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เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
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องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนดาเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 2564) ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น
แต่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อประโยชน์และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมี โครงการ/กิจ กรรมที่ยังไม่ได้บ รรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่ นสี่ปี (พ.ศ.25612564) และบางโครงการบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลสบแม่ข่า จึงต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ปัญหา / ความต้องการ นาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
9 กุมภาพันธ์ 2561
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หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
ประจาปี พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1

…………………………………………………
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สบแม่ ข่า เป็นไปเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้ จริง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 22 เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ตามความเหมาะสม โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่ นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นั้น
เนื่อ งจาก องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลสบแม่ข่า ได้ร ับ ทราบปัญ หา/ความต้อ งการของ
ประชาชนในท้ อ งถิ่นเพิ่ ม เติม และปัญ หาความต้อ งการที่มิไ ด้บ รรจุใ นแผนงาน/โครงการของแผนพัฒ นา
ท้อ งถิ ่น สี ่ป ี ดัง นั ้น เพื ่อ ให้โ ครงการดัง กล่า วสามารถแก้ไ ขปัญ หา ความต้อ งการของประชาชน
เพื่อประโยชน์ของประชาชน บางโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อการพัฒนา เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มี ความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญญา
และความต้องการของประชาชน จึง มี ความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการแก้ ไขเพิ่ม เติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อ การพัฒนาตาบลสบแม่ข่า และ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป
***********************************************************
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แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
10
1.2 แผนงานการศึกษา
2
รวม

12

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2,184,000
58,700

-

-

-

-

-

-

10
2

2,184,000
58,700

2,242,700

-

-

-

-

-

-

12

2,242,700

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

30,000

2

30,000

2

30,000

2

30,000

8

120,000

16

129,700

-

-

-

-

-

-

16

129,700

รวม

18

159,700

2

30,000

2

30,000

2

30,000

24

249,700

รวมทั้งสิ้น

30

2,402,400

2

30,000

2

30,000

2

30,000

36

2,492,400

2.2 แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 ตาบลสบแม่ข่า
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
2.เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ทากิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ
และกิจกรรมอื่นๆ ในหมู่บ้าน
ร่วมกัน

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
หมู่ที่ 1บ้านท่าขี้ควาย
จานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
400,000
ร้อยละของผู้
ได้รับประโยชน์
ตามโครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์
เพื่อทากิจกรรมการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพและกิจกรรมอื่น ร่วมกัน
ในหมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

บ้านน้าโท้ง หมู่ที่ 2 ตาบลสบแม่ข่า
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
2.เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ทากิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ
และกิจกรรมอื่นๆ ในหมู่บ้าน
ร่วมกัน

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 11.00 เมตร
หมู่ที่ 2 บ้านน้าโท้ง
จานวน 1 หลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
430,000 ร้อยละของผู้
ได้รับประโยชน์
ตามโครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีอาคารอเนกประสงค์
เพื่อทากิจกรรมการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพและกิจกรรมอื่น ร่วมกัน
ในหมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

4
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตาบลสบแม่ข่า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรคมนาคมที่สะดวกและ
ขนาดกว้าง 4 เมตร ปลอดภัยมากยิ่งขึน้
ยาว 67 เมตร
ซอย 6 หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 67 เมตร
ซอย 6 หมู่ที่ 3
บ้านเกาะ

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สัญจรคมนาคมที่สะดวกและ
ขนาดกว้าง 3 เมตร ปลอดภัยมากยิ่งขึน้
ยาว 65 เมตร
ซอย 3/2 หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
3 เมตร ยาว 65 เมตร
ซอย 3/2 หมู่ที่ 3
บ้านเกาะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
155,000
ร้อยละของผู้ได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการ

110,000

-

-

-

ร้อยละของผู้ได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
คมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
คมนาคมขนส่งที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

5
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
บ้านหนองคา หมู่ที่ 5 ตาบลสบแม่ข่า
ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง 0.30
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ยาว 137 เมตร
ซอย 1 หมู่ที่ 5
6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง
0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ยาว 62 เมตร ซอย 3
หมู่ที่ 5

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
ประชาชนเดินทางสัญจรได้
สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
ประชาชนเดินทางสัญจรได้
สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(KPI)
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
ได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
274,000
ร้อยละของผู้
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีเส้นทาง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
ตามโครงการ
สัญจรทีส่ ะดวก
เมตร ยาว 137 เมตร ซอย 1
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคา
ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ยาว 62 เมตร ซอย 3
หมู่ที่ 5 บ้านหนองคา

