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          เพ่ิมเติม 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

           แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี

       (พ.ศ.๒๕๖๑-
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.

 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีป ี  

-๒๕๖๔) 
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คํานํา 

 เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันท่ี            

31  พฤษภาคม  2560  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้ง

ท่ี 1 พ.ศ. 2560  เม่ือวันท่ี  5  มิถุนายน  2560 อีกท้ังได้นําแผนฯ ไปเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปี โดยได้ประกาศการบังคับใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  เม่ือวันท่ี 21  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

 ในการนี้ จังหวัดเชียงราย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการจังหวัดเชียงราย ท่ี ชร 0023.3/22536                 

ลงวันท่ี 24  สิงหาคม  2560  เรื่องเผยแพร่เอกสารประเด็นคําถาม – แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุดท่ี 1 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านแผนพัฒนา

ท้องถ่ินสี่ปี เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  และงานแผนและงบประมาณ  ได้ตรวจสอบ

โครงการพัฒนาท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง และ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าการนําแผนไป

จัดทําเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561  ของเทศบาล เกิดความคลาดเคลื่อน ในประเด็นท่ี

เป็นสาระสําคัญ  

 กอรปกับ เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงได้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ

ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (2561-2564) 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เปลี่ยนแปลง ครั้ ง ท่ี 2 พ.ศ. 2561  ข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559              

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน      

สี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมตําบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ี

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  

3. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  



ข 
 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลเจดีย์หลวง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ประชาคมตําบล เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานใน

สังกัดเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  ภาครัฐและเอกชน ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 

2561-2564) เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้  

 

      เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง   

      มีนาคม  2561 



1 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561  

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  

********************************** 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
  3. เม่ือแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้  

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  อีกท้ังใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป    

 

 



ผ.07

รวม 

ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 5       15,933,000    63     37,760,930    63    37,760,930    63    37,760,930   129,215,790       

   1. แผนงานเคหะและชุมชน 5       15,933,000     63      37,760,930     63     37,760,930     63     37,760,930    129,215,790         

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม -    -               6       285,000        6      285,000        6      285,000       855,000             

และกีฬานและนันทนาการฃ

    1. แผนงานการศึกษา -    -                6       285,000         6      285,000         6      285,000        855,000              

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1       20,000           1       20,000          1      20,000          1      20,000         80,000                

และการสาธารณสุข

   1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 1       20,000           1       20,000          1      20,000          1      20,000         80,000                

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ปี 2564
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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)

ปี  2561 ปี 2562 ปี 2563

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ปี 2564

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ -    -                4       150,000         4      150,000         4      150,000        450,000              

และยั่งยืน

     1.  แผนงานสาธารณสุข -    -                4       150,000         4      150,000         4      150,000        450,000              

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 160,000.00     440,000.00     440,000.00     440,000.00    1,480,000.00        

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -    -                4       180,000         4      180,000         4      180,000        540,000              

    2.  แผนงานสาธารณสุข 1       50,000           1       50,000          1      50,000          1      50,000         200,000              

    3.  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2       110,000         3       210,000         3      210,000         3      210,000        740,000              

รวม 6       16,113,000     78      38,655,930     78     38,655,930     74     38,655,930    132,080,790         
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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)
1 โครงการก่อสร้างอาคารห้อง ก่อสร้างอาคารห้องประชุม จํานวน  1  หลัง 3,156,000 3,156,000 3,156,000 3,156,000 อาคารห้องประชุม มีสถานที่ประกอบ กองช่าง

 ประชุมโรงเรียนเทศบาลตําบล ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ที่ได้รับการก่อสร้าง กิจกรรมในร่ม

เจดีย์หลวง ๑ 16.0 ม. ยาว 32.0 ม.  

2 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จํานวน  1  หลัง 1,532,000 1,532,000 1,532,000 1,532,000 อาคารเอนกประสงค์ มีสถานที่ประกอบ กองช่าง

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ที่ได้รับการก่อสร้าง กิจกรรมในร่ม

12.0 ม. ยาว 49.0 ม.  

3 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จํานวน  1  หลัง 745,000 745,000 745,000 745,000 อาคารโรงอาหารที่ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

พร้อมห้องน้ํา พร้อมห้องน้ําโรงเรียนเทศบาล  ได้รับการก่อสร้าง ตามมาตรฐาน 

ตําบลเจดีย์หลวง  

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 

8.0 ม. ยาว 20.0 ม. ห้องน้ํา

ขนาด 3.50 ม ยาว  4.50 ม. 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

( 3 ห้อง) หรือมีพื้นที่ใช้สอย

ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. 

