แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)
แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

1

เหตุผลและความจาเป็นในการขอแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล
และความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เทศบาลต าบลเจดี ย์ แ ม่ ค รั ว มี เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม เติ ม แผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562) เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดให้ตั้งงบประมาณด้านรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามแนวทางที่ได้แจ้ งนั้น แต่ปรากฏว่า มีบางโครงการที่จาเป็นต้องนามาตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2560 มิได้นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว จึง มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เพื่ อให้ การดาเนินการตามโครงการ/กิ จ กรรมต่ างๆ เป็ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางที่กาหนด ดังนั้น เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 เพื่ อ
แผนพัฒนาสามปีนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเป็นกรอบในการทางาน เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 รวมถึง
การประสานโครงการกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัวบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

14

ภาคผนวก
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนนทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
2560
๒๕61
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
455,000
ถนน พร้อมรางระบาย การสัญจรสะดวก
กองช่าง
งบเทศบาล
น้า จานวน 1 สาย รวดเร็ว ปลอดภัย
ลาดับที่ 1

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ความ
และวางท่อระบายน้าคอนกรีต ปลอดภัย
กว้างภายใน 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
0.40-0.60 ม. ความยาว 174 ม.
(2559:750,000)
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.Ø
0.30 ม. จานวน 60 ท่อน และบ่อ
พักน้า จานวน 1 บ่อ รวมระยะ
ทั้งหมด 234 ม.
2 โครงการก่อสร้างทางลาด
เพือ่ ให้มีสถานที่สาหรับ ให้บริการ ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
250,000
สาหรับคนพิการ ทุพพลภาพ คนพิการ ทุพพลภาพ และ
สาหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ
งบเทศบาล
และห้องน้า
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและ
อาคาร เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เพียงพอ
1. ทางลาด 1 แห่ง
2. ห้องน้าคนพิการ/ผู้สูงอายุ 1 แห่ง
3. ที่จอดรถคนพิการ/ผู้สูงอายุ1แห่ง
พร้อมป้ายและสัญลักษณ์ตามแบบ
แปลนกองช่าง

-

-

-จานวน ๑ แห่ง

มีสถานที่สาหรับ
สานักปลัดฯ
ให้บริการ ประชาชน
อย่างเพียงพอ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนนทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบประปา แหล่งน้า ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การวางและปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร และฌาปนสถานหมู่บ้าน
ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ (โรงเก็บของ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
2560
๒๕61
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อมีสถานที่สาหรับเก็บวัสดุ
ก่อสร้างอาคารเก็บของเทศบาลเจดีย์ 1,100,000
-จานวน ๑ หลัง
อุปกรณ์ให้บริการ ประชาชนอย่าง แม่ครัวขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว
งบเทศบาล
เพียงพอ
24 เมตร ความสูง 3.80 เมตร มี
พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 144.00
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กองช่าง เทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัวกาหนด
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อการระบายน้าและป้องกันการ ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ภายใน 350,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กัดเซาะบริเวณแนวรั้วด้านข้างลาน สานักงานเทศบาลตาบลเจดีย์
งบเทศบาล
ภายในสานักงานเทศบาล
เอนกประสงค์และข้างโรงจอดรถ แม่ครัว ความกว้างภายใน 0.30
ตาบลเจดีย์แม่ครัว
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร
ความยาว 165.00 เมตร

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
มีสถานที่สาหรับเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-รางระบายน้าจานวน 1 เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ กองช่าง
แห่ง
ครัวได้รับการก่อสร้าง
ระบายน้าเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะบริเวณ
รอบลานเอนกประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

แบบ ผ. 01

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 3.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕60
๒๕61
2562
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเฝ้ า ระวั งการเผาและ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตาบลแม่แฝกใหม่
30,000
30,000
30,000
ค ว บ คุ ม ห ม อ ก ค วั น ไ ฟ ป่ า ความรู้ประชาชนในการป้องกัน จานวน 14 หมู่บ้าน
งบเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล
ประจาปี 2560
และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
และเตรียมความพร้อมในการ
เผชิญเหตุ

2 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ เพื่อให้บริการจัดเก็บและกาจัด ก า ร เ ก็ บ ข น แ ล ะ ก า จั ด ข ย ะ 2,500,000
สิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตาบล มูลฝอย ในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบล งบเทศบาล
(2559:1,500,000)
เจดีย์แม่ครัว
เจดีย์แม่ครัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

