ประกาศเทศบาลตาบลแม่ไร่
เรือ่ ง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)
(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563
--------------------------------------ด้ ว ยคณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบลแม่ ไ ร่ และคณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท า
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ทุกประการ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 จึงอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนึ่ง ประชาชนสามารถขอเข้าดูข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2563 ได้ทศี่ ูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลแม่ไร่ หรือเว็บไซต์เทศบาลตาบลแม่ไร่ www.maerai.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕63

(นายสาราญ สันตุ้ยลือ)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่ไร่

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
(เพิม่ เติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 1)
พ.ศ.2563

ของ

เทศบาลตาบลแม่ไร่
อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

บทนา

1

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปการเพิ่มเติมและเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของโครงการฯ

3

ส่วนที่ 3

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาทีเ่ พิม่ เติมและเปลีย่ นแปลง (ผ.01)

4

ส่วนที่ ๔บัญชีครุภณ
ั ฑ์ (แบบ ผ.08)

๕

ภาคผนวก
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนเทศบาลตาบลแม่ไร่
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่
3. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เพิม่ เติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1
บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิน่ (เพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ ปี ง บประมาณแต่ ล ะปี ซึ่ ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเป็ น แผนก้ า วหน้ า และให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กาหนดให้มีระยะเวลาห้าปี
๒. เพื่อ เป็ น กรอบในการจัด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจาปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม
งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น

1.3 ขัน้ ตอนในการเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้น ตอนในการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพั ฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันตับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้ อ 22/2 ในกรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ

บริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริห ารงานขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ป ระโยชน์ คื อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริห ารของ
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕61-๒๕65 (เพิม่ เติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
บัญชีสรุปการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565)

1
1.1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ระดับอาเภอแม่จนั

ลาดับที่
หน้า
-

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ

การเพิม่ เติม

โรงเรียนแม่จัน โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ระดับอาเภอแม่จัน
วิทยาคม
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.
5.

เหตุผลที่ขอเพิ่มเติม

ตามหนังสือจังหวัด
เชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร
เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอแม่จันที่มีปัญหาหรือต้องการความ
0032.014/31461
ช่วยเหลือได้รับคาปรึกษาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อน
ลงวันที่ 25 ธันวาคม
อาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
2562
เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอแม่จันได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูน
หนังสืออาเภอแม่จัน
ทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาพัฒนา IQ และ EQ ทั้งด้วยตนเองและจากกลุ่มเพื่อน ด่วนที่สุด ที่ ชร
วัยเดียวกัน
0023.15/ว1437
เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในป่าในพื้นที่อาเภอแม่จันได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็น ลงวันที่ 26 ธันวาคม
ประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง 2562
ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรีกีฬาศิลปะจากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
และหนังสือโรงเรียนแม่จัน
เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอแม่จันได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่
วิทยาคม ที่ ศธ
ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทากิจกรรมที่สนใจร่วมกันรวมทั้งกิจกรรมที่จะ
04266.23/ว 1500
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ลงวันที่ 18 ธันวาคม
เพื่อให้นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอแม่จันที่มีความสามารถเข้ารับการอบรม
2562
เป็นอาสาสมัครให้คาปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน

เป้าหมาย
1. นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
จานวน 1,882 คน
2. นักเรียน เยาวชน ในพื้นที่อาเภอแม่จันทั้ง 13 ตาบล
งบประมาณ 35,000 บาท
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของจานวนนักเรียน เยาวชน ในพื้นที่อาเภอ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอแม่จันที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับ
คาปรึกษาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
2. นักเรียนเยาวชนและวิจารณ์ได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึก
แก้ปัญหาพัฒนา IQ และ EQ ทั้งด้วยตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
3. นักเรียนเยาวชนในพื้นที่อาเภอแม่จันได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้า
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี
กีฬาศิลปะจากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
4. นักเรียนเยาวชนในพืน้ ที่แม่จันได้มีสถานที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายใน
การทากิจกรรมที่สนใจร่วมกันรวมทั้งกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
5. นักเรียนเยาวชนในพื้นที่เมืองแม่จันมีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครให้
คาปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน
งบประมาณ ปี 2563