4 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม ก่อสร้างอาคารหอประชุม จํานวน  1  หลัง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อาคารหอประชุม มีสถานที่ประกอบ กองช่าง

 เทศบาลตําบลเจด์หลวง เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง ที่ได้รับการก่อสร้าง กิจกรรมในร่ม

ตามแบบแปลนที่เทศบาล  

กําหนด

5 โครงการขุดลอกหนองงูเหลิม เพื่อพัฒนาแหล่งน้ําให้ จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับ ประชาชนมีน้ําใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 เพียงพอต่อความต้องการ การขุดลอก เพียงพอต่อการอุปโภค

ของประชาชน บริโภค

5
5



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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 120,000    120,000 120,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 3  ฝั่งเหนือ พร้อมฝาปิด ซอย 3  ฝั่งเหนือ พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง0.40 ม.

ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล.   กว้าง - 600,000    600,000      600,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ซอย 4 เชื่อมซอยบ้านนายผาย และปลอดภัย 3 เมตร  ยาว 280  เมตร หนา พึ่งพอใจ ปลอดภัย

เฉลี่ย 0.15 เมตร 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล.   กว้าง - 920,000    920,000      920,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  3   ซอย 1 และปลอดภัย 3 เมตร  ยาว 500  เมตร หนา พึ่งพอใจ ปลอดภัย

เฉลี่ย 0.15 เมตร 

6



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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล.   กว้าง - 40,000      40,000        40,000     ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ข้างบ้านนายอินทร   พรมธนัน และปลอดภัย 3 เมตร ยาว 28.60  เมตร หนา พึ่งพอใจ ปลอดภัย

เฉลี่ย 0.15 เมตร 

10 โครงการก่อสร้างกําแพงกั้นน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างกําแพงกั้นน้ํา - 350,000    350,000 350,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่  3  (ตลิ่งห้วยแม่ห่าง) ความสูง  2.00  ยาว  100 เมตร พึ่งพอใจ

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 - 1,000,000  1,000,000    1,000,000  ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  3   ซอย  1  และปลอดภัย ซอย  1  สุดซอย พึ่งพอใจ ปลอดภัย

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 211,000    211,000 211,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 5 พร้อมฝาปิด ซอย 5 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 114 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ํา มีน้ําใช้สําหรับทําการเกษตร ก่อสร้างคลองส่งน้ํา พร้อม - 600,000    600,000      600,000    น้ําเพียงพอสําหรับทํา มีน้ําเพียงพอสําหรับ กองช่าง

พร้อมเสริมไหล่ทาง  หมู่ที่  4 และอุปโภค บริโภค อย่าง เสริมไหล่ทาง  หมู่ 4  ซอย 16 การเกษตร ทําการเกษตร

ซอย  16 เพียงพอ  ตลอดปี ยาว 80 เมตร

14 โครงการปรับปรุงอาคาร  อสม. เพื่อให้สามารถใช้ในการ ปรับปรุงอาคาร อสม.  หมูที่ 4 - 250,000    250,000 250,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีอาคาร เพื่อใช้ทํา กองช่าง

หมู่ที่ 4 ทํากิจกรรมต่างๆได้ พึ่งพอใจ กิจกรรมต่างๆ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก โครงการก่อสร้างถนน คสล. - 125,000     125,000       125,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  4    สุสานคริสเตียน และปลอดภัย หมู่ที่ 4  สุสานคริสเตียน พึ่งพอใจ ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 68.00 ม.

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก โครงการก่อสร้างถนน คสล. - 638,000     638,000       638,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  4    ซอย  15 และปลอดภัย หมู่ที่ 4  ซอย 15 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 347.00 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 96,000      96,000 96,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4  ซอย11 พร้อมฝาปิด ซอย 11 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง0.40 ม.

ยาว 52 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 96,000      96,000 96,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4  ซอย 8 พร้อมฝาปิด ซอย 8 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก โครงการก่อสร้างถนน คสล. - 276,000     276,000       276,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 4   ซอย 10 และปลอดภัย หมู่ที่ 4  ซอย 10 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

กว้าง 3.00 ม.  ยาว 200.00 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 195,000    195,000 195,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4  ซอย 9/2 พร้อมฝาปิด ซอย 11 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง0.40 ม.

ยาว 102 เมตร ลึกเฉลี่ย0.50 ม.

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล.  หมูที่ 5 - 279,680    279,680 279,680 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 5   ข้างวัดเจดีย์หลวง และปลอดภัย ข้างวัดเจดีย์หลวง พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 4.00 ม.

ยาว 152เมตร หนา 0.15 ม.

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมูที่ 5 - 173,250    173,250 173,250 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หน้าอาคารเอนกประสงค์ หมูที่ 5 และปลอดภัย หน้าอาคารเอนกประสงค์ พึ่งพอใจ ปลอดภัย

เป็นต้นไป ขนาดความกว้าง0.60 ม.

ยาว 90  เมตร ลึกเฉลี่ย0.60 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

23 โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ํา เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม เปลี่ยนฝารางระบายน้ํา หมู่ที่ 5 - 115,000    115,000 115,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 5  ซอย 24,26 ขนส่งให้มีความสะดวก ซอย  24,26 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ปลอดภัย กว้าง 50 ม.  ยาว 176 ม.

