แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและ
หน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดาเนินงาน โดยให้องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 2564) ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้วนั้น
แต่การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่ อประโยชน์และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมี โครงการ/กิจ กรรมที่ยังไม่ได้บ รรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 2564) และบางโครงการบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตาบลสบแม่ ข่า จึง ต้อ งจัดทาแผนพั ฒนาท้ องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่
3/2561 เพื่อ ให้ปัญ หา / ความต้องการ นาไปสู่ก ารปฏิบัติที่ แท้ จ ริง และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการเพิ่ม เติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า
25 กรกฎาคม 2561

สารบัญ
เรื่อง
1. หลักการและเหตุผล
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.07)
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
4. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)
5. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.05)
6. บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08)
7. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เปลี่ยนแปลง

หน้า
1
2
3
10
12
15
20

1
หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

…………………………………………………
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้ มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
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 แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อ เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ ข่า ได้จัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว 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
ท้ องถิ่น สี่ปี บางโครงการมีก ารปรับ เปลี่ย น ดัง นั้น เพื่อ ให้โ ครงการดัง กล่า วสามารถแก้ไ ขปัญ หาความ
ต้องการของประชาชน เพื่ อ ประโยชน์ของประชาชน จึง มี ความจาเป็น ที่จ ะต้อ งดาเนิน การเพิ่ม เติม และ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ครั้งที่ 3/2561 เพื่อการพัฒนาตาบลสบแม่ข่า
และบรรเทาความเดือ ดร้อนของประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ป ระชาชนในพื้นที่ อีก ทั้งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

2
แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

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)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

-

-

5

2,075,000

8

143,544,000

4

340,000

17

145,959,000

-

-

5

2,075,000

8

143,544,000

4

340,000

17

145,959,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานการศึกษา

-

-

3

170,000

1

70,000

1

70,000

5

310,000

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.3 แผนงานสาธารณสุข

-

-

1

60,000

1

60,000

1

60,000

3

180,000

-

-

8

215,000

8

215,000

8

215,000

24

645,000

รวม

-

-

12

445,000

10

345,000

10

345,000

32

1,135,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

19

143,939,000

15

735,000

52

147,244,000

5) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1
50,000
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
50,000
รวม
รวมทั้งสิ้น
18
2,570,000

3
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
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
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการซ่อมแซมสนามฟุตซอล เพื่อซ่อมแซมสนาม
ฟุตซอลให้ใช้งานได้
ปกติ

เป้าหมาย
ซ่อมแซมสนามฟุตซอลบริเวณหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลสบแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
600,000
ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีสนามฟุตซอล กองการศึกษาฯ
ที่ได้มาตรฐานไว้ทา
กองช่าง
กิจกรรม

4
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
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

เป้าหมาย

2 โครงการประชาสัมพันธ์
1.เพื่อการวางแผนการ
แนวเขตคลองแม่ข่าทั้งสองฝั่ง พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า
ลาน้า
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวเขต
คลอง
3.เพื่อป้องกันการบุกรุก
คลองแม่ข่า

ประชาชนที่อยู่ในเขตบริเวณ
พื้นที่คลองแม่ข่า

3 โครงการตรวจสอบผู้บุกรุกล้า 1.เพื่อการวางแผนการ
แนวเขตคลองแม่ข่า
พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวเขต
คลอง
3.เพื่อป้องกันการบุกรุก
คลองแม่ข่า

ประชาชนที่อยู่ในเขตบริเวณ
พื้นที่คลองแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25,000 25,000 25,000 จานวนผู้ที่
ล่วงล้าลาน้า
ลดลง

-

25,000 25,000 25,000 จานวนผู้ที่
ล่วงล้าลาน้า
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับทราบแนวเขต
คลองแม่ข่าและป้องกันการบุก
รุกคลองแม่ข่า

ประชาชนได้รับทราบแนวเขต
คลองแม่ข่าและป้องกันการบุก
รุกคลองแม่ข่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

