แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564
(เพิม่ เติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตาบลแม่ไร่
อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

บทนา

1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปการเพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของโครงการฯ

3

ส่วนที่ 3

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาทีเ่ พิม่ เติมและเปลีย่ นแปลง (ผ.01)

5

ส่วนที่ 4บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ภาคผนวก
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนเทศบาลตาบลแม่ไร่
เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่
เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
3. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564
(เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0815.3/ว2698
ลว 30 สิงหาคม 2561
5. หนังสืออาเภอแม่จนั ที่ ชร 0818.1/ว747 ลว 6 สิงหาคม 2561

7

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1
บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิน่ (เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น คือ แผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสั ยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กาหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี
๒. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมแต่ละ
ปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น

1.3 ขัน้ ตอนในการเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีขั้นตอนในการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จั ดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุและความ
จาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่ วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมทัง้ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒ นาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ งได้รับความเห็ นชอบแล้ ว ให้ ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริห ารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันตับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็ นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี
เพื่อประโยชน์ ของประชาชนโดยส่ ว นรวมและเพื่อให้ การบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นสอดคล้ องกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาล และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ป ระโยชน์ คื อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นามาตัดสินใจ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.๒๕61-๒๕64 (เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
บัญชีสรุปการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2561
ลาดับ
ที่
1
1.1

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

ลาดับที่
หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ไร่

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

ลาดับที่
หน้า

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ

1.2

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ของจังหวัดเชียงราย ในคราวที่
จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียง
ฮายเกมส์”

-

กองการศึกษา

การเพิม่ เติม

เหตุผลที่ขอเพิม่ เติม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ ี่ 1 ตาบลแม่ไร่
วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสื่อการเรียนการสอนที่ทนั สมัย
และเพือ่ พัฒนาความรู้ให้เด็กมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว หมูท่ ี่ 1
งบประมาณ 30,700 บาท
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของจานวนเด็กเล็กมีพฒ
ั นาการที่ดขี ึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- เด็กเล็กมีพัฒนาการทีด่ ีขึ้น
- เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
งบประมาณ ปี 2562

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0815.3/ว2698 ลง
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ,
หนังสือจังหวัดเชียงราย
ด่วนที่สุด ที่ ชร
0023.3/21842
ลงวันที่ 10 กันยายน
2561
และหนังสืออาเภอแม่จนั
ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.15/
ว860 ลงวันที่ 12 กันยายน
2561

การเพิม่ เติม

เหตุผลที่ขอเพิม่ เติม

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
จังหวัดเชียงราย ในคราวที่จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
วัตถุประสงค์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่
เป้าหมาย
- ประชาชนในพืน้ ที่ได้รว่ มกันแสดงออกถึงความมี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น
- มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของประชาชน
ในท้องถิ่น
- จัดริว้ ขบวนศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณะ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของหมู่บ้าน ชุมชนและอาเภอ
งบประมาณ 30,000 บาท
ตัวชี้วัด
-จานวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์
-ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลดาเนินงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ทุกภาคส่วนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาเภอ และ
จังหวัดเชียงราย ได้มีสว่ นร่วมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ.2561) “เจียงฮาย

ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย
ด่วนที่สุด ที่ ชร
0023.3/18487
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
และหนังสืออาเภอแม่จนั
ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.15/
ว724
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

เกมส์”
- ทุกภาคส่วนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาเภอ และ
จังหวัดเชียงรายได้รว่ มกันส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมือง
แห่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายให้ปรากฏสู่
บุคคลภายนอก
- ทุกภาคส่วนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาเภอ และ
จังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเทีย่ วเพื่อเพิม่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ ปี 2562

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.๒๕61-๒๕64 (เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข
1.ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากว๋าว
หมู่ที่ 1
ตาบลแม่ไร่

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี มีสอื่ การ
เรียนการสอนที่ทนั สมัย และ
เพื่อพัฒนาความรู้ให้เด็กมี
ความฉลาดมากยิ่งขึน้

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.

โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ของจังหวัด
เชียงราย ในคราวทีจ่ ะมี
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 46 “เจียงฮาย
เกมส์”

ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ตามอานาจ
หน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ป่ากว๋าว
หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ประชาชนใน
พื้นที่ได้รว่ มกัน
แสดงออกถึง
ความมี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ของแต่ละ
ท้องถิ่น
- มีการจัด
แสดง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ของประชาชน
ในท้องถิ่น
- จัดริว้ ขบวน
ศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณะ
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของ
หมู่บ้าน ชุมชน
และอาเภอ

25๖1
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
30,700
-

25๖1
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ
ได้รบั

ร้อยละของจานวนเด็ก
เล็กมีพฒ
ั นาการที่ดีขนึ้

-เด็กเล็กมี
พัฒนาการทีด่ ีขึ้น
-เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น

ตัวชีว้ ดั
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่า
จะได้รบั

-จานวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
-ร้อยละของความพึง
พอใจต่อผล
ดาเนินงาน

- ทุกภาคส่วนใน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
อาเภอ และ
จังหวัดเชียงราย
ได้มีส่วนร่วมใน
การเป็นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 46 (พ.ศ.
2561) “เจียง
ฮายเกมส์”
- ส่งเสริม
ภาพลักษณ์การ
เป็นเมืองแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัด
เชียงรายให้ปรากฏ
สู่บุคคลภายนอก
- ส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของ
จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่ไร่

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
ทต.แม่ไร่

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.๒๕61-๒๕64 (เพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย

ที่

1.

แผนงาน

หมวด

การศึกษา ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
อื่นๆ

เพื่อจัดซื้อชุด
อุปกรณ์
สาหรับ
ห้องเรียน
โครงการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLTV

งบประมาณและทีผ่ า่ นมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 โครงการ

-

30,700

-

-

-

30,700

-

-

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา
ทต.แม่ไร่