-จัดอบรมให้
ประชาชนได้รับความรู้ สานักปลัด
ความรู้แก่
ในการป้องกันและ
ประชาชน 1 ครั้ง แก้ไขปัญหาหมอกควัน
กลุ่มเป้าหมายเข้า ไฟป่า และมีการ
ร่วมไม่น้อยกว่า เตรียมความพร้อมใน
ร้อยละ 80
การเผชิญเหตุ
-เครื่องมือดับไฟป่า
จานวน 10 ชุด

2,500,000 2,500,000 -เ ท ศ บ า ล ฯ เทศบาลตาบลเจดีย์
กองช่าง/
งบเทศบาล งบเทศบาล ให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน แม่ครัว มีความสะอาด กอง
และกาจั ด ขยะมู ล น่าอยู่และมี
สาธารณสุข
ฝอยในเขตพื้ น ที่ สิ่งแวดล้อมที่ดี
และ
ร้อยละ 100
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสาน เด็ก เยาวชน ประชาชนตาบล
ป๋าเวณียี่เป็ง ๒๕๕9
ประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลาน
แม่แฝกใหม่
ได้ปฏิบัติกันต่อไป
- เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความ
สาคัญและประวัติของประเพณี
ยี่เป็ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
งบเทศบาล
(2559:200,000)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ - ประเพณียี่เป็งได้รับ
กอง
ไม่น้อยกว่า 200 การอนุรักษ์และสืบสาน การศึกษา
คน
อีกทั้งเป็นการทานุบารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และได้รับ
ความรู้ถึงความสาคัญ
และประวัติของประเพณี
ยี่เป็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการฝึกอบรมผู้นาทาง
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด
ศาสนพิธี เพื่อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีที่ดีงามของชาติ
- เพื่อบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ
สามารถนาไปเผยแพร่ในท้องถิ่น
ของตนได้
-เพื่อให้รับทราบถึงขั้นตอนและ
วิธีการที่ควรปฏิบตั ิอย่าง
ครบถ้วน
- เพื่อสร้างผู้นาทางศาสนพิธีใหม่
ให้กับหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มัคทายก ผู้นาท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยาวชน จานวน
40 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2๐,๐๐๐
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
คณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรม
ตาบลเจดีย์แม่ครัว
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
ได้รจู้ ักประเพณี
วัฒนธรรม และ
รับทราบนโยบายใน
การดาเนินงานด้าน
สภา วัฒนธรรม
ตลอดจนเกิด
สัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรี - เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชนตาบลแม่
พื้นเมืองและศิลปะการแสดง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ แฝกใหม่
พัฒนาด้านศิลปะการแสดง และ
การเล่นดนตรีพื้นเมือง
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้มี
โอกาสแสดงออกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านศิลปะและ
ดนตรีพื้นเมือง
- แหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปะดนตรี
พื้นเมืองในตาบล
แม่แฝกใหม่
4 โครงการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ท้องถิ่น วัดแม่แฝก เป็นแหล่ง องค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
เรียนรู้ในชุมชน
ปัญญาท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดแม่แฝก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
งบเทศบาล

15,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

เ ด็ ก เ ย า ว ช น สภาวั ฒ นธรรมต าบล กอง
ประชาชนเข้าร่วม เจดีย์แม่ครัว สามารถ การศึกษา
โครงการไม่ น้ อ ย จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอด
กว่า 500 คน การแสดงศิ ล ปะและ
ดนตรี พื้น เมือ งแก่เ ด็ ก
เยาวชน ประชาชนใน
ต า บ ล แ ม่ แ ฝ ก ใ ห ม่
ได้อย่างทั่วถึง
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

