
อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
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ผ.07

รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 17     3,644,900     -     -                -    -                -    -                3,644,900           

   1. แผนงานเคหะและชุมชน 17      3,644,900      -     -                 -    -                 -    -                 3,644,900            

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 9       163,000        9        163,000        9       163,000        9       163,000        652,000              

   1. แผนงานสาธารณสุข 3        140,000         3        140,000         3       140,000         3       140,000         560,000              

   2. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1        10,000           1        10,000           1       10,000           1       10,000           40,000                 

   3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ 5        13,000           5        13,000           5       13,000           5       13,000           52,000                 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 2       55,000          2        55,000           2       55,000          2       55,000          220,000              

   1. แผนงานสาธารณสุข 1        20,000           1        20,000           1       20,000           1       20,000           80,000                 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 1       35,000          1        35,000          1       35,000          1       35,000          140,000              

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 1        35,000           1        35,000           1       35,000           1       35,000           140,000              

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ 5       127,000        4        110,000        4       110,000        4       110,000        457,000              

   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ ) 1        17,000           -     -                 -    -                 -    -                 17,000                 

   2. แผนงานการศึกษา (อุดหนุนหน่วยงานต่าง ๆ) 4        110,000         4        110,000         4       110,000         4       110,000         440,000              

รวม 34     4,024,900     11      363,000        11     363,000        11     363,000        4,516,900           

ปี  2561 ปี ๒๕62 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ปี 2564
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3

๑ โครงการเสริมไหล่ทางผิวถนน เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ เสริมไหล่ทางผิวถนนคอนกรีต 237,400 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 1 ปลอดภัย เสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ปลอดภัย 

และมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า

450 ตรม.

๒ โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 3 เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง วางท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด 62,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง

ซอย 2 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 64 เมตร

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เพื่อให้การสัญจรที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 168,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ซอย 4 ปลอดภัย 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนาเฉลี่ย ปลอดภัย 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 328 ตรม.

467,400 - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 4
๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด ขนาด 414,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่ 4 ซอย 12 ความกว้าง 0.40  ม. ยาว 120 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. และรางเปิด

ขนาดความกว้าง 0.80 ม. ยาว

84 ม. ลึกเฉลี่ย 0.90 ม.

๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อลดปัญหาน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 171,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง

แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 ซอย 13/2 ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 96 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

585,000 - - - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 5
๖ โครงการเสริมไหล่ทางผิวคอนกรีต เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 ซอย 24 197,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 22 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. และมีพื้นที่ ปลอดภัย 

และซอย 24 คสล.ไม่น้อยกว่า 388 ตรม

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ 66,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ซอย 28 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย กว้าง 3 ม. ยาว 48 ม. หนา ปลอดภัย 

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 144 ตรม.

๘ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบเสียงตามสายให้ 69,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ระบบประชาสัมพันธ์ กองช่าง

หมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

332,000 - - - 
4



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 7

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําแบบ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด 183,000 - - - ร้อยละผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

มีฝาปิด หมู่ที่ 7 ปากซอย 3-4 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ขนาดความกว้าง 0.40 ม. ปลอดภัย 

ยาว 110 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

183,000 - - - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 8

๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 200,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย 21/1 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ขนาดความกว้าง 0.40 ม. ยาว ปลอดภัย 

และซอย 23 รวม 127 ม. ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

จํานวน 2 จุด

1. บ้านนายเขียน ชัยวงค์ ยาว 87 ม.

2. บ้านนางบานเย็น พุฒซ้อน ยาว 40 ม.

๑๑ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ติดตั้งระบบเสียงตามสายให้ 204,500 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ระบบประชาสัมพันธ์ กองช่าง

หมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8 ข่าวสาร มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

๑๒ โครงการวางท่อน้ํา PE ชุมชนพอเพียง มีน้ําใช้สําหรับทําการเกษตร วางท่อน้ํา PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100,000 - - - น้ําเพียงพอ มีน้ําเพียงพอ กองช่าง

1-2 นิ้ว ยาวรวม 700 ม. สําหรับทําการเกษตร สําหรับทําการ

504,500 - - - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หมู่ที่ 10

๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 226,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 10 แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้าง ปลอดภัย

ซอย 29 0.40 ม. ยาว 72 เมตร ลึกเฉลี่ย

0.90 ม.