5
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
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

4 โครงการจัดทาหมุดคอนกรีต
แสดงแนวเขตคลองแม่ข่า
ระยะทาง 4,200 เมตร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อการวางแผนการ
พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า
2.เพื่อให้ทราบถึงแนวเขต
คลอง
3.เพื่อป้องกันการบุกรุก
คลองแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ทาหมุดคอนกรีตแสดงแนวเขต
40,000 40,000 40,000 จานวนจัดทาหมุด
คลองแม่ข่า ระยะทาง
แสดงแนวเขตครบ
4,200 เมตร ทุกระยะ
ทุกระยะทาง
250 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้รับทราบ
แนวเขตคลองแม่ข่าและ
ป้องกันการบุกรุกคลอง
แม่ข่า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

6
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพของเด็ก
70,000 70,000 70,000 ร้อยละของเด็ก
เยาวชน
ของเด็กและเยาวชน
และเยาวชนในตาบล
และเยาวชนที่
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ สบแม่ข่า
ได้รับประโยชน์
เยาวชนได้ทากิจกรรม
ต่อโครงการ
ร่วมกัน
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมี
ปรับปรุงภูมิทัศน์
50,000
ร้อยละของเด็ก
ภูมิทัศน์มีภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมของศูนย์
ที่ได้รับ
สภาพแวดล้อมที่
พัฒนาเด็กเล็ก
ประโยชน์ต่อ
เหมาะสม เอื้อต่อการ
สบแม่ข่า
โครงการ
เรียนรู้
3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอาเภอหางดง

1.เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอาเภอหาดง
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้แสดงความสามารถทาง
กีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา
ให้แก่เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตอาเภอหางดง

-

50,000

-

-

ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับ
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชนในตาบล
สบแม่ข่ามีศักยภาพที่ดี
เป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
พัฒนาการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

เด็กนักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางกีฬา
และได้ทากิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ
(ศพด.)

7
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้สังคม
ตระหนักในคุณค่า
ความสาคัญของผู้สูงอายุ
2.เพื่อปลูกฝังจิตสานึกใน
เรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

เป้าหมาย
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในเขต
ตาบลสบแม่ข่า

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ผูส้ ูงอายุ
และ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์
ต่อโครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สูงอายุตระหนักถึง
คุณค่าของตัวเองและ
สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
2. ได้อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

8
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1 โครงการ ฉีดวัคซีนและรณรงค์
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1.เพื่อดาเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ตาบลสบแม่ข่า
2.ประชาชนตาบลสบแม่ข่า
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ดาเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมวใน
พื้นที่ตาบลสบแม่ข่า

2 โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อดาเนินโครงการตาม
ประชาชนในตาบล
พระราชดาริด้านสาธารณสุข สบแม่ข่า เข้าร่วม
ในตาบลสบแม่ข่า
โครงการด้าน
สาธารณสุข

3 โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้าน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประชาชนในตาบลสบ
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ การจัดการขยะมูลฝอยอย่าง แม่ข่า มีแหล่งเรียนรู้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้อย 3 แหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
70,000 70,000 70,000 จานวนสุนัขและ
แมวได้รับการฉีด
วัคซีน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
1.สุนัขและแมวได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
2.ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

15,000 15,000 15,000 จานวนร้อยละ
ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในตาบล
สบแม่ข่ามีการดูแล
สุขภาพ

สานักปลัด

-

30,000 30,000 30,000 แหล่งเรียนรู้ใน
ตาบลสบแม่ข่า
และหมู่บ้าน

ประชาชนในตาบล
สบแม่ข่าแม่ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการขยะ
มูลฝอย

สานักปลัด

9
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการน้าเสียใน
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
เพื่อบริหารจัดการน้า
จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ
50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เสียในตาบลสบแม่ข่าให้ น้าเสีย
ผู้เข้าร่วม
มีประสิทธิภาพ
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในตาบล
สบแม่ข่ามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
น้าเสีย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