24 โครงการปรับปรุงอาคาร ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ในการ ปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 5 - 200,000    200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีอาคาร เพื่อใช้ทํา กองช่าง

หมู่ที่  5 ทํากิจกรรมต่างๆได้ กว้าง  6.5 ม.  ยาว 15 ม. พึ่งพอใจ กิจกรรมต่างๆ

25 โครงการเทลําเหมือง หมู่ที่ 5 เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง เทลําเหมือง หมู่ที่ 5 - 500,000    500,000 500,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ข้างบ้านเจ้อ้อนด้านทิศใต้ ข้างบ้านเจ้อ้อนด้านทิศใต้ พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 49  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 ม.

11



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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 95,000      95,000 95,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5  ซอย 32/1 พร้อมฝาปิด ซอย 32/1 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง0.40 ม.

ยาว 49 เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 ม.

27 โครงการปรับปรุงระบบเสียง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง ติดตั้งระบบเสียง -         200,000    200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ ระบบเสียงประชา กองช่าง

ตามสายหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า ข่าวสาร  และกิจกรรมต่างๆ ตามสายให้มีประสิทธิภาพ พึ่งพอใจ สัมพันธ์มีประสิทธิภาพ

หมู่ที่ 5 ของหมู่บ้าน มากขึ้น

28 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน - 300,000    300,000 300,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ด้วยหินคลุกทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 และปลอดภัย ด้วยหินคลุกทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ตามแบบแปลนเทศบาล
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการเทลานคอนกรีต บริเวณ เทลานคอนกรีตบริเวณ เทลานครีตบริเวณโรงน้ําดื่ม -         300,000    300,000 300,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ โรงน้ําดื่ม ถูกสุข กองช่าง

โรงน้ําดื่ม บ้านห้วยหมอเฒ่า โรงน้ําดื่ม บ้านห้วยหมอเฒ่า บ้านห้วยหมอเฒ่าอาร์โอ พึ่งพอใจ อนามัย

อาร์โอ  หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนเทศบาล

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 200,000    200,000      200,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6  พร้อมฝาปิด ซอยแม่แสงอิ่น พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ซอยบ้านแม่แสงอิ่น โพธิปันรังษี โพธิปันรังษี ความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 49 เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 ม.

31 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย - 150,000    150,000 150,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ กองช่าง

หมู่ที่  6 ข่าวสารในชุมชน พึ่งพอใจ ข่าวสารมีประสิทธิภาพ
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 โครงการถนนแอสฟัสติก  หมู่ที่ 6 เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ถนนแอสพัสติก  หมู่ที่ 6 - 3,000,000  3,000,000    3,000,000  ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เชื่อมหมู่ที่ 7 และปลอดภัย เชื่อมต่อ หมู่ที่  7 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ความกว้าง 6 ม.  ยาว  1300 ม.

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 - 1,000,000  1,000,000    1,000,000  ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่  6 และปลอดภัย เลียบคลองชลประทาน พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ความกว้าง 4.00 ม.  ยาว  550  ม.

34 โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างท่อคอนกรีต หมู่ที่ 6 - 1,000,000  1,000,000    1,000,000  ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ลําเหมือง(หลังสุสาน) หมู่ที่ 6 และปลอดภัย ลําเหมือง  (หลังสุสาน) พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ตามแบบเทศบาล

35 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ - 150,000     150,000       150,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 5 และปลอดภัย 6  เชื่อม หมู่ที่ 5 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ตามแบบเทศบาล
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

36 โครงการทํารั้วอาคารประสงค์ เพื่อความปลอดภัยใน ก่อสร้างรั้วอาคารเอนกประสงค์ - 300,000    300,000      300,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ ป้องกันทรัพย์สิน กองช่าง

พร้อมประตู   หมูที่  7 ทรัพย์สิน พร้อมประตู  หมู่ที่  7 พึ่งพอใจ สูญหาย

ความสูง  2 ม. ยาว 10  ม.

37 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุก - 200,000    200,000      200,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่  7  ซอย  11 และปลอดภัย หมู่ที่ 7  ซอย  11 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 3.00 ม.

ยาว 100  ม. หนา 0.20  ม.

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 7 - 893,000    893,000      893,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

แบบมีฝาปิด  (เส้นหลัก)   หมู่ที่  7 แบบมีฝาปิด (เส้นหลัก) พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง0.40 ม.

ยาว 360 เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 7 - 140,000    140,000      140,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 7  ซอย 1 แบบมีฝาปิด ซอย 1 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 73  ม. ลึกเฉลี่ย0.55 ม.