120,000

-

-

-

ร้อยละของผู้
ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีเส้นทาง
ตามโครงการ
สัญจรทีส่ ะดวก
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

6
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
ที่

โครงการ

1 โครงการซ่อมแซมเสริม
ผิวถนนด้วยยางพารา
แอสฟัทล์ติก คอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 70 เมตร ถนนเลียบ
ลาน้าแม่ข่า หมู่ที่ 2
บ้านน้าโท้ง ตาบลสบแม่ข่า
2 โครงการปรับปรุงห้องน้า
ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ซ่อมแซมเสริมผิวถนนด้วย
ยางพาราแอสฟัทล์ติก คอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 70 เมตร ถนนเลียบลาน้า
แม่ข่า หมู่ที่ 2 บ้านน้าโท้ง
ตาบลสบแม่ข่า

เพื่อปรับปรุงห้องน้าห้องส้วม
ใหม่ให้ได้มาตรฐาน อานวย
ความสะดวกและส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของประชาชน
ทั่วไปที่ใช้บริการ

ปรับปรุงห้องน้า ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
จานวน 4 ห้อง
-เปลี่ยนชักโครก จานวน 4 ชุด
-เปลี่ยนอุปกรณ์อ่างล้างหน้า
จานวน 4 ชุด
-เปลี่ยนอุปกรณ์โถปัสสาวะชาย
จานวน 2 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
140,000
ร้อยละของผู้ ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
ได้รับ
คมนาคมขนส่งที่สะดวก
ประโยชน์ตาม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โครงการ

42,000

-

-

-

ร้อยละของผู้
ได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการ

1.ได้ปรับปรุงห้องน้าห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
สบแม่ข่าให้ใช้การได้ดีและ
มีห้องน้าที่สะอาด
2. เพื่อความสะดวกของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
ห้องน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

7
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ปัจจุบัน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างกาแพง
เพื่อคมนาคมป้องกันตลิ่งพัง
กั้นดิน ซอย 1 ความยาว
10 เมตร

เป้าหมาย
ก่อสร้างกาแพงกั้นดิน ซอย 1

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
200,000
ร้อยละของผู้
ได้รับ
ประโยชน์ตาม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เปลี่ยนแปลงใหม่)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้น เพื่อคมนาคมป้องกันตลิ่งพัง
ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ
ซอย 1 ขนาดสูง 2.50 ความสะดวกในการเดินทาง
เมตร ความยาว 32.00
เมตร หมู่ที่ 4

เป้าหมาย
ก่อสร้างกาแพงกั้นดินคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 ขนาดสูง
2.50 เมตร ความยาว
32.00 เมตร หมู่ที่ 4
บ้านท่าศาลา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
400,000
ร้อยละของผู้
ได้รับ
ประโยชน์
ตามโครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานจริงของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรผ่านไปมา และ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เกิดผลประโยชน์กับประชาชนมากยิง่ ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

8
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการติดตั้ง
ส่วนประกอบอาคารศูนย์
เด็กเล็กสบแม่ข่า

1.เพื่อติดตั้งส่วนประกอบอาคาร
เรียนให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอน และสภาพแวดล้อมดีขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเรียน
ทรัพย์สินของทางราชการได้รับ
การดูแลป้องกันอย่างปลอดภัย
3. เพื่อป้องกันแมลงต่าง ๆ เข้า
ภายในอาคารอันส่งผลทาให้เกิด
โรคติดต่อ

1. ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง
จานวน 12 ชุด
2. ติดตั้งมุงลวดหน้าต่าง
ประตูและช่องลม
จานวน 18 ชุด

2 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า

เพื่อมีอินเตอร์เน็ตใช้ในการเรียน ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า
สบแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
48,700
ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

10,000

-

-

-

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสบแม่ข่า
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการดูแล
ป้องกันอย่างปลอดภัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนมีการ
กองการศึกษาฯ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร และนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ประชาชนในพื้นที่
10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ตาบลสบแม่ข่าและ
ผู้เข้าร่วม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ
จานวน 50 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ได้ถูกต้อง
ไม่ขัดต่อพรบ.และ
ไม่ถูกทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อส่องสว่างและอานวย

พร้อมติดดวงโคมไฟส่อง ความสะดวกให้กบั
สว่างถนนสาธารณะ
ประชาชนผู้ทสี่ ัญจรไปมา
ประโยชน์ หมูท่ ี่ 3
เวลากลางคืน
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 4 จุด