226,000 - - - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการระดับตําบล

๑๔ โครงการก่อสร้างป้ายซอยในเขต เพื่อระบบผังเมืองทีมีประสิทธิภาพ ก่อสร้างป้ายซอยในเขตเทศบาลฯ 238,000 - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง จํานวน 35 ชุด ปลอดภัย

ขนาด 0.30 x 0.60 เมตร

๑๕ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อสร้างสระว่ายน้ํา ขนาด ๖๐๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ ยกระดับการศึกษา กองช่าง

3.50x7.00ม. ลึก 0.70-1.20 ม. ให้มีประสิทธิภาพ

๑๖ โครงการก่อสร้างหลังคาตลาดสด เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ก่อสร้างหลังคาตลาดสด ๓๔๑,๐๐๐ - - - 
เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง
ด้านทิศตะวันตก 6.80 ม.ยาว 44 ม. หรือมีพื้นที่

ใช้สอยไม่น้อยกว่า 299.2 ตรม.

1,179,000 - - - 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  1 : การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

๑๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูป เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู 168,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการพึ่งพอใจ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 6 แบบมีฝาปิด ขนาดความกว้าง ปลอดภัย

0.40 ม. ยาว 68 เมตร ลึกเฉลี่ย

0.50 ม.

168,000 

๑๗ 3,644,900
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปศุสัตว์โอเค เพื่อปรับปรุงสถานที่จําหน่ายและผู้ ตรวจสอบความสะอาด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ คุณภาพ ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ กอง

จําหน่ายเนื้อสด ของตลาดสด ของตลาดสด สาธารณสุข

๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนในชุมชนปลอดภัย ประชาชนในชุมชนปลอดภัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ไข้เลือดออกลดลง ประชาชนในชุมชนปลอดภัย กอง

ไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก สาธารณสุข

๓ โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้ความรู้เจ้าของผู้เลี้ยง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ป้องกันโรค ชุมชนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า กอง

โรคพิษสุนัขบ้า และความเป็นระเบียบของชุมชน สุนัขและแมว พิษสุนัขบ้า และประชากรหมา แมว ลดลง สาธารณสุข

๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการแม่บ้านสุขภาพดี เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มพัฒนาสตรี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กลุ่มพัฒนสตรี แม่บ้าน มีสุขภาพที่ดี สํานักปลัด

ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี

๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

2. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา

11



แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเยาวชนไทยหัวใจ เพื่อร่วมมือป้องกันและปราบปราม อบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของผู้ กระตุ้นเยาวชนเกิดแนวคิด สป.

สีขาว การทุจริต คอรัปชั่น ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาทุจริต งานนิติการ

๒ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ อบรมให้ความรู้กับเด็กและ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละของผู้ กระตุ้นให้เยาวชนรักประชาธิปไตย สป
ให้กับเยาวชน เยาวชน เยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม งานนิติการ

๓ โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาล ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ร้อยละของผู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

สรงน้ําพระธาตุ อันดีงาม เข้าร่วมกิจกรรม อันดีงาม

๔ โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ประชาชนในเขตเทศบาล ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ร้อยละของผู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กองการศึกษา

แห่ต้นเกี๊ยะ อันดีงาม เข้าร่วมกิจกรรม อันดีงาม

๕ โครงการรวมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อรวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนในเขตเทศบาล ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ร้อยละของผู้ รวบรวมองค์ความรู้ในพื้นที่ กองการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

๕ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐

3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนมีความ จัดอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การกําจัดขยะ มีจิตสํานึกที่ดีในการทิ้งขยะ กอง

ลดขยะด้วย 3R รับผิดชอบต่อชุมชน การรณรงค์การคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี การใช้ซ้ํา ขยะที่ต้องกําจัด สาธารณสุข

ในชุมชน

๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 35,000 35,000 35,000 35,000 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ การบริหารงานศูนย์ฯ เทศบาล

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ของ อปท. มีความคล่องตัว จํานวน 1 ศูนย์ จํานวน 1 ศูนย์ ที่ได้รับ มีความคล่องตัว

ประชาชนขององค์กรปกครอง มากยิ่งขึ้น การจัดตั้ง

ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอแม่สรวย

1 35,000 35,000 35,000 35,000 
35,000  35,000  35,000  35,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ ประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ๑๗,๐๐๐ - - - ทุกอปท.มีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาล

และเผาดอกไม้จันทน์ พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ในการสืบสาน สําเร็จลุล่วงด้วยดี
(อุดหนุนอําเภอแม่สรวย) ประเพณี วัฒนธรรม

๑๗,๐๐๐ - - - 
๑๗,๐๐๐ - - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

2. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๑ โครงการเกษตรธรรมชาติเพื่ออาหาร เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ นักเรียนได้รับประทานอาหาร เทศบาล

กลางวันตามปรัชญาเศรษฐกิจ แก่เด็กนักเรียนและชุมชน ของกิจกรรม กลางวันจาผลผลิตที่ปลอดภัย