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 8 - 190,000    190,000      190,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย17 รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 17 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

จุด 1. บ้านนายแอ  ฝอยทอง จุด 1. บ้านนายแอ  ฝอยทอง

       จํานวนเงิน  100,000.- ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

จุด 2.บ้านนายบุญส่ง  ปงลังกา ยาว 8  ม. ลึกเฉลี่ย0.60 ม.

       จํานวนเงิน  90,000.- จุด 2.บ้านนายบุญส่ง  ปงลังกา

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 48  ม. ลึกเฉลี่ย0.55 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

41 โครงการก่อสร้าง ศูนย์ อสม. เพื่อใช้ทํากิจกรรมต่างๆ ก่อสร้าง ศูนย์ อสม.  หมู่ที่ 8 - 350,000    350,000      350,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีสถานที่ไว้ใช้ทํา กองช่าง

หมู่ที่  8 ของอสม. ตามแบบเทศบาล พึ่งพอใจ กิจกรรมต่างๆ

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 8 - 130,000    130,000      130,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 ซอย25 รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 25 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

จุด 1. บ้านนายสนั่น  เสียงโต จุด 1. บ้านนายสนั่น  เสียงโต

       จํานวนเงิน  45,000.- ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

จุด 2.บ้านนายตั่น  ชุ่มใจ ยาว 24  ม. ลึกเฉลี่ย0.55 ม.

       จํานวนเงิน  85,000.- จุด 2.บ้านนายตั่น  ชุ่มใจ

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 44  ม. ลึกเฉลี่ย0.55 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 100,000    100,000      100,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 8  ซอย 23  ต่อรางเดิม หมู่ที่  8  ซอย 23  ต่อรางเดิม พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.44 ม.

ยาว 84  เมตร ลึกเฉลี่ย0.80 ม.

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 480,000    480,000      480,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 8  ซอย 17/2 หมู่ที่  8  ซอย 17/2 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 250  เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 ม.

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา - 480,000    480,000      480,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 8  ซอย 17/2 หมู่ที่  8  ซอย 17/2 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 250  เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 ม.
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

46 โครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม เสริมไหล่ทางถนน คสล. - 150,000    150,000      150,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

หมู่ที่ 8  ซอย  17 เชื่อม 19 ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย หมู่ที่ 8  ซอย 17  เชื่อม 19 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ความกว้างเฉลี่ย  0.75 ม.

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 8 - 325,000    325,000      325,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8  ซอย 25 พร้อมฝาปิด  ซอย 25 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ตามแบบเทศบาล

48 โครงการแก้ไขรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง แก้ไขรางระบายน้ํา  หมู่ที่ 8 - 50,000      50,000        50,000     ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

ซอย 21 ซอย 21  ความกว้าง 0.80 ม. พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ยาว 30  ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม.

49 โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน หมู่ที่ 8 เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้วสุสาน  หมู่ที่  8 - 820,000    820,000      820,000    ทรัพย์สินของหมู่บ้าน ทรัพย์สินของหมู่บ้าน กองช่าง

ของทางราชการ ความสูง 2.00 ม.  ยาว 300 ม. ไม่สูญหาย ไม่สูญหาย

19



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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

50 โครงการปรับปรุงท่อคอนกรีต เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ปรับปรุงท่อคอนกรีตสะพานสูง - 15,000      15,000        15,000      ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

สะพานสูง   หมู่ที่  10 และปลอดภัย หมูที่  10 ตามแบบเทศบาล พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ความกว้าง 4.00 ม.  ยาว  550  ม.

51 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบาย เพื่อให้การสัญจรที่สะดวก ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ํา - 255,000     255,000       255,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

น้ํา  หมูที่  10  ซอย 33/2 และปลอดภัย หมูที่  10  ซอย  33/2 พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 0.40 ม.

ยาว 136  เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 ม.

52 โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ กั้นห้องเรียน อาคารศพด. - 100,000    100,000      100,000    ร้อยละของผู้เข้าเรียน ครูและนักเรียนมีสถานที่ กองการ

ทต.เจดีย์หลวง ปฏิบัติกิจกรรม ทต.เจดีย์หลวง พึ่งพอใจ ในการปฏิบัติกิจกรรม ศึกษา

เจดีย์หลวง 
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

53 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่าย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรั้วตาข่าย ศพต.ทต. - 150,000    150,000      150,000    ร้อยละของผู้เข้าเรียน ครูและนักเรียนอาศํย กองการ

 มีระบบความปลอดภัย เดจีย์หลวง พึ่งพอใจ อยู่ในสถานที่มี ศึกษา

ความยาว 100 ม. สูง 1.50 ม. ความปลอดภัย

54 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ - 2,000,000  2,000,000    2,000,000  ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีอาคารสําหรับใช้ กองช่าง

คัดแยกขยะ ทําคัดแยกขยะ คัดแยกขยะ  ตามแบบเทศบาล พึ่งพอใจ ทํากิจกรรม

55 โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ เพื่อความปลอดภัยใน ก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ - 200,000    200,000      200,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ ป้องกันทรัพย์สิน กองช่าง