เป้าหมาย
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านเกาะ
หมู่ที่ 3 จานวน 4 จุด
-จุดที่ 1 ซอย 6
ระยะทาง 475 เมตร
พร้อมดวงโคม 1 ชุด
-จุดที่ 2 ซอย 4/4
ระยะทาง 152 เมตร
พร้อมดวงโคม 1 ชุด
-จุดที่ 3 ซอย 3/1
ระยะทาง 75 เมตร
พร้อมดวงโคม 1 ชุด
-จุดที่ 4 ซอย 1
ระยะทาง 175 เมตร
พร้อมดวงโคม 2 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
2561 2562 2563 2564
จะได้รับ
อุดหนุน
หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
113,000
ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ผู้ได้รับระโยชน์ สัญจรไปมาใน
ภูมิภาค
ตามโครงการ เวลากลางคืน
มีความสะดวก
ปลอดภัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 อุดหนุนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณภัย
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่อ หรือ
โรคระบาดในท้องถิ่น และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อเป็นสถานที่กลางในการรับข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ให้
คาแนะนา หรือให้คาปรึกษาในการ
ติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่อาเภอ
หางดง จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับการ
ช่วยเหลือ

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสัตว์ปลอด 1. เพื่อดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ ดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน 29,700
จานวนสุนัขและ
โรคคนปลอดภัยจาก ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามประชากร และควบคุมโรคพิษสุนัข/
แมวในพื้นที่ได้รับ
โรคพิษสุนัขบ้า
สุนัข / แมว ทุกตัว ในพื้นที่ตาบลสบ แมว ในพื้นที่ตาบลสบแม่ข่า
การควบคุม ป้องกัน
แม่ข่า
โรค
2. เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาด
ของ โรคพิษสุนัขบ้า / แมว ในพื้นที่
ตาบลสบแม่ข่า
3. ประชาชนตาบลสบแม่ข่าปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1. สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษ สุนัขบ้า
2. ประชาชนในพื้นที่
มีความปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ที่ 1
(บ้านท่าขี้ควาย)
2 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
อุดหนุน หมู่ที่ 1
(บ้านท่าขี้ควาย)
3 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน หมู่ที่ 1
(บ้านท่าขี้ควาย)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6,000
ร้อยละของ ประชาชนและผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
หมู่ที่ 1 (บ้านท่าขี้ควาย)
โครงการ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 1 (บ้านท่าขี้ควาย)
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 1 (บ้านท่าขี้ควาย)
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 25 คน

เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ของประชาชน
หมู่ที่ 1 (บ้านท่าขี้ควาย)

หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 1
(บ้านท่าขี้ควาย)
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 20 คน

7,000

-

-

-

ร้อยละของ หญิงตั้งครรภ์และหญิง
ผู้เข้าร่วม
วัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ 1
โครงการ
(บ้านท่าขีค้ วาย)
มีความรู้และวิธีป้องกันการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 1
(บ้านท่าขี้ควาย) มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

สมาชิกชมรม To be
number one
จานวน 30 คน

7,000

-

-

-

ร้อยละของ ประชาชน หมู่ที่ 1
ผู้เข้าร่วม
(บ้านท่าขี้ควาย) มีสุขภาพ
โครงการ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สานักปลัด

สานักปลัด

14
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ที่ 2
(บ้านน้าโท้ง)
5 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
อุดหนุน หมู่ที่ 2
(บ้านน้าโท้ง)
6 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน หมู่ที่ 2
(บ้านน้าโท้ง )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6,000
ร้อยละของ ประชาชนและผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
หมู่ที่ 2 (บ้านน้าโท้ง)
โครงการ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 2 (บ้านน้าโท้ง )
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 2 (บ้านน้าโท้ง)
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 25 คน

สานักปลัด

เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ของประชาชน
หมู่ที่ 2 (บ้านน้าโท้ง )

หญิงตั้งครรภ์และหญิง
วัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ 2
(บ้านน้าโท้ง )
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 20 คน

7,000

-

-

-

ร้อยละของ หญิงตั้งครรภ์และหญิง
ผู้เข้าร่วม
วัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ 2
โครงการ
(บ้านน้าโท้ง ) มีความรู้และ
วิธีป้องกันการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 2
(บ้านน้าโท้ง ) มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

สมาชิกชมรม To be
number one
จานวน 30 คน

7,000

-

-

-

ร้อยละของ ประชาชน หมู่ที่ 2
ผู้เข้าร่วม
(บ้านน้าโท้ง ) มีสุขภาพ
โครงการ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

