
 
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาสามป 
 

 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) 
แกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 

     
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 



 

 
เหตผุลและความจําเปนในการขอแกไข เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 – 2562)  แกไข  เพ่ิมเตมิ  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  2 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548  หมวด  4  การแกไขการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  ขอ  22  การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผล
และความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา 
สามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา
สามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  และประกาศใชแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 

  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  มีเหตุผลความจําเปนตองแกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)  เนื่องจากจะไดดําเนินการจัดทําโครงการ  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
สะดวก  รวดเร็ว  และพัฒนาทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนไดอยาง
ยั่งยืน  แตปรากฏวามีท่ีโครงการยังมิไดนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปดังกลาว  จึงมีความจําเปนตองแกไข  
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562)  เพ่ือใหการดําเนินการตามโครงการเปนไป
ดวยความเรียบรอย  สามารถนําไปสูการแกไขปญหาความเดือดรอน  ตลอดจนสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึง  ดังนั้น  เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
สามป  (พ.ศ . 2560 - 2562)  แกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  2  ข้ันตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไข
เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.3/ว 7487  ลงวันท่ี  26  ธันวาคม  
2559  เพ่ือแผนพัฒนาสามปนี้เปนเครื่องมือท่ีจะชวยเปนกรอบในการทํางาน  เปนเครื่องมือในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชน  และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม  พ.ศ. 2560  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว 
6222  ลงวันท่ี  31  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถ่ิน  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  13  กันยายน  2559    รวมถึงการประสานโครงการกับหนวยงานอ่ืน  เพ่ือให
การพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัวบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประชาชนตอไป 

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
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สารบัญ 
 
 

เรื่อง                               หนา 
 

 หลักการและเหตุผล         1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา           2 - 10 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             11 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา           12 - 15 

ภาคผนวก           
  -   ประกาศใชแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 – 2562)  แกไข  เพ่ิมเติม เปลี่ยนปลง 

   ฉบับท่ี  2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)  แกไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  2    

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและย่ังยืน 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชมุชน 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
แนวทางการพัฒนาท่ี  1.2  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน : กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซม  ถนนทางเทา  ทอระบายนํ้า  ระบบประปา  แหลงนํ้า   ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็  หมูท่ี 1 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล. ซอยขางสสุาน -      
บานผูใหญบาน  กวาง 4 ม. ยาว 
500 ม. พ้ืนท่ี 2,000  ตร.ม. 
 

1,180,000
งบเทศบาล 

 

 - - ถนน  จํานวน  1  สาย การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองชาง 

2 โอเวอรเลยถนน บานเจดีย 
แมครัว  หมูท่ี 3 - บานกลาง
พัฒนา หมูท่ี 9  

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โอเวอรเลยถนน ขนาดกวาง 3.50 – 
4.00 ม .  ยาว 800 ม .  บริ เวณ   
ทางแยก เส าสัญญาณโทรศัพท        
เช่ือมบานกลางพัฒนา หมูท่ี 9 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 - - ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

3 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ หมูท่ี 6 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
หนาบาน อ.ทรงฤทธ์ิ  (สายตรง) 
กวาง 4  ม. ยาว 350 ม. 
   

709,000 
งบเทศบาล 

  

 

 - - ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ  ผ. 01 

2 
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แนวทางการพัฒนาท่ี  1.2  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน : กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซม  ถนนทางเทา  ทอระบายนํ้า  ระบบประปา  แหลงนํ้า   ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 กอสรางถนนลาดยาง 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
หมูท่ี  7  เช่ือมหมูท่ี  10   

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรตี     
หมูท่ี  7  บานวังขุมเงิน  เช่ือม 
หมูท่ี 10 บานแพะแมแฝกใหม  
(สายบานพอหลวงผัด  ผาน 
บานแมอวน)  
กวาง 4 ม. ยาว 1,000  ม. 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 

 1,000,000 
งบเทศบาล 

- ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

5 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็  หมูท่ี 11 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
(บานนางอําพร - บานนายจันทร)  
กวาง 3.50 ม.  ยาว  120  ม.  
พรอมปรับลูกรังทางเขาหมูบาน 
 

250,000 
งบเทศบาล 

 - - ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

6 โอเวอรเลยถนน  หมูท่ี  12 
เช่ือม หมูท่ี  4 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

โอเวอรเลยถนนเช่ือม ม.12 - ม. 4  
กวาง 4  ม. ยาว 800 ม.  
 

 

600,000 
งบเทศบาล 

 600,000 
งบเทศบาล 

400,000 
งบเทศบาล 

ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

7 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ หมูท่ี  13  

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ถนน คสล.  ซอยบานนางเพลินพิศ  
อานนท กวาง 4 ม. ยาว 600 ม.  
 
