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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.2561
-----------------------------------------------------ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ไดดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๒ ข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 โดยได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ประชาคมท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ตามความในมาตรา 46 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองคารบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ได้ส่ง
แผนพัฒ นาท้องถิ่นดังกล่ าวให้น ายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลแม่ส ลองนอกประกาศใช้แล้ ว เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม 2561 นั้น
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 หมวด ๔ ข้อ 22 วรรคสอง ข้อ 22/1 วรรคสอง และ ข้อ 22/2 องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สลองนอก จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
พ.ศ.2561 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖1

(นายสมบูรณ์ มาเยอะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตาบล
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตาบล ซึ่งได้กาหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สลองนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้บรรลุ
เป้ าหมายตามภารกิ จ และอ านาจหน้ าที่ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ส ลองนอกอย่ างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
โครงการกิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.
2561 ในครั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 ข้อ ๒๒ ข้อ 22/1 ข้อ 22/2 และตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
พฤศจิกายน 2561
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ภาคผนวก
1. เอกสารประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก (พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 1

ส่วนที่ 1
เหตุผลและความจาเป็น
1. เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564 เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น
แต่ เนื่ องจากยั งมี โครงการ/กิ จกรรม/ครุ ภั ณฑ์ ที่ เป็ นการแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนและมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการจัดทาเพื่อบริการสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในการเตรียมการป้องกันและแก้ ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ประจาปี พ.ศ.2562 โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก
กรณีการเกิดอุบัติการณ์ดินเคลื่อนตัวในพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งอุบัติการณ์ดินเคลื่อนตัวดังกล่าว
ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถคาดหมายได้ว่าการเคลื่อนตัวของดินจะ
สิ้นสุดลงเมื่อไหร่หรือจะมีความรุนแรงลดลงหรือเพิ่มขึ้นในระดับใด จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติภัยดินถล่มที่
รุนแรงที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้
โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนถึงรายการครุภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ ที่ต้องดาเนินการจัดทาเพื่อบริการสาธารณะต่างๆ
ยั งไม่ ได้ บรรจุ อยุ่ ในแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลแม่ สลองนอก จึ งไม่ อาจน ามาจั ดท า หน้า 2
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณจากเงินสะสม
ได้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก จึงจาเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเหล่านี้เพื่อบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพื่อที่จะสามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และการจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว
1617 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นคาถาม – แนวทาง ปฏิบัติ ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนว
ทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนว
ทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561) ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสาคัญ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ดังนี้
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บสนุนการจั ดทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นจัดทาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒ นาท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็ นชอบแล้ ว ให้ ส่ งแผนพัฒ นาท้องถิ่ น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22/2 ในกรณี การเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นที่ เ กี่ ย วกั บโครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สาหรับ องค์การบริห ารส่ว นตาบลให้ ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้ สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ส่วนที่ 1
เหตุผลและความจาเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ส่วนที่ 2
สรุปรายละเอียดการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ส่วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ส่วนที่ 4
รายละเอียดโครงการฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ภาคผนวก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

2.1 รายละเอียดการเพิ่มเติม

โครงการ

รายละเอียดการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครังที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว แผนงานการเกษตร

รวม 1 โครงการ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรแบบยั่งยืนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จ้านวน 7 จุดๆ ละ
500,000 บาท
งบประมาณและที่ผ่านมา
- 3,500,000 บาท
- งบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ตัวชี้วดั (KPI)
- ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ได้รับการแก้ไข
- นโยบายของรัฐบาลได้รับการตอบสนองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กองช่าง อบต.แม่สลองนอก
- กองทุนอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน
3,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครังที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 3

รายละเอียดการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครังที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. โครงการจ้างเหมาส้ารวจเสถียรภาพลาดดินในพืนทีบ่ ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1
(บริเวณหลังร้านสะดวกซือเซเว่น - อีเลฟเว่น) และบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 (บริเวณ
พืนทีป่ ระสบภัยพิบัตดิ นิ เคลื่อนตัว)
วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันภัยพิบตั ิดินเคลื่อนตัวในพื้นที่และเพื่อป้องกันภัยพิบตั ิดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- ด้าเนินการจ้างเหมาส้ารวจเสถียรภาพลาดดินในพื้นที่ จ้านวน 2 จุด
จุดที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านสันติคีรี (บริเวณหลังร้านสะดวกซื้อเซเว่น - อีเลฟเว่น)
จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านธาตุ (บริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิดินเคลื่อนตัว)
งบประมาณและที่ผ่านมา
- งบประมาณจาก อบต.แม่สลองนอก จ้านวน 2,000,000 บาท
ตัวชี้วดั (KPI)
- ผลการส้ารวจ จ้านวน 1 ชุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สามารถป้องกันภัยพิบตั ิที่ไม่อาจคาดคิดได้จากดินเคลื่อนตัวและดินถล่ม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- ส้านักปลัด อบต.แม่สลองนอก

รวม 1 โครงการ

-

2,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครังที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.1 แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา
๑.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒.1 แผนงาน การเกษตร
2.2 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป
๒.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา
รวม

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 07

ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1

3,500,000
3,500,000

0

0

0

0

1
1

3500000.00
3,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการสาธารณสุข
๓.๑ แผนงาน การศึกษา
๓.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.3 แผนงาน การกีฬาและนันทนาการ
3.4 แผนงาน สาธารณสุข
3.5 แผนงาน งบกลาง
รวม
0
0

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวติ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์
๔.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
0
4.4 แผนงาน งบกลาง
รวม

0

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ. 07

ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

1

2,000,000

0

0

0

0

1

2,000,000

0

1

2,000,000

0

0

0

0

1

2,000,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
๕.๒ แผนงาน การเกษตร
5.3 แผนงาน เคหะและชุมชน
5.4 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร
๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป
๖.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
๖.3 แผนงานสร้สงความเข้มแข็งของชุมชน
๖.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 6

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

รวมทั้งสิน้
ยุทธศาสตร์

0

0

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

2

5,500,000

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

แบบ ผ. 07

0

0

0

ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

2

5,500,000

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนงานบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม

0

0

2
1
3

200,000
220,000
420,000

0

0

0

0

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.2561

2
1
3

200,000
220,000
420,000

หน้า 7

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๒.1 แผนงาน การเกษตร
1
6,500,000
1
6,500,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวติ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
0
0
1
2,000,000
0
0
0
0
1
2,000,000
รวมทั้งสิน้
2 8,500,000
2 8,500,000
บัญชีครุภัณฑ์
2
200,000
2
200,000
แผนงานบริหารทัว่ ไป
1
220,000
1
220,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
0
0
3
420,000
0
0
0
0
3
420,000
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรระทาสาธารณภัย
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาสารวจเสถียรภาพ - เพื่อป้องกันภัยพิบตั ิดิน
- ดาเนินการจ้างเหมา
2,000,000
งบ อบต.
ลาดดินในพื้นที่บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 เคลื่อนตัวในพื้นที่
สารวจเสถียรภาพลาด
(บริเวณหลังร้านสะดวกซื้อเซเว่น - - เพื่อป้องกันภัยพิบตั ิดินถล่ม ดินในพื้นที่
อีเลฟเว่น) และบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ที่อาจเกิดขึ้นได้
จานวน 2 จุด
จุดที่ 1
(บริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติดิน
เคลื่อนตัว)
- หมู่ที่ 1 บ้านสันติคีรี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
(KPI)
ผลการสารวจ
จานวน 1 ชุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- สามารถป้องกัยภัยพิบัติ สานักปลัด อบต.

ที่ไม่อาจคาดคิดได้จาก แม่สลองนอก
ดินเคลือ่ นตัวและดินถล่ม

(บริเวณหลังร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น)
จุดที่ 2
- หมู่ที่ 4 บ้านธาตุ

(บริเวณพื้นที่ประสบ
ภัยพิบตั ิดินเคลือ่ นตัว)