ทรัพย์สิน ตามแบบเทศบาล พึ่งพอใจ สูญหาย

56 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อสุขอนามัยของโรง เทลานคอนกรีตรอบๆโรงฆ่าสัตว์ - 300,000    300,000      300,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีลานคอนกรีต และ กองช่าง

อาคารโรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์ พึ่งพอใจ ถูกสุขอนามัย
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

57 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง ปรับปรุงรางระบายน้ํา - 500,000    500,000      500,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ การสัญจรที่สะดวก กองช่าง

อาคารตลาดสดเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อาคารตลาดสดเทศบาล พึ่งพอใจ ปลอดภัย

ตําบลเจดีย์หลวง

58 โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด เพื่อปรับปรุงหลังคาตลาดสด ปรับปรุงหลังคาตลาดสด - 100,000    100,000      100,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ หลังคาตลาดสด กองช่าง

ติดตั้ง พัดลมดูดอากาศร้อน ให้พร้อมใช้งาน ติดตั้งพัดลมดูดอากาศร้อน พึ่งพอใจ ใช้การดี มีการระบาย

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อากาศที่ดี

59 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลและ ปรับปรุงทาสีอาคารตลาดสด - 100,000    100,000      100,000    ร้อยละของผู้ใช้บริการ ตลาดสดเทศบาลและ กองช่าง

อาคารตลาดสดเทศบาลตําบล บริเวณโดยรอบเป็นระเบียบ เทศบาลและสัญลักษณ์จราจร พึ่งพอใจ บริเวณโดยรอบเป็นระเบียบ

เจดีย์หลวง เรียบร้อย และสวยงาม เรียบร้อย และสวยงาม

60 โครงการซ่อมแซมประตูเหล็ก เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน รซ่อมแซมประตูเหล็กรอบ - 50,000      50,000        50,000     ทรัพย์สินของทางราชการ ทรัพย์สินของทาง กองช่าง

รอบทางเข้าตลาดสดเทศบาล ของทางราชการ ทางเข้าตลาดสดเทศบาล ไม่สูญหาย ราชการไม่สูญหาย
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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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

61 โครงการปรับปรุงแท้งค์น้ําสํารอง เพื่อให้มีน้ําใช้เพียงพอ ปรับปรุงแท้งค์น้ําสํารอง - 20,000      20,000        20,000     ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีน้ําใช้เพียงพอต่อ กองช่าง

ของตลาดสดเทศบาล ต่อความต้องการ ของตลาดสดเทศบาล พึ่งพอใจ ความต้องการ

62 โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์ ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ - 50,000      50,000        50,000     ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีที่จอดรถจักรยานยนต์ กองช่าง

ตลาดสดเทศบาล เพียงพอต่อความต้องการ ตลาดสดเทศบาล พึ่งพอใจ เพียงพอต่อความต้องการ

63 โครงการก่อสร้างห้องน้ํารวม เพื่อให้มีห้องน้ําสาธารณะ ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ - 200,000    200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้บริการ ห้องน้ําสาธารณะ มีใช้

เทศบาล อย่างเพียงพอ บริเวณ อาคารโรงเรียน พึงพอใจ อย่างเพียงพอ

ผู้สูงอายุ  และบริเวณในเขต

เทศบาล 

15,933,000 37,760,930 37,760,930 37,760,930 
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

     41. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย ประชาชนในเขตเทศบาล - 200,000    200,000   200,000   ร้อยละของผู้เข้า ประชาชนได้ออกกําลังกาย กองการ

และเสริมสร้างความสามัคคี ร่วมโครงการ และมีความสามัคคีที่ดีต่อกัน ศึกษา

ในชุมชน

2 โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมเอนุรักษ์ของไทย โรงเรียนเทศบาลตําบล - 35,000     35,000     35,000     ร้อยละของผู้เข้า เด็ก รร.เทศบาลฯได้รับ กองการ

และดนตรีสากล เจดีย์หลวง1 ร่วมโครงการ ความรู้ดนตรีและอนุรักษ์ ศึกษา

วัฒนธรรมไทย

3 โครงการส่งเสริมการอ่านและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในชุมชน โรงเรียนเทศบาลตําบล - 10,000     10,000     10,000     ร้อยละของผู้เข้า เด็ก รร.เทศบาลฯได้รับ กองการ

มรดกไทย รักการอ่านและอนุรักษ์ เจดีย์หลวง1 ร่วมโครงการ การอ่านและอนุรักษ์มรดก ศึกษา

มรดกไทย ไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : การดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

     41. แผนงานการศึกษา

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  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการส่งเสริมทักษะการฝึกอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชนในเขต - 10,000     10,000     10,000     ร้อยละของผู้เข้า เด็กและเยาวชนได้ใช้ กองการ