มีแหล่งเรียนรู้
จานวน 1 แห่ง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัด
กอง
แม่แฝกได้รับการ
การศึกษา
พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา 4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการอบรมสืบสานคุณธรรม - เพื่อให้เด็ก และเยาวชน มี เด็ก เยาวชน ในตาบลแม่แฝกใหม่
จริยธรรม จรรยามารยาท
ความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม จานวน 50 คน
ตามวิถีไทย วิถีท้องถิ่น
จริยธรรม จรรยามารยาทตาม
วิถีไทย วิถีท้องถิ่นอย่างถูกต้อง
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
-เพื่อสร้างต้นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
ในสังคมต่อไป
- เพื่อเสริมสร้าง สืบสานการมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ เผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจและเชิญ
ชวนให้ผู้อื่นประพฤติตนให้
ถูกต้องตามวิถีไทย วิถีท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,0๐๐
งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรูส้ ืบสาน
คุณธรรม
จริยธรรม จรรยา
มารยาท
ตามวิถีไทย วิถี
ท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
- เด็ก และเยาวชน มี กอง
ความรู้ ความเข้าใจใน การศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม
จรรยามารยาทตามวิถี
ไทย วิถีท้องถิ่นอย่าง
ถูกต้อง มีคุณธรรม
จริยธรรม ดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข
เป็นต้นแบบอย่างแก่
ผู้อื่นในสังคมต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
แนวทางการพัฒนา 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการค่าจัดการเรียนการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สอน (รายหัว)
การศึกษาสาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
๒๕60
๒๕61
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000 400,000 นักเรียนร้อยละ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ศูนย์พัฒนา
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน งบอุดหนุน 100 ได้รับการ
การจัดการเรียนการ
เด็กเล็ก
สนับสนุนค่าใช้จ่าย สอนที่ดขี ึ้น
ในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
แนวทางการพัฒนา 5.3 สงเคราะห์กลุม่ คนด้อยโอกาส
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อการสงเคราะห์ผู้พิการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕60
๒๕61
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผู้สูงอายุตาบลแม่แฝกใหม่ จานวน 11,317,600
1,461 คน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผู้พิการตาบลแม่แฝกใหม่ จานวน 2,342,400
244 คน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของผูส้ ูงอายุ ผู้สูงอายุตาบลแม่แฝก สานัก
ตาบลแม่แฝกใหม่ ใหม่ ได้รับการ
ปลัดเทศบาล
ได้รับการสงเคราะห์ สงเคราะห์
ร้อยละของผู้พิการ ผู้พิการตาบลแม่แฝก
สานัก
ตาบลแม่แฝกใหม่ ใหม่ได้รับการ
ปลัดเทศบาล
ได้รับการสงเคราะห์ สงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
แนวทางการพัฒนา 5.4 ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕60
๒๕61
2562
(KPI)
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 1.เพื่อพัฒ นาศัก ยภาพของผู้น า อสม.ในเขตทั้ง 14 หมู่บ้าน
105,000
105,000 105,000 ร้อยละ 100 ของจานวน อ ส ม .มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ กอง
มูลฐานประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- ชุมชนทางด้านสาธารณสุขอย่าง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน งบเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล หมู่บ้านได้รับการอุดหนุน ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร สาธารณสุข
(2559:210,000)
หมู่ที่ 14 ตามโครงการพัฒนา ต่อเนื่อง
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นจากเดิม
งบประมาณสาหรับพัฒนา ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น และ
งานสาธารณสุขมูลฐานตาบล แม่ 2.เ พื่ อ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ด้ า น
งานสาธารณสุขมูลฐานใน สาธารณสุ ข ภายใน สิ่งแวดล้อม
แฝกใหม่
สาธารณสุขต่าง ๆ ภายในแต่ละ
ชุมชน
ชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น และ
ชุมชน
สามารถปฏิบัติ งานได้
3.เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ใน
ศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน
(ศสมช.)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในตาบลแม่แฝกใหม่ 80,000
สาหรับประชาชน
ประชาชนในต าบลแม่แ ฝกใหม่
งบเทศบาล
ได้ มี อ าชี พ เสริ ม สร้ า งรายได้
ภายในครัวเรือน

-

-

ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในตาบลแม่ สานักปลัดฯ
ได้ รั บ ความรู้ ด้ า นอาชี พ แฝกใหม่ ไ ด้ มี อ าชี พ
เ ส ริ ม เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ แ ก่ เสริ ม สร้ า งรายได้
ครอบครัว
ภายในครัวเรือน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา 6.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารศูนย์ อปพร.
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