 

800,000 
งบเทศบาล 

 800,000 
งบเทศบาล 

- ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

3 

 



4 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1.2  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน : กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซม  ถนนทางเทา  ทอระบายนํ้า  ระบบประปา  แหลงนํ้า   ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรบัปรุงผังเมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมูบาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 กอสรางถนนคอนกรีต 
เสรมิเหลก็ หมูท่ี 14 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หมูบานชลประทาน)  กวาง 4 ม. 
ยาว 300 ม. 
   

600,000   
งบเทศบาล 

 

 - - ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

9 ซอมแซมและเสริมผิวจราจร 
หมูท่ี  8 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 

ซอมแซมและเสริมผิวจราจร 
หมูท่ี  8  สายทางเช่ือมหมูท่ี  6  
และบานหนองหาร  ต.หนองหาร  
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม 

1,100,000 
งบเทศบาล 

 - - ถนน จํานวน 1 สาย การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองชาง 

4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)  แกไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  2    

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2  การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะ  และการพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม  
แนวทางการพัฒนา   5.1  สงเสริมใหประชาชนมกีารเรียนรูตลอดชีวิต  

 

 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรมใหความรูแก 
ผูปกครองในการดูแลเด็ก 

เพ่ือใหพอแม  ผูปกครอง  ไดรับ
ความรู  และสามารถอบรมเลีย้ง
ดูเด็กไดอยางถูกตองเหมาะสม
ควบคูกับการดูแลของครูใน
โรงเรียนทําใหมีสุขภาพและ
พัฒนาการตามวัยเต็มตาม
ศักยภาพ 

ผูปกครอง จํานวน 250 คน 100,000 
งบเทศบาล 

 100,000 
งบเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 

พอแม  ผูปกครอง  
เขารวมโครงการ   
รอยละ 70 

1.พอแม  ผูปกครอง
ไดรับความรู  และ
สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กไดอยางถูกตอง
เหมาะสมควบคูกับ
การดูแลของครูใน
โรงเรียน 
2.เด็กเล็กทุกคนไดรบั
การดูแลสุขภาพและมี
พัฒนาการตามวัยเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

แบบ  ผ. 01 

5 

 



6 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)  แกไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  2    

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การสรางความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การปองกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย  
แนวทางการพัฒนา   6.1  ปลูกจิตสํานึกดานการรวมมือในการดูแลปองกันภัยชมุชน  

 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนน  สรางจิตสํานึกและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนนใหประชาชน 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว 

100,000 
งบเทศบาล 

 - 
 

- 

 

อุบัติเหตุทางถนนลดลง
รอยละ  60 

- อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 
- ประชาชนเกิด
จิตสํานึกและ
วัฒนธรรมความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 

งาน ปภ. 
สํานักปลดั 

แบบ  ผ. 01 

6 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)  แกไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  2    

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การสรางความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6  การปองกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยุทธศาสตรการจัดระเบียบภายในชุมขน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย  
แนวทางการพัฒนา   6.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕60 
(บาท) 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

เพ่ือสงเสริมการบําบัดฟนฟู 
ผูเสพยาเสพติด  ใหไดรับการ
ฝกอบรมอาชีพ  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือคืนสูสังคม 
 

ผูเสพยาเสพติดเขารวม
กิจกรรม  จํานวน  20  คน 

130,000 
งบเทศบาล 

 
 

 - - ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
การบําบัดฟนฟูและไดรับ
ความรูจากการฝกอบรม
รอยละ  80 

ผูเสพยาเสพติดไดรบั
การบําบัดฟนฟูและ
อบรมฝกอาชีพ  และ
ไมหวนกลบัไปเสพยา
เสพติดอีก 
 

งาน ปภ. 
สํานักปลดั 

แบบ  ผ. 01 

7 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62)  แกไข  เพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  2    

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐัและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรม 
 -   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  7  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวย นวัตกรรมบริหารท่ีเหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดของ
เทศบาลตาํบลเจดียแมครัว   
โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ   
ไดอยางครบถวน  ถูกตอง   
เปนธรรม  และสะดวกรวดเร็ว  
เปนการรวบรวมขอมลูในดาน 
การคลัง,  เพ่ือประโยชนในการ
บริหารงาน  และเพ่ือใหการจดัเก็บ
ภาษีมีระบบท่ีแนนอน  และ
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก  
รวดเร็ว 

ดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  ในป พ.ศ.2560  
จะดําเนินการข้ันเตรียมการและข้ัน
การจัดทําแผนท่ีแมบท 

1,200,000 
งบเทศบาล 

 

 800,000 
งบเทศบาล 

 

400,000 
งบเทศบาล 

 

มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ  3 

เทศบาลตาํบล 
เจดียแมครัวมรีายได
เพ่ิมข้ึน,  มีฐานขอมูล
ทางดานการคลัง
ทองถ่ินอยางครบถวน
และถูกตอง  สามารถ
บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมี
ระบบการจัดเก็บภาษี
ท่ีแนนอน  ถูกตอง  
และเปนธรรม 