7 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ที่ 3
(บ้านเกาะ)
8 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
อุดหนุน หมู่ที่ 3
(บ้านเกาะ)
9 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน หมู่ที่ 3
(บ้านเกาะ )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6,000
ร้อยละของ ประชาชนและผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
หมู่ที่ 3 (บ้านเกาะ)
โครงการ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 3 (บ้านเกาะ )
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 3 (บ้านเกาะ)
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 25 คน

สานักปลัด

เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ของประชาชน
หมู่ที่ 3 (บ้านเกาะ )

หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 3
(บ้านเกาะ )
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 20 คน

7,000

-

-

-

ร้อยละของ หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
ผู้เข้าร่วม
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 3
โครงการ
(บ้านเกาะ ) มีความรู้และ
วิธีป้องกันการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3
(บ้านเกาะ ) มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

สมาชิกชมรม To be
number one
จานวน 30 คน

7,000

-

-

-

ร้อยละของ ประชาชน หมู่ที่ 3
ผู้เข้าร่วม
(บ้านเกาะ ) มีสุขภาพ
โครงการ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สานักปลัด

16
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

10 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ที่ 4
(บ้านท่าศาลา)
11 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
อุดหนุน หมู่ที่ 4 (บ้านท่าศาลา)
12 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน หมู่ที่ 4
(บ้านท่าศาลา )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 4 (บ้านท่าศาลา )
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 4 (บ้านท่าศาลา)
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 25 คน

เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ของประชาชน
หมู่ที่ 4 (บ้านท่าศาลา )

หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 4
(บ้านท่าศาลา )
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 20 คน
สมาชิกชมรม To be
number one
จานวน 30 คน

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 4
(บ้านท่าศาลา ) มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6,000
ร้อยละของ ประชาชนและผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
หมู่ที่ 4 (บ้านท่าศาลา)
โครงการ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

7,000

-

-

-

สานักปลัด

7,000

-

-

-

ร้อยละของ หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
ผู้เข้าร่วม
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 4
โครงการ
(บ้านท่าศาลา ) มีความรู้
และวิธีป้องกันการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก
ร้อยละของ ประชาชน หมู่ที่ 4
ผู้เข้าร่วม
(บ้านท่าศาลา ) มีสุขภาพ
โครงการ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สานักปลัด

17
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

13 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี อุดหนุน หมู่ที่ 5
(บ้านหนองคา)
14 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
อุดหนุน หมู่ที่ 5 (บ้านหนองคา)
15 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน
/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี อุดหนุน หมู่ที่ 5
(บ้านหนองคา )

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 5 (บ้านหนองคา )
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

ประชาชนและผู้สูงอายุ
หมู่ที่ 5 (บ้านหนองคา)
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 25 คน

เพื่อช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ของประชาชน
หมู่ที่ 5 (บ้านหนองคา )

หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 5
(บ้านหนองคา )
ตาบลสบแม่ข่า
จานวน 20 คน
สมาชิกชมรม To be
number one
จานวน 30 คน

เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 5
(บ้านหนองคา ) มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6,000
ร้อยละของ ประชาชนและผู้สูงอายุ
ผู้เข้าร่วม
หมู่ที่ 5 (บ้านหนองคา)
โครงการ
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

7,000

-

-

-

สานักปลัด

7,000

-

-

-

ร้อยละของ หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัย
ผู้เข้าร่วม
เจริญพันธุ์ หมู่ที่ 5
โครงการ
(บ้านหนองคา ) มีความรู้
และวิธีป้องกันการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก
ร้อยละของ ประชาชน หมู่ที่ 5
ผู้เข้าร่วม
(บ้านหนองคา ) มีสุขภาพ
โครงการ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สานักปลัด

18
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

3 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ที่

แผนงาน

4 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

5 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

6 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ 44,000 22,000 22,000 22,000
(2 เครื่อง) (1 เครื่อง) (1 เครื่อง) (1 เครื่อง)
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และ งานประมวลผล แบบที่ 1
ใช้ในกิจการสานักปลัด
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 5 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
10,000 5,000 5,000 5,000
(2 ตัว)
(1 ตัว)
(1 ตัว)
(1 ตัว)
ปฏิบัติงาน ใช้ในกิจการ
กระจก ขนาด 4 ฟุต
สานักปลัด
จานวน 5 ตัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้ในกิจการ
สานักปลัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 8 ตัว

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
ปฏิบัติงานและใช้ในกิจการ จานวน 1 เครื่อง
สานักปลัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
ปฏิบัติงาน
โปรเจคเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

สานักปลัด

4,000

4,000

4,000

4,000

( 2 ตัว)

( 2 ตัว)

( 2 ตัว)

( 2 ตัว)