ในท้องถิ่น สําหรับเด็กและเยาวชน เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น เทศบาล ร่วมโครงการ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ศึกษา

ประโยชน์

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตําบล - 10,000     10,000     10,000     ร้อยละของผู้เข้า เด็กนักเรียนได้รู้วิธี กองการ

รักสุขภาพ เจดีย์หลวง1 ร่วมโครงการ รักสุขภาพที่ถูกต้อง ศึกษา

6 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล - 20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้เข้า เด็กและเยาวชนได้ดํารง กองการ

วัฒนธรรมไทย ร่วมโครงการ พุทธศาสนาต่อไป ศึกษา

-        285,000       285,000      285,000      
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัมนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 

   3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ผู้นําชุมชนและเครือข่าย 20,000 20,000    20,000    20,000    ร้อยละของผู้เข้า ผู้นําชุมชนและเครือข่าย สป.

และหมอกควัน 7  หมู่บ้าน ร่วมโครงการ ในชุมชน มีความรู้ความ งานป้องกันฯ

เข้าใจเกี่ยวกับไฟป่าและ

หมอควัน

20,000  20,000   20,000   20,000   

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

     1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล - 10,000     10,000     10,000      ร้อยละของผู้ใช้ ผู้ประกอบการมีความรู้ กอง

ด้านสุขาภิบาลอาหารและสุข สุขาภิบาลอาหารและ บริการพึ่งพอใจ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาล สาธารณสุข

อนามัย สุขภาพ อาหารและสุขภาพ

2 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ ประชาชนในเขตเทศบาล - 100,000    100,000   100,000    การคัดแยกขยะที่ ประชาชนมีจิตสํานึก กอง

ต้นทางและกลางทาง ประชาชนมีความ ถูกวิธี ที่ดีในการทิ้งขยะ สาธารณสุข

รับผิดชอบต่อชุมชน

3 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ ประชาชนในเขตเทศบาล - 20,000     20,000     20,000      ร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีจิตสํานึก กอง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ประชาชนมีความ บริการพึ่งพอใจ ที่ดีในการทิ้งขยะ สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และยั่งยืน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

     1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ ประชาชนในเขตเทศบาล - 20,000     20,000     20,000      ร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนมีจิตสํานึก กอง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ประชาชนมีความ บริการพึ่งพอใจ ที่ดีในการทิ้งขยะ สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อชุมชน

-       150,000   150,000  150,000   
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แบบ ผ 01

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 โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ จัดกิจกรรมในวันสําคัญ - 40,000      40,000     40,000     กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ สป.

ชาติและงานรัฐพิธีและวานสืบสาน สืบสานประเพณีในท้องถิ่น สืบสานประเพณีในท้องถิ่น

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ จัดกิจกรรมวันเทศบาล - 20,000      20,000     20,000     กิจกรรม ประชาชนได้รับทราบ สป.

ประชาชนได้ทราบถึง เกี่ยวกับการทํางาน

ผลการทํางานของเทศบาล ของเทศบาล

3 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย จัดการเลือกตั้งในพื้นที่ - 100,000    100,000   100,000   ส่งเสริมประชา ประชาชนผู้มีสิทธิ สป.

เทศบาล เทศบาลฯ ธิปไตย เลือกตั้งได้มาใช้สิทธิ นิติการ

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล - 20,000      20,000     20,000     ร้อยละของผู้เข้า ผู้ประกอบการมีความรู้ กองคลัง

จดทะเบียนพาณิชย์ ชําระภาษี ทะเบียนพาณิชย์ ชําระภาษี ร่วมอบรม ทะเบียนพาณิชย์ ชําระภาษี

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติ ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติ -         180,000    180,000   180,000   ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาติ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

   2. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษ ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000      50,000     50,000     ร้อยละของผู้เข้า ประชาชนมีความรู้ กองการ

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สุนัขบ้าระบาดในชุมชน ร่วมโครงการ ความเข้าใจ และป้องกันการ สาธารณสุข

ศดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

จุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

50,000    50,000     50,000    50,000    

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ 01

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตพื้นที่  6 : การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 : การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

   3. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจ เพื่อส่งเสริม  กิจกรรมสําหรับ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล - 100,000    100,000   100,000   ร้อยละของผู้เข้า ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล สป.

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมโครงการ และได้มีกิจกรรมทํา

2 โครงการสานสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000      10,000     10,000     ร้อยละของผู้เข้า เกิดความรัก ความเข้าใจ สป.

ภายในครอบครัว ร่วมโครงการ ภายในครอบครัว

3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ จัดงานลอยกระทง 100,000 100,000    100,000   100,000   กิจกรรม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ สป.