พอเพียง และมีต้นทุนต่ํา

๒ โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในเขตเทศบาล ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ปชช.มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาล
พอเพียง แก่เด็กนักเรียนและชุมชน ตําบลเจดีย์หลวง ของกิจกรรม

๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนา โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ครูพัฒนาความก้าวหน้าใน เทศบาล
การเรียน 5 กลุ่มสาระ การที่เหมาะสมกับวัยและตัวบุคคล ของกิจกรรม การจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

2. แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนา โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ครูพัฒนาความก้าวหน้าใน เทศบาล

การที่เหมาะสมกับวัยและตัวบุคคล ของกิจกรรม การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๔ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารให้ ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก ขนาด 4 ฟุต 25,000 25,000 25,000 25,000 สํานักปลัด

เป็นระเบียบ คุณลักษณะและราคาตามบัญชี เทศบาล
มาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริหาร รถนั่งส่วนกลาง 787,000 787,000 - - สํานักปลัด
และขนส่ง จัดการ รถบรรทุก (ดีเซล) เทศบาล

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จํานวน 2 คัน 

19



ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อในสํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลัง
คุณลักษณะราคาตามท้องตลาด
จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,250

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อในสํานักงาน จัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก 5,900 - - - กองคลัง
ระดับ 3-6
ราคาตามท้องตลาด
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,900
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 รักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อในสํานักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด 5,500 5,500 5,500 5,500 งานป้องกัน 
ภายใน ราคาตามท้องตลาด

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,500
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ใน รร.ทต.เจดีย์หลวง ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ 9,800 - - - กองการศึกษา
2000 ลิตร จํานวน 1 ใบ รร.ทต.เจดีย์หลวง

คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับ 16,000 - - - กองการศึกษา
งานสํานักงาน ราคา 16,000.- บาท ศพด.ทต.จด
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ใน ศพด.ทต.เจดีย์หลวง กล้องวงจรปิด 17,000 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา
จํานวน 1 ชุด ศพด.ทต.จด.
คุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานสํานักงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 30,000 - - - กองช่าง
งานประมวลผลแบบที่2 *
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)  
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงฯ (ดีอี)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสาร ตู้ล๊อคเกอร์  6 ช่อง 5,000 5,000 - - กองสาธารณสุข
ราคาตามท้องตลาด
จํานวน 2 ตู้
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องชั่งน้ําหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง 13,000 13,000 13,000 - กองสาธารณสุข
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560 จํานวน 1 ตัว 

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้บริการประชาชน กระเป๋าพยาบาล 5,000 - - - กองสาธารณสุช
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี 2560 จํานวน 2 ใบ 
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้บริการประชาชน เครื่องอัดขยะระบบไฮโดรลิก 150,000 - - - กองสาธารณสุข
อ้างอิงราคาตามราคาท้องตลาด
จํานวน 1 ตัว 
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ผ 08

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 

งบประมาณและที่ผ่านมา

14  บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อให้เกิดความสง่างาม จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  รัชกาล 99,000 - - - สํานักปลัด
และสมพระเกียรติ ที่ 10 พร้อมติดตั้ง คุณลักษณะ ดังนี้ เทศบาล

ทําจากไฟเบอร์กลาส  ประกอบด้วย
ขนาดฐานยาว  4 ม. กว้าง 0.80 ม.
กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ไฟเบอร์
กลาส กว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. 
พานพุ่มไฟเบอร์สูง 1.50 ม. ยาว 0.80 ม.

ธงชาติ กว้าง 0.80 ม. ยาว 3 ม. 
ธงประจําพระองค์ กว้าง 0.90 ม.
ยาว 3 ม. 
ทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ยาว 
1.50 ม. กว้าง 0.70 ม.
ครุฑไฟเบอร์กลาส 0.75 ม.
โลโก้ไฟเบอร์กลาส ยาว 1.15  ม.
กว้าง 0.80 ม. 

รวม 1,173,200 857,500 65,500 52,500 
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ภาคผนวก 



 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2560 

********************** 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 ข้อ 17 (4) ข้ันตอนการดําเนินการการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงได้จําทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 และได้เสนอร่างแผนพัฒนาดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงพิจารณา และให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอผู้บริหารแล้วนั้น 

บัดนี้ ผู้บริหารเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 และอนุมัติให้ใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี   5  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
 
 

 
(นายแจ๊ก   ธิสงค์) 

นายกเทศมนตรีตําบลเจดีย์หลวง  



 

งานแผนและงบประมาณ  
๙๙๙  ม.๔  ต.เจดีย์หลวง

http://www.chedeeloung.go.th

และงบประมาณ  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐  โทร. ๐

http://www.chedeeloung.go.th 

ตําบลเจดีย์หลวง 
๐ ๕๓๙๕ ๐๗๓๒  