18,000

-

-

-

สานักปลัด

21,900

-

-

-

สานักปลัด

30,300

-

-

-

สานักปลัด

19
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

8 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

10 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

11 บริหารงานทั่วไป
12 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้ในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนา
รายได้และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อบต.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด
110 ซีซี จานวน 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
40,800
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ 44,000 44,000 44,000
(2 เครื่อง) (2 เครื่อง) (2 เครื่อง)
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 6 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
10,000 10,000 10,000
(2 ตัว)
(2 ตัว)
(2 ตัว)
ปฏิบัติงานและใช้กิจการกอง กระจก ขนาด 4 ฟุต
คลัง
จานวน 6 ตัว

-

กองคลัง

-

กองคลัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้กิจการกอง
คลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้กิจการกอง
คลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้กิจการกอง
คลัง

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
ทึบ จานวน 5 หลัง

22,450

-

-

-

กองคลัง

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จานวน 4 หลัง

10,000

-

10,000

-

กองคลัง

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 6 ตัว

4,000

4,000

4,000

-

กองคลัง

( 2 ตัว)

( 2 ตัว)

( 2 ตัว)

( 5 หลัง)

( 2 หลัง)

( 2 หลัง)

20
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมวด

ประเภท

13 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

14 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

15 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และใช้ สาหรับงานประมวลผล
ในกิจการของสานักงาน
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และใช้ งานประมวลผล แบบที่ 1
ในกิจการของสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และใช้ Multifunction แบบฉีดหมึก
ในกิจการของสานักงาน
(Inkjet) ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และใช้ โปรเจคเตอร์
ในกิจการของสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
21,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

22,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ

7,700

-

-

-

กองการศึกษาฯ

30,300

-

-

-

กองการศึกษาฯ

21
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ในกิจการ
สานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้ในกิจการ
สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก จานวน 1 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
5,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

2,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ

17 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

18 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

19 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก
ปฏิบัติงาน ใช้เก็บเอกสาร
จานวน 2 ตัว
ทางราชการ

15,800

-

-

-

กองการศึกษาฯ

20 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

21 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
เรียนการสอนของศพด.
งานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
สบแม่ข่า
กว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เรียนการสอนของศพด.
Multifunction แบบฉีดหมึก
สบแม่ข่า
(Inkjet) ตามเกณฑ์กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 1 เครื่อง

7,700

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 1 ตัว

22
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

22 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนของศพด.
สบแม่ข่า
เพื่อใช้ในกิจการงานศพด.
สบแม่ข่า

23 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

24 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานศพด.
สบแม่ข่า

25 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานศพด.
สบแม่ข่า

26 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

27 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานศพด.
สบแม่ข่า

28 การศึกษา

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตัด
หญ้าในบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสบแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
23,200
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

10,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

4,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด)

20,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

11,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

จัดซื้อโต๊ะพับขาว ขนาด
24,000
60x120x45 เซนติเมตร
จานวน 12 ตัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

-

-

-

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(LED TV) ขนาด 55 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ตัว

จัดซื้อพัดลมติดผนัง
ขนาด 18 นิ้ว
จานวน 12 ตัว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
ปฏิบัติงาน ใช้เก็บเอกสาร
(มอก.) จานวน 2 ตัว
ทางราชการ

23
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

29 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

30 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

31 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

32 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

33 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

34 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในสานักงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
14,500
-

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
ขนาด 25 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
409,600
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู
จานวน 8 เครื่อง ๆ ละ
51,200 .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
114,400
บริการประชาชน
ตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู
จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
28,600 .เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
จานวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500.กองช่าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
17,600
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
ขนาด 28.5 นิ้ว
กองช่าง
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องฉีดน้าความดันสูง
17,500
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
พร้อมอุปกรณ์
กองช่าง
จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

24

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

35 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

36 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

37 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

38 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

39 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

40 เคหะและชุมชน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น
ปฏิบัติงานในกองช่าง
ขนาด 3.5 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนาดเครื่องยนต์ 24.5 ซีซี
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในสานักงาน

จัดซื้อปั้มน้าอัตโนมัติ
ขนาด 400 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนาด 215 แอมป์
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 เครื่อง พร้อม
อุปกรณ์ป้องกันแสงและควัน
ในการเชื่อม
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ชนิดตั้งพื้น ขนาด 14 นิ้ว
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 เครื่อง

แบบ ผ.08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561 2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
25,000
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

18,600

-

-

-

กองช่าง

17,500

-

-

-

กองช่าง

4,800

-

-

-

กองช่าง

22,550

-

-

-

กองช่าง

7,800

-

-

-

กองช่าง