รวม

1 โครงการ

-

-

-

2,000,000

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

-

-

หน้า 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แบบ ผ. 01

อันนี้นะ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรระทาสาธารณภัย

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

หน้า 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 14

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 16

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 18

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 19

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 20

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 21

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 22

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 23

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 24

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

แบบ ผ. 01

หน้า 26

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แบบ ผ. 05

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงรายที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
2.1 แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
(KPI)
1 โครงการระบบสูบน้้าพลังงาน - เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ - ก่อสร้างระบบสูบน้้า
6,500,000
- ระบบสูบน้้า
แสงอาทิตย์เพือ่ การเกษตร
เกษตรกรแบบยั่งยืนโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับเกษตรกรใน
งบ กองทุน
ทีไ่ ด้มาตรฐาน
- เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
พืน้ ที่
อนุรักษ์พลังงาน
รัฐบาลในการยกระดับคุณภาพ จ้านวน 13 จุด
กระทรวงพลังงาน
ชีวติ ของเกษตรกร
จุดละ 500,000 บาท

รวม

1 โครงการ

-

-

-

6,500,000

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- ปัญหาภัยแล้งของเกษตร
กองช่าง
กรในพืน้ ทีไ่ ด้รับการแก้ไข
- นโยบายของรัฐบาล
กองทุนอนุรักษ์
ได้รับการตอบสนองเพือ่
พลังงาน
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ กระทรวงพลังงาน
เกษตรกร
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

-

-

หน้า 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 13

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 14

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 15

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 16

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 17

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖4) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แบบ ผ. 05

หน้า 18

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

แผนงานบริหารทัว่ ไป
1 เครื่องพิมพ์ ชนิด
ครุภนั ฑ์
เลเซอร์ หรือ ชนิด
LED สี แบบ
Network

2 เต็นท์ทรงปีกนก
โครงเหล็กพร้อม
ผ้าใบคลุมเต็นท์

ครุภนั ฑ์

2 รายการ

-

รวม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ประเภท
วัตถุประสงค์
หมายเหตุ
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
2562
2563 2564 รับผิดชอบหลัก
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์
(พิมพ์เช็ค)
หรือชนิด LED สี แบบ
Network
จานวน 1 เครื่อง
(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
พ.ศ. 2561 ข้อ 48)

10,000

กองคลัง

ครุภนั ฑ์อื่น

190,000

สานักงาน
ปลัด

200,000

-

-

เพื่อใช้ในงานราชการ จัดซื้อเต็นท์ทรงปีกนกโครง
เหล็ก ขนาด 4 x 8 เมตร
ขาสูง 2.50 เมตร
จั่วสูง 0.75 เมตร
เหล็กหนา 1.6 มิลลิเมตร
พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์
จานวน 10 ชุด
(คุณลักษณะนอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด)
บัญชีครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม /เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

หน้า 10

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
ประเภท
วัตถุประสงค์
หมายเหตุ
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
2562
2563 2564 รับผิดชอบหลัก

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 ถัง ไอบีซี (IBC) แทงค์ ครุภนั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
คอกกรงเหล็ก ขนาด
1,000 ลิตร พร้อม
เครื่องพ่นแรงอัดสูง
พร้อมสายและหัวฉีด
เพือ่ ใช้ในการดับไฟป่า

เพื่อใช้ในงานราชการ - จัดซื้อถัง ไอบีซี (IBC)
220,000
(ดับไฟป่า)
แทงค์คอกกรงเหล็ก ขนาด
1,000 ลิตร พร้อมเครื่องพ่น
แรงอัดสูง พร้อมสายและ
หัวฉีด เพื่อใช้ในการดับไฟป่า
จานวน 11 ชุด
คุณลักษณะ
- ถัง ไอบีซี IBC ผลิตจาก
พลาสติก เกรด A
- มีความจุไม่นอ้ ยกว่า
1,000 ลิตร
- วาวล์ปล่อยน้าออก บัตเตอร์
ฟลายวาวล์มารตฐาน ท่อเปิด
ขนาด 2 นิว้
- แทงค์คอกกรงทาจากเหล็ก
ป้องกันสนิม และสามารถยึด
ถังให้อยู่คงที่ได้
- พร้อมเครื่องพ่นยา/น้า
แรงอัดสูง เครื่องยนต์เบนซิน
กาลังแรงม้าไม่นอ้ ยกว่า 3.5
hp แรงม้า
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม /เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

สานักงาน
ปลัด

หน้า 11

แบบ ผ. 08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
หมายเหตุ