สืบสานประเพณีในท้องถิ่น ประจําปี สืบสานประเพณีในท้องถิ่น

110,000  210,000    210,000   210,000   

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รบผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย -      25,000   25,000    -         สํานักปลัด 

เผยแพร่ กิจกรรมของเทศบาล โปรเจคเตอร์ 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อจอรับภาพแบบแขวน -      6,000     6,000      6,000      สํานักปลัด

เผยแพร่ กิจกรรมของเทศบาล มือดึง ขนาด 100 นิ้ว

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ -      7,900     7,900      7,900      กองคลัง

กิจกรรมของเทศบาล Moltifunetion แบบฉัดหมึก

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อเครื่งปรับอากาศ  -      30,000   30,000    30,000    กองการศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมของเทศบาล ขนาด 18000 

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์

จํานวน 1 ตัว

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2  พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รบผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2  พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอร์ - 9,800     9,800      9,800      กองการศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมของเทศบาล กลาส  2000 ลิตร

จํานวน 1 ตัว

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน เลเซอร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด - 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรมของเทศบาล เลเซอร์ หรือชนิด LED  สี

แบบBotwork  จํานวน 1 ตัว

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน - 7,000     - - กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข กิจกรรมของเทศบาล ระดับ 7-8

ราคาตามท้องตลาด

จํานวน 1 ตัวๆ ละ 7,000
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เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รบผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2  พ.ศ.2561

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อโต๊ะทํางาน - 9,000 - - กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข กิจกรรมของเทศบาล ระดับ ๗-๘

ราคาตามท้องตลาด

จํานวน 1 ตัวๆ ละ 9,000

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค - 16,000 16,000 16,000 กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข กิจกรรมของเทศบาล ราคาตามบัญชีมาตรฐานฯ 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดําเนิน จัดซื้อเครื่องพิมพ์ -      7,900     7,900      7,900      กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับสาธารณสุข กิจกรรมของเทศบาล Moltifunetion แบบฉัดหมึก
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ. 03/1

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

การพัฒนา 2561 2562 2563 2564 ที่ขอ

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

  ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดว่า

 จะได้รับ

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์

     เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

ในเขต

จังหวัด

1 การพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

การพัฒนา

โครงสร้าง

การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

เคหะและชุมชน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

แบบแอสฟัสติกคอนกรึต

เพื่อให้ประชาชน

สามารถเดินทาง

ก่อสร้าง   

ถนนลาดยาง   

 – 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  โครง การ ประชาชน

ได้รับความ

อบจ. 

เชียงราย

(KPI)  จะได้รับ
ที่ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ)

ความสามารถในการ

แข่งขัน ด้านการค้า

การลงทุนและ

บริการโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัดกลุ่ม

โครงสร้างพื้นฐาน แบบแอสฟัสติกคอนกรึต

 (ASHALTIC 

CONCRTE) สายบ้าน

หนองหล่ม หมู่ที่ 4 

ผ่านบ้านร้องหมอหงษ์ 

สามารถเดินทาง

สัญจรไปมาได้

อย่างสะดวกมาก

ขึ้น

ถนนลาดยาง   

แอสฟัลท์ติก   

คอนกรีต 

(Asphaltic 

Concrete)

ได้รับความ

สะดวกและ

ปลอดภัย

ในการสัญจร

เชียงราย

เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

กลุ่มอาเซียน +6 และ

GMS

จังหวัดกลุ่ม

อาเซียน +6 และ

GMS

ผ่านบ้านร้องหมอหงษ์ 

หมู่ที่ 6 ไปยังบ้านสัน

ก้างปลา เชื่อมต่อไปยัง

ตําบลศรีถ้อย

Concrete)
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ. 03/1

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

การพัฒนา 2561 2562 2563 2564 ที่ขอ

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

  ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดว่า

 จะได้รับ

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์

     เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

ในเขต

จังหวัด

(KPI)  จะได้รับ
ที่ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ)

2 การพัฒนาขีด การพัฒนา การพัฒนา เคหะและ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้      ขุดเจาะ   – 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 โครง ประชาชน อบจ. 2 การพัฒนาขีด

ความสามารถใน

การแข่งขัน ด้าน

การค้าการลงทุน

และบริการโลจิ

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส์ 

การพัฒนา

ด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน

เคหะและ

ชุมชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล

ตําบลเจดีย์หลวง

เพื่อให้

ประชาชน

สามารถใช้น้ํา

ได้ตลอดทั้งปี

     ขุดเจาะ  

    บ่อบาดาล

 – 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 โครง 

การ

ประชาชน

สามารถ

ใช้น้ําได้

ตลอด

ทั้งปี

อบจ. 