10
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
2 โครงการสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ ดาเนินงานตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
แนวทางโครงการ
หมู่ที่ 2
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
3 โครงการสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ ดาเนินงานตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
แนวทางโครงการ
หมู่ที่ 3
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน / คณะกรรมการ
ชุมชนในการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน / คณะกรรมการ
ชุมชนในการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน / คณะกรรมการ
ชุมชนในการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
-

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่ที่ 1
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริสาธารณสุข
ประชาชนในหมู่ที่ 2
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริสาธารณสุข
ประชาชนในหมู่ที่ 3
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

11
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4 โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
5 โครงการสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ ดาเนินงานตาม
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
แนวทางโครงการ
หมู่ที่ 5
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

เป้าหมาย
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน / คณะกรรมการ
ชุมชนในการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน / คณะกรรมการ
ชุมชนในการดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
-

20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในหมู่ที่ 4
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริสาธารณสุข
ประชาชนในหมู่ที่ 5
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม , และ ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างกาแพง
1.เพื่อป้องกันการ
ก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีต
80,000,000
ร้อยละของผู้รับ
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
พังทลายของหน้าดิน
เสริมเหล็กเรียบคลองแม่ข่า
ประโยชน์ต่อ
เรียบคลองแม่ข่า พื้นที่ตาบล ป้องกันตลิ่งพัง
พื้นที่ตาบลสันผักหวานและ
โครงการ
สันผักหวานและตาบล
2.ประชาชนที่สัญจรผ่าน ตาบลสบแม่ข่า กาแพงกันดิน
สบแม่ข่า กาแพงกันดิน
ไปมาได้รับความสะดวกใน คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก สูงเฉลี่ย การเดินทาง
สูงเฉลี่ย 2.50 - 2.70 เมตร
2.50 - 2.70 เมตร ยาว
ยาว ประมาณ 8,000 เมตร
ประมาณ 8,000 เมตร
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
13,104,000
ร้อยละของผู้รับ
เสริมเหล็กเรียบริมตลิ่งคลอง
สัญจรคมนาคมที่สะดวก เรียบริมตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย
ประโยชน์ต่อ
แม่ข่าน้อย ถนนคอนกรีตเสริม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 3,800 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
3,800 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1.ป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดินป้องกันตลิ่ง
พัง
2.ประชาชนที่สัญจรผ่าน
ไปมามีความสะดวก
ปลอดภัย

-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
-กรมโยธาธิการ
และผังเมือง
-ที่ทาการปกครอง
อาเภอหางดง
-อบต.สบแม่ข่า

ประชาชนมีเส้นทาง
สัญจรคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
-กรมทางหลวง
ชนบท
-ที่ทาการปกครอง
อาเภอหางดง
-อบต.สบแม่ข่า

13
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิม่ เติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.05

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

เป้าหมาย

3 โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองแม่ข่าน้อย โดยการ
ปลูกต้นไม้ ดอกไม้บริเวณ
ข้างถนนเรียบคลอง
แม่ข่าน้อย
ระยะทาง 4,200 เมตร

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
คลองแม่ข่าให้สวยงามขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตาบลสบแม่ข่า
3 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจประทับใจ
แก่ผู้พบเห็น

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า
น้อย โดยการปลูกต้นไม้
ดอกไม้บริเวณข้างถนนเรียบ
คลองแม่ข่าน้อย ระยะทาง
4,200 เมตร

4 โครงการก่อสร้างประตู
รางระบายน้าแม่ข่าพร้อม
โรงสูบน้าพลังไฟฟ้า
(ตามแบบแปลนกรม
ชลประทาน)

1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จากปัญหาภัยแล้งและการขาด
แคลนน้า
2.เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้า
ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บกักและการระบายน้าดี
3.เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาอุกทกภัยในพื้นที่

