชุบโครเมยีม 
ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 
เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว  
ราคาตัวละ 1,890 บาท 
ส าหรับบริการประชาชนและใช้งาน
ของเทศบาลต าบลเจดยี์แม่ครัว 
โดยราคาและคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์ดังกลา่วไดจ้ากการสืบราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ 
 

18,900 20,000 - - - ส านักปลดั 

 
  
 
 
 
 



7 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

7 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ  
 

จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างกลางแจ้ง 
สปอร์ตไลท์  ส าหรับส่องสว่างใน
สนามกีฬา บรเิวณศูนย์กีฬาต าบล
แม่แฝกใหม่  จ านวน  16  โคม  
ราคาโคมละ 6,500 บาท 
โดยราคาและคณุลักษณะของ
ครุภณัฑ์ดังกลา่วไดจ้ากการสืบราคา
ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ 
 

104,000 - - - - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 
       เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

8 
 

แบบ  ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครือ่ง 
พร้อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่อง
สูบน้ าพร้อมชุดติดตั้งเวลาเปดิ-ปิด  
เพื่อติดตั้งบรเิวณสนามฟุตบอล
สนามกีฬา บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1
ต าบลแม่แฝกใหม่   
ส าหรับใช้ในการรดน้ าหญ้าสนาม 
ฟุตบอล บริเวณสนามกีฬาต าบล 
แม่แฝกใหม่  
 

45,700 - - - - กองการศึกษา 

 รวม  3  รายการ    168,600 20,000 - - -  

 
 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566   

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
------------------------------ 

  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)     
เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2566  ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัวและประชาคมท้องถิ่น  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2566  และผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวได้อนุมัติใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566  เรียบร้อยแล้ว 

  อาศัยอ านาจตามข้อ  24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2566  ตามระเบียบฯ  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่    7    เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
 
 

         สมเกียรติ  พรมเสน 
(นายสมเกียรติ  พรมเสน) 

                                นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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