2 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
วัตถุประสงค์
๒๕60
๒๕61
2562
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน สมาชิก อปพร. ตาบลแม่แฝก 10,000
10,000
10,000 ประชาชน 14 หมู่บ้าน ศูนย์ อปพร. ตาบล
กิจกรรมต่างๆให้แก่ ศูนย์ อปพร. ใหม่ จานวน 50 นาย
งบเทศบาล
งบเทศบาล งบเทศบาล ได้รับความปลอดภัยจาก แม่แฝกใหม่สามารถ
(2559:20,000)
ตาบลแม่แฝกใหม่ เช่น ค่าวัสดุ
สาธารณภัย
ดาเนินกิจกรรมได้
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆใน
อย่างต่อเนื่องและมี
การบริหารกิจการ อปพร.
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีชุด จัดซื้อชุดดับเพลิง จานวน 4
60,000
ชุดดับเพลิง จานวน 4 ชุด พนักงานเจ้าหน้าที่ชุด
ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานในการ ชุด
งบเทศบาล
ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
(2559:48,500)
ปฏิบัติหน้าที่มคี วามพร้อมและ
ในการปฏิบัติหน้าที่มี
ปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่
ความพร้อมและ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติ
หน้าที่
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ปภ.
สานักปลัด

งาน ปภ.
สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น
เพื่อใช้ในงานควบคุมป้องกัน
สารเคมีกาจัดแมลงแบบฝอย โรคติดต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ละเอียด (Ultra Low
กาจัดยุงลายพาหะนาโรค
Volume cold fog
ไข้เลือดออก และการพ่นน้ายาฆ่า
generator) ขนาดเล็ก จานวน เชื้อไข้หวัดนก
1 เครื่อง

2 สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อเครื่องพ่นสะพายหลังชนิด
ละอองฝอยละเอียด (ULV)
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กาลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)
95,000
งบเทศบาล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร 3,100
ปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้ ทั่ ว ไป
เกณฑ์ ร าคากลางและ งบเทศบาล
งานพัสดุ และงานทะเบียนพาณิชย์ คุณลักษณะพื้นฐาน (ICT) กาหนด
จานวน 1 เครื่อง

๒๕61
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

มีการจัดซื้อเครื่อง ประชาชนในพื้นที่มี
กอง
พ่นสารเคมีกาจัด สุขภาพดี มีการลดลง สาธารณสุข
แมลงแบบฝอย
ของอัตราการเจ็บป่วย
และ
ละเอียด (Ultra
ด้วยโรคติดต่อ เช่น สิ่งแวดล้อม
Low Volume
โรคไข้เลือดออก
cold fog
generator) ขนาด
เล็ก จานวน 1
เครื่อง
เครื่ อ งสแกนเนอร์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร กองคลัง
จานวน 1 เครื่อง ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ระบบ
บั น ทึ ก บั ญ ชี ผ่ า น
อินเตอร์เน็ตสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการจัดซื้อชุดฉากหลังเวที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
(นั่งร้าน) และอุปกรณ์
กิจกรรมตามโครงการต่างๆ
ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนิน
กิจกรรมด้านต่างๆ

4 อุดหนุนสานักงานทะเบียน
อาเภอสันทราย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อชุดฉากหลังชุดเวที (นั่งร้าน)
ขนาดกว้าง 9.15 เมตร สูง 5.15
– 5.30 เมตร และอุปกรณ์
จานวน 1 ชุด

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
อุดหนุนสานักงานทะเบียน อาเภอ
ประชาชนในการใช้บริการด้านงาน สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยงาน
ทะเบียนท้องถิ่นอาเภอสันทราย ทะเบียนท้องถิ่นอาเภอสันทราย
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
(บาท)
40,000
งบเทศบาล

๒๕61
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

10,000
งบเทศบาล

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่รับผิดชอบ

ชุดฉากหลังชุดเวที จัดกิจกรรมตาม
(นั่งร้าน) ขนาดกว้าง โครงการต่างๆ
9.15 เมตร สูง
ของเทศบาลตาบล
5.15 – 5.30
เจดีย์แม่ครัว
เมตร และอุปกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความ
จานวน 1 ชุด
เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินกิจกรรมด้าน
ต่างๆ
งานทะเบียน อาเภอ
สันทรายมีการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

อานวยความสะดวก สานักปลัด
ให้แก่ประชาชนในการ
ใช้บริการด้านงาน
ทะเบียนท้องถิ่นอาเภอ
สันทรายที่มี
ประสิทธิภาพ