ก่อสร้างประตูรางระบายน้า
แม่ข่าพร้อมโรงสูบน้าพลัง
ไฟฟ้า (ตามแบบแปลนกรม
ชลประทาน)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(KPI)
2561 2562
2563
2564
ได้รับ
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000 ร้อยละของผู้รับ 1.ได้ปรับปรุงภูมิ
ประโยชน์ต่อ
ทัศน์คลองแม่ข่าให้
โครงการ
สวยงามขึน้ และ
2.ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
49,500,000
ร้อยละของผู้รับ 1.แก้ไขปัญหาน้า
ประโยชน์ต่อ
ท่วมมีการระบายน้า
โครงการ
ได้ดีขึ้น
2.บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
-กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
-อบต.สบแม่ข่า
-ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
หางดง
-สานักงาน
ชลประทานที่ 1
-อบต.สบแม่ข่า
-ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
หางดง

14
แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
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

5 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้าเพื่อการอุปโภค
กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 53 เมตร บ้านเกาะ
หมู่ที่ 3 ซอย 6
ตาบลสบแม่ข่า
6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร หมู่ที่ 3
บ้านเกาะ (ซอย 5)
ตาบลสบแม่ข่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการระบายน้า
ลดปัญหาน้าท่วมซ้าซาก
2.เพื่อให้ประชาชน
เดินทางสัญจรได้สะดวก
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ก่อสร้างรางระบายน้าเพื่อการ
อุปโภค กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 53 เมตร บ้านเกาะ
หมู่ที่ 3 ซอย 6
ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สัญจรคมนาคมที่สะดวก เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ยาว 600 เมตร หนา 0.15
เมตร หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ
(ซอย 5) ถนนผนังกั้นน้าปิง
ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
694,000
ร้อยละของผู้รับ
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

-

1,291,000

-

-

ร้อยละของผู้รับ
ประโยชน์ต่อ
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ลดปัญหาน้าท่วมขัง
ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
ที่สะดวกปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น

-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
-อบต.สบแม่ข่า
-ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
หางดง

ประชาชนมีเส้นทางสัญจร
คมนาคมขนส่งที่สะดวก
และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

-ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
หางดง
-อบต.สบแม่ข่า

15
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ที่

แผนงาน

3 บริหารงานทั่วไป

4 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
2561 2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
21,000
(1
เครื
่
อ
ง)
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และ สาหรับงานประมวลผล
ใช้ในกิจการสานักปลัด
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 1 เครื่อง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ในกิจการ
สานักปลัด

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 4 ตู้

-

เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ในกิจการ
สานักปลัด

จัดซื้อตู้ลิ้นชัก 15 ชัน้
จานวน 5 ตู้

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก
ปฏิบัติงาน
ขนาด 183 x 76.2 x 73.7
เซนติเมตร
จานวน 10 ตัว

11,000

-

(2 ตู้)

-

สานักปลัด

(2 ตู้)

9,750

6,500

( 3 ตู้)

(2 ตู้)

18,750 18,750
( 5 ตัว

11,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

( 5 ตัว

-

สานักปลัด

-

สานักปลัด

16
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

6 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

7 บริหารงานทั่วไป

8 สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อจัดสถานที่ทางานให้เป็น - พาทิชั่นกระจกใส
สัดส่วน เพิ่มประสิทธิภาพ ขนาด 60 x 150 เซนติเมตร
ในการปฏิบัติงาน
จานวน 6 อัน
ขนาด 90 x 150 เซนติเมตร
จานวน 6 อัน
ขนาด 100 x 150
เซนติเมตร จานวน 11 อัน
- เสาจบ สูง 150 เซนติเมตร
จานวน 7 อัน
- ขาที จานวน 27 อัน
เพื่อใช้กิจการในสานักงาน เครื่องทาน้าเย็น
บริการน้าดื่มให้ประชาชน
จานวน 3 เครื่อง
ที่มาติดต่อราชการ

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพื่อใช้กิจการในสานักงาน

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และ
ใช้ในกิจการสานักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
71,900
-

