
 
 

 

 
 

 

 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ. 2562 
 
     
 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย    จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 



สารบัญ 
 
 

เรื่อง                               หนา 
 

 เหตุผลและความจําเปน         1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.07)       2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม    3 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  (แบบ ผ.01)    

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม    4 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562  สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  (แบบ ผ.05) 
 
ภาคผนวก           

 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2564)  เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เหตผุลและความจําเปนในการเพ่ิมเตมิ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเตมิ  (ฉบับที ่2) 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  มีเหตุผลความจําเปนตองเ พ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน            
(พ.ศ.2561-2564)  เนื่องจากเทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสําหรับกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมถนนทางหลวงทองถ่ิน  โดยมีงบประมาณคงเหลือ
สําหรับใชเงินเหลือจายจากโครงการ และสามารถขออนุมัติใชงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจาย)          
มาดําเนินการใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดมากท่ีสุด  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณดังกลาว  จําเปนตองพิจารณาถนนสาธารณะท่ีไดลงทะเบียนทางหลวงเรียบรอยแลว  
ประกอบกับเทศบาลมีความประสงคขอรับสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดในปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-
2563  และการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  แตเนื่องจากเทศบาลตําบลเจดียแมครัวยังไมได
บรรจุกิจกรรม/โครงการพัฒนาถนนสาธารณประโยชนดังกลาวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)  
จึงขอพิจารณาอนุมัติดําเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2564)  จํานวน  6  โครงการ  โดย
เทศบาลตําบลเจดียแมครัวไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  และผูบริหารทองถ่ินได
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
 
 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 

1 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน

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

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1.  แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 7,844,900 2 3,943,900 - - 6

รวม - - 4 7,844,900 2 3,943,900 - - 6

รวมทั้งสิ้น - - 4 7,844,900 2 3,943,900 - - 6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564   

 



2

งบประมาณ

(บาท)

11,788,800  

11,788,800 

11,788,800 

2

           

รวม 4 ป

แบบ ผ. 07
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3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2) 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 กอสรางหอถังสูง  ขนาด  5  

ลูกบาศกเมตร  สําหรับ

ระบบประปาหมูบาน   

หมูท่ี  13 

เพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนมี
นํ้าใชอยางเพียงพอ 

กอสรางหอถังสูง  

ขนาด  5  ลูกบาศก

เมตร  สําหรับระบบ

ประปาหมูบาน   

หมูท่ี  13  จํานวน  1  

แหง 
 

- 320,000 - - หอถังสูง  ขนาด  

5  ลกูบาศก

เมตร  จํานวน  1  

แหง 

ไดรับการกอสราง

หอถังสูง  ขนาด  5  

ลูกบาศกเมตร  

จํานวน  1  แหง
ประชาชนมีนํ้าใชอยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

รวม 1  โครงการ - - - 320,000 - -    

แบบ  ผ.  01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  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 ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลท- 
ติกคอนกรีตปรับปรุงคณุภาพ
ยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบานแมแฝก (บานไร) 
หมูท่ี 1  ตําบลแมแฝกใหม  
อําเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวถนนดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบานแมแฝก 
(บานไร) หมูท่ี 1  
กวาง  4  เมตร  
ยาว  780  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,120  ตารางเมตร 
 

- 1,480,000 - - ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 

แบบ  ผ.  05 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลท- 
ติกคอนกรีตปรับปรุงคณุภาพ
ยางธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบานแพะเจดีย หมูท่ี 6 
ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอ 
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวถนนดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบานแพะเจดีย  
หมูท่ี 6  
กวาง  5  เมตร  
ยาว  790  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
3,950  ตารางเมตร 
 

- 1,890,000 - - ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม    
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรตี   
(over lay) หมูท่ี 1 - หมูท่ี 10  
ตําบลแมแฝกใหม 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซอมแซม      
ผิวจราจรแอสฟลท-      
ติกคอนกรีต (over lay) 
หมูท่ี 1 - หมูท่ี 10 
ตําบลแมแฝก-ใหม 
ขนาดกวาง  4  เมตร 
ยาว  2,400  เมตร 
หนา  0.05  เมตร  
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
9,600  ตารางเมตร 
  

- 3,257,000 
 

3,257,000 
 

- ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกอสรางคอนกรตี 
เสรมิเหล็ก  หมูท่ี  3   
ตําบลแมแฝกใหม   
สายบานเจดียแมครัว  
(ซอยบานทุงพัฒนา)      

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

กอสรางคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมูท่ี 3 
ตําบลแมแฝกใหม   
สายบานเจดียแมครัว 
(ซอยบานทุงพัฒนา)  
กวาง  4  เมตร  
ยาว  333  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
1,332  ตารางเมตร    

- 677,900 677,900 - ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุงผิวถนนดวย
แอสฟลทติกคอนกรตีปรับปรุง
คุณภาพยางธรรมชาติ 
(ยางพารา)  สายทางบาน    
แพะเจดีย หมูท่ี 6  เช่ือมบาน
แพะหวยบง  หมูท่ี 8 ตําบล    
แมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 
 

เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรสะดวก
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวถนนดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี
ปรับปรุงคณุภาพยาง
ธรรมชาติ (ยางพารา) 
สายทางบานแพะเจดีย 
หมูท่ี 6  เช่ือมบานแพะ
หวยบง  หมูท่ี 8 
กวาง  4  เมตร  
ยาว  280  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  
1,400  ตารางเมตร 

- 540,000 - - ความยาวถนนท่ี
ไดรับการปรับปรุง
ไดมาตรฐาน  
จํานวน  1  สาย 

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และปลอดภัย 
 

กองชาง 

รวม 5  โครงการ - - - 7,844,900 3,934,900 - - - - 
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