เชียงราย

และบริการโลจิ

สติกส์เชื่อมโยง

กลุ่มจังหวัดกลุ่ม

อาเซียน +6 

สติกส์ 

เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัดกลุ่ม

อาเซียน +6 

ทั้งปี

อาเซียน +6 

และGMS

อาเซียน +6 

และGMS
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ. 03/1

ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

การพัฒนา 2561 2562 2563 2564 ที่ขอ

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

  ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดว่า

 จะได้รับ

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ที่ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์

     เป้าหมาย    

(ผลผลิตของ

 งบประมาณและที่ผ่านมา

ของ อปท. (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

ในเขต

จังหวัด

(KPI)  จะได้รับ
ที่ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

อปท.
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของ

โครงการ)

3 การพัฒนาขีด การพัฒนา การพัฒนา เคหะและ ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา เพื่อให้ ขุดลอกอ่าง  – 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 ประชาชน อบจ. 3 การพัฒนาขีด

ความสามารถใน

การแข่งขัน ด้าน

การค้าการลงทุน

และบริการโลจิ

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส์ 

การพัฒนา

ด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน

เคหะและ

ชุมชน

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา

แม่ตาแมว ตาม

แนวพระราชดําริ

เพื่อให้

ประชาชนมี

น้ําใช้ใน

การเกษตรที่

เพียงพอ

ขุดลอกอ่าง

เก็บน้ําแม่ตา

แมว

 – 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1 

โครงการ

ประชาชน

สามารถ

ใช้น้ําใน

การเกษต

รได้

อบจ. 

เชียงราย

และบริการโลจิ

สติกส์เชื่อมโยง

กลุ่มจังหวัดกลุ่ม

อาเซียน +6 

สติกส์ 

เชื่อมโยงกลุ่ม

จังหวัดกลุ่ม

อาเซียน +6 

เพียงพอ รได้

ตลอด

ทั้งปี

อาเซียน +6 

และGMS

อาเซียน +6 

และGMS
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมู่ที่ 3

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านห้วยส้ม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 3 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านห้วยส้ม 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านห้วยส้ม 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 3 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

หมู่ที่ 4

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านหนองหล่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 4 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านหนองหล่ม 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านหนองหล่ม 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 4 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

หมู่ที่ 5

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 5 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านห้วยหมอเฒ่า 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่  5 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านห้วยหมอเฒ่า 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 5 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

หมู่ที่ 6

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านร้องหมอหงษ์ 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 6 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านร้องหมอหงษ์ 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านร้องหมอหงษ์ 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 6 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

หมู่ที่ 7

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านสันก้างปลา 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 7 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านส้นก้างปลา 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านสันก้างปลา 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 7 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 
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ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

หมู่ที่ 8

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านห้วยหมอเฒ่า 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 8 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านห้วยหมอเฒ่า 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านห้วยหมอเฒ่า 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 8 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 

43



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการสาธารณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า แหล่งงบ

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง  อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 

งบประมาณ/หน่วยดําเนินการ

หมู่ที่ 10

1 โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า เพื่อเฝ้าระวังโรงมะเร็ง สตรีในหมู่บ้านสันธาตุ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของกิจกรรม สตรีมีการตรวจด้วยตนเอง กองสาธารณสุข

ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี เต้านม หมู่ที่ 10 สามารถเลือกการรักษาได้ถูกต้อง

2 โครงการหมอครอบครัวตาม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อสม. บ้านสันธาตุ 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดีเข้า กองสาธารณสุข

แนวพระราชดํารัส ร.9 ด้วยทีมสุขภาพในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ถึงการบริการสาธารณสุข

3 โครงการส่งเสริมการขาดสารอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ อสม.บ้านสันธาตุ 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของกิจกรรม ประชาชนมีการบริโภค กองสาธารณสุข

ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จ หมู่ที่ 10 เกลือไอโอดีน

พระเทพรัตนราชสุดา 20,000 20,000 20,000 20,000 

140,000  140,000  140,000  140,000  
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ภาคผนวก 



 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเจดีย์หลวง 

เร่ือง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เพ่ิมเติม  คร้ังที ่2 พ.ศ. 2561 

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

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 ข้อ 17 (4) ข้ันตอนการดําเนินการการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงได้จําทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 และได้เสนอร่างแผนพัฒนาดังกล่าวให้กับคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงพิจารณา และให้ความเห็นชอบแล้ว และได้เสนอผู้บริหารแล้วนั้น 

บัดนี้ ผู้บริหารเทศบาลตําบลเจดีย์หลวงพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 และอนุมัติให้ใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซ่ึงมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันประกาศ
เป็นต้นไป 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

 
(นายแจ๊ก   ธิสงค์) 

นายกเทศมนตรีตําบลเจดีย์หลวง  
 
 
 



 

งานแผนและงบประมาณ  
999  ม.4  ต.เจดีย์หลวง

http://www.chedeeloung.go.th

และงบประมาณ  สํานักปลัด   เทศบาลตําบลเจดีย์หลวง
เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย 57180  โทร

http://www.chedeeloung.go.th 

ตําบลเจดีย์หลวง 
โทร. 0 5395 0732 

http://www.chedeeloung.go.th 