-

12,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

-

-

สานักปลัด

(3 เครื่อง)

จัดซื้อตู้กับข้าว
ขนาด 75 x 40 x 120
จานวน 1 ตู้

-

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต
จานวน 1 ตู้

-

2,500
( 1 ตู้)

6,500
( 1 ตู้)

17
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

-

กองคลัง

หมวด

ประเภท

9 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
และใช้ในกิจการกองคลัง

10 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและใช้
ในกิจการกองคลัง

11 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
จานวน 3 ตัว
กองคลัง

ที่

แผนงาน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
66,000
(3
เครื
อ
่
ง)
งานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ตามเกณฑ์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จานวน 3 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์
38,900
(1
เครื
อ
่
ง)
ขนาด A 3
จานวน 1 เครื่อง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

6,000
( 3 ตัว)

-

-

กองคลัง

18
แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

12 บริหารงานทั่วไป
13 บริหารงานทั่วไป

14 แผนงานเคหะและชุมชน

15 แผนงานเคหะและชุมชน

16 เคหะและชุมชน

17 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้านและ
งานครัว
ครุภัณฑ์งานบ้านและ
งานครัว
ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
กองคลัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และใช้
ในกิจการของกองคลัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
จานวน 5 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
27,500
(5 ตู้)

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอลความละเอียด
20 ล้านพิกเซล
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
ขนาด 29.5 นิ้ว
กองช่าง
จานวน 1 เครื่อง

-

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเลื่อยโซ่ขนาดบาร์
ปฏิบัติงานและใช้กิจการ
25 นิ้ว ชนิดเครื่องยนต์
กองช่าง
ขนาด 32 ซีซี
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 เครื่อง

-

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก ขนาด
215 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันแสงและควัน ในการเชื่อม
ปฏิบัติงานในกองช่าง

-

จานวน 1 เครื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

19,300

-

-

กองคลัง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

กองช่าง

(1 เครื่อง)

-

17,600
(1 เครื่อง)

38,000
(1 เครื่อง)

-

4,800
(1 เครื่อง)

22,550
(1 เครื่อง)
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แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ที่

แผนงาน

18 เคหะและชุมชน

19 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์สารวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กชนิดตั้งพื้น
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนาด 14 นิ้ว
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ จัดซื้อกล้องระดับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนาดกาลังขยาย 30 เท่า
ปฏิบัติงานในกองช่าง
จานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
7,800
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

(1 เครื่อง)

-

34,800
(1 ชุด)

-

-

กองช่าง

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

20
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
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
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563 2564 (KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
-เดิม1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้มีอาคารสานักงานใช้
อาคารสานักงานชนิด คสล.
1,500,000 1,000,000
ร้อยละ มีสานักงานหลังใหม่มี
สานักงานชนิด คสล. 2 ชั้น
สอย
2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร
ของผู้
สถานที่ปฏิบัติงานที่ดี
ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 23 เมตร
ได้รับ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
(ระยะที่ 5)
ประโยชน์
ตามแบบอบต.สบแม่ข่า
ตาม
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
โครงการ
2561 - 2564) รายการที่ 9
หน้า 99)
โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานชนิด คสล. 2 ชั้น
ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 23 เมตร (ระยะที่ 5)
ตามแบบ อบต.สบแม่ข่า

1. เพื่อให้มีอาคารสานักงาน
ใช้สอย
2. เพื่อให้ประชาชน
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

-เปลี่ยนแปลงอาคารสานักงาน ชนิด คสล.
2 ชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร
ยาว 23 เมตร (ระยะที่ 5)
(ตามแบบ อบต.สบแม่ข่า)

825,000

-

-

ร้อยละของ
ผู้ได้รับ
ประโยชน์
ตาม
โครงการ

มีสานักงานหลังใหม่
มีสถานที่ปฏิบัติงานที่ดี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

21
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุน
เพื่อบริหารศูนย์เด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ตาบลสบแม่ข่า
สถานศึกษา
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายการที่ 5 หน้า 108)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบล
สบแม่ข่า

เป้าหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
สบแม่ข่า

เป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลสบแม่ข่า
- ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
(KPI)
2561
2562
2563
2564
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เดิม250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เด็กศพด. คุณภาพ
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
-เปลี่ยนแปลง350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กศพด. มีคุณภาพ
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษาฯ

22
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์
เพื่อเป็นการอานวยความ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ สะดวกในการให้บริการแก่
บริการประชาชน ประจาปี ประชาชนถึงหมู่บ้าน
2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายการที่ 18หน้า 120)
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน ลดขั้นตอน
ในการบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตาบล
2.เพื่อรับทราบและเข้าใจถึง
ปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน

เป้าหมาย
อบต.ออกให้บริการ ในส่วน
ต่างๆ แก่ประชาชน
ตามหมู่บ้าน

อบต.สบแม่ข่าออกให้บริการ
ในส่วนต่างๆ แก่ประชาชน
ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตาบล
สบแม่ข่า จานวน 5 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
-เดิม50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

-เปลี่ยนแปลง30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
อบต.ได้รับรู้ปัญหา
เพื่อนามาแก้ไขและ
พัฒนาตาบล

1.อบต.สบแม่ข่าเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนได้ดี
ยิ่งขึ้น
2.ลดขั้นตอนการ
บริการให้มีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

23
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการการดาเนินการ เพื่อจัดการเลือกตั้งและ
เลือกตั้ง
เสริมสร้างประชาธิปไตยใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ท้องถิน่
(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายการที่ 3 หน้า 116)
โครงการการดาเนินการ
เลือกตั้ง

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย
ตามระเบียบกฎหมาย

เป้าหมาย
การจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตาบลสบแม่ข่า

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
การดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เดิม10,000
10,000 10,000

2564
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ การจัดการเลือกตั้ง
ผู้เข้าร่วม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
โครงการ
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

-เปลี่ยนแปลง500,000 500,000 500,000 จานวนผู้
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

การจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อย
ตามระเบียบ
กฎหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

24
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 อุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อาเภอหางดงตามโครงการ และวัฒนธรรมที่ดีงามและ
สนับสนุนการจัดงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ประจาปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมาย
ประชาชนเข้าร่วมงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัด
เชียงใหม่

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
-เดิม25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
งบประมาณที่
ให้การอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรมดีงามของ
ท้องถิ่น

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) รายการที่ 2
หน้า 145)

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอหางดงตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
จังหวัดเชียงใหม่
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงใหม่

1. จัดทารถบุปผาชาติ
จานวน 1 คัน พร้อม
ขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านของอาเภอหางดง
2. ส่งเสริมรายได้กระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

-เปลี่ยนแปลง25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมงาน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1.ประชาชนได้ตระหนัก
และหวงแหนในแบบ
แผนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ตน
2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

25
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

แบบ ผ.02

สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภูมปิ ัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

2 อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอหางดงตามโครงการ
จัดงานพระราชพิธีรัฐพิธี
ประจาปี 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564)
รายการที่ 1 หน้า 145)

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสริมความ
จงรักภักดีฯ ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และส่งเสริม
ประเพณี

เป้าหมาย
ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมงานในวันสาคัญของชาติ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2561
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เดิม20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-เปลี่ยนแปลงอุดหนุนที่ทาการปกครอง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วม ประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการ
10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
อาเภอหางดงตามโครงการ แสดงความจงรักภักดีต่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ผู้เข้าร่วม
จัดงานพระราชพิธีรัฐพิธี สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง
ท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
โครงการ
และประเพณีท้องถิ่น
เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
กลุ่มองค์กรเอกชนและ
อาเภอหางดง
ไทยทั้งชาติ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
จังหวัดเชียงใหม่
พิธี งานประเพณี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี

ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
เกิดความรักความ
สามัคคี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