กองคลัง 
 

แบบ  ผ. 01 

8 
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ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวย นวัตกรรมบริหารท่ีเหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.2  เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 2* 
(จอขนาดไมนอยกวา  18.5 
น้ิว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานจดัเก็บรายได 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 น้ิว) เกณฑราคา
กลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน (ICT) 
กําหนด จํานวน  1  เครื่อง 
 

29,000  
งบเทศบาล 

 - - เครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง 

ประสิทธิภาพการการ
ปฏิบัติงานดานจัดเก็บ
รายไดสูงข้ึน 

กองคลัง 

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  
สําหรับงานประมวลผล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานจดัเก็บรายได 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน (ICT) กําหนด 
จํานวน  1  เครื่อง 
 

21,000  
งบเทศบาล 

 - - เครื่องคอมพิวเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง 

ประสิทธิภาพการการ
ปฏิบัติงานดานจัดเก็บ
รายไดสูงข้ึน 

กองคลัง 

9 
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ยุทธศาสตรท่ี  7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวย นวัตกรรมบริหารท่ีเหมาะสม  
แนวทางการพัฒนา    7.3  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม  

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
 ๒๕61 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

1 16อุดหนุนเทศบาลตําบล 
1 6สันพระเนตร โครงการจัดหา
วัสดุอุปกรณ ในสถานท่ีกลาง 
สําหรับเปนศูนยรวมขาวการ
จัดซื้อ   จัดจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน 
อํ า เภอสันทราย  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 251660 

1 6 เ พ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน ในการเข าดูขอมูล
ขาวสาร รวมตรวจสอบการจัดซื้อ     
จัดจาง  มีศูนยกลางและแหลง
เผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 16  
 
 
 
 

1 6อุดหนุนเทศบาลตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมโดย
ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อ  จัดจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวน
ท อ ง ถ่ิ น  อํ า เภอสั นทร าย  ต าม
โครงการฯ  

25,๐๐๐ 
งบเทศบาล 

 

 - - 1 6 ส ถ า น ท่ี ก ล า ง 
สําหรับเปนศูนยรวม
ขาวการจัดซื้อจัดจาง
ข อ ง ห น ว ย ก า ร
บริหารราชการสวน
ทองถ่ิน อําเภอสัน
ทราย16  

1 6อํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน ใน
ก า ร เ ข า  ดู ข อ มู ล
ข า ว ส า ร  แ ล ะ ร ว ม
ตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ าง มีศูนยกลาง
และแหล ง เ ผยแพร
ข อ มู ลข า วส า รขอ ง
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 16  

กองคลัง 

10 
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แบบ  ผ.  03

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน : กอสราง  
ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ซอมแซม  ถนนทาง
เทา  ทอระบายน้ํา  ระบบประปา  แหลง
น้ํา   ระบบไฟฟา ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  การวางและปรับปรุงผัง
เมือง  ควบคุมอาคาร และฌาปนสถาน
หมูบาน

9 6,059,000 3 2,400,000 1 400,000 13 8,859,000

รวม 9 6,059,000 3 2,400,000 1 400,000 13 8,859,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62)  เพิ่มเติมฉบับที่  2

                         บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป 2562 รวม ๓ ป
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป 2562 รวม ๓ ป

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอย
โอกาสในสังคม

5.1  สงเสริมใหประชาชนมีการเรียนรู
ตลอดชีวิต

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป 2562 รวม ๓ ป

ยุทธศาสตรที่  6  ยุทธศาสตรการจัด
ระเบียบภายในชุมชน  และการสราง
ความรวมมือในการรักษาความสงบ
เรียบรอย

6.1  ปลูกจิตสํานึกดานการรวมมือในการ
ดูแลปองกันภัยชุมชน

1 100000 0 0 0 0 1 100,000

6.3  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุข

1 130,000 0 0 0 0 1 130,000

รวม 2 230,000 0 0 0 0 2 230,000
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป 2562 รวม ๓ ป

ยุทธศาสตรที ่7 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ดวย นวัตกรรมบริหาร ที่เหมาะสม

7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ

3 1,250,000 1 800,000 1 400,000 5 2,450,000

7.3  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการตรวจสอบควบคุม

1 25,000 0 0 0 0 1 25,000

รวม 4 1,275,000 1 800,000 1 400,000 6 2,475,008

รวมทั้งสิ้น 16 7,664,000 5 3,300,000 3 900,000 24 11,864,000
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ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม

1 โครงการฝกอบรมทักษะพื้นฐานทางดานกีฬา  แกเด็กในพื้นที่

ตําบลแมแฝกใหมและตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  จังหวัด

เชียงใหม

50,000 - - 50,000 องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

50,000 - - 50,000รวม

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ตามกรอบประสาน/ยุทธศาสตร ที่  5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุมดอยโอกาสในสังคม

ลําดับที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

หนวยงานที่ขอประสาน

แบบ  ผ.02 
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