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี พ.ศ.๒๕61-๒๕65 (เพิม่ เติมและเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการ
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

1. โครงการศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER
ONE ระดับอาเภอแม่
จัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเยาวชน
ในพื้นที่อาเภอแม่จันที่มี
ปัญหาหรือต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับคาปรึกษา
แนะนาที่ถูกต้องเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อน
อาสาสมัครที่ผา่ นการ
อบรม
2.เพื่อให้นักเรียนเยาวชน
ในพื้นที่อาเภอแม่จันได้รับ
ประสบการณ์และเพิ่มพูน
ทักษะจากการฝึก
แก้ปัญหาพัฒนา IQ และ
EQ ทั้งด้วยตนเองและจาก

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

(ผลผลิตของ
โครงการ)

25๖1
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1.นักเรียน
โรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 จานวน
1,882 คน
2.นักเรียน
เยาวชน ในพื้นที่
อาเภอแม่จันทั้ง
13 ตาบล

-

-

35,000

-

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ดั
(KPI)
ร้อยละของ
จานวนนักเรียน
เยาวชน ใน
พื้นที่อาเภอ
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. นักเรียน
สานักปลัด
เยาวชนในพื้นที่ เทศบาลตาบล
อาเภอแม่จันที่
แม่ไร่
มีปัญหาหรือ
ต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับ
คาปรึกษา
แนะนาที่
ถูกต้อง
เหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือ
เพื่อน
อาสาสมัครที่
ผ่านการอบรม
2. นักเรียน

กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน
3.เพื่อให้นักเรียนเยาวชน
ในป่าในพื้นที่อาเภอแม่จัน
ได้มโี อกาสใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วม
กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์และ
เสริมสร้างความสุขให้กับ
ตนเองด้วยการฝึกทักษะ
ด้านดนตรีกีฬาศิลปะจาก
อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่
ละด้าน
4.เพื่อให้นักเรียนเยาวชน
ในพื้นที่อาเภอแม่จันได้มี
สถานที่ที่เหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
ในการทากิจกรรมที่สนใจ
ร่วมกันรวมทั้งกิจกรรมที่
จะเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี
5.เพื่อให้นักเรียนเยาวชน
ในพื้นที่อาเภอแม่จันที่มี
ความสามารถเข้ารับการ
อบรมเป็นอาสาสมัครให้
คาปรึกษาเพื่อนช่วยเพื่อน

เยาวชนและ
วิจารณ์ได้รับ
ประสบการณ์
และเพิ่มพูน
ทักษะจากการ
ฝึกแก้ปัญหา
พัฒนา IQ และ
EQ ทั้งด้วย
ตนเองและจาก
กลุ่มเพื่อนวัย
เดียวกัน
3. นักเรียน
เยาวชนในพื้นที่
อาเภอแม่จันได้
มีโอกาสใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์โดย
เข้าร่วม
กิจกรรมที่
สร้างสรรค์และ
เสริมสร้าง
ความสุขให้กับ
ตนเองด้วยการ
ฝึกทักษะด้าน
ดนตรีกีฬา
ศิลปะจาก
อาสาสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญแต่
ละด้าน
4. นักเรียน
เยาวชนในพื้นที่
แม่จันได้มี
สถานที่

เหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับ
จากทุกฝ่ายใน
การทากิจกรรม
ที่สนใจร่วมกัน
รวมทั้งกิจกรรม
ที่จะส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่
ดี
5. นักเรียน
เยาวชนในพื้นที่
เมืองแม่จันมี
ความสามารถ
เข้ารับการ
อบรมเป็น
อาสาสมัครให้
คาปรึกษาเพื่อน
ช่วยเพื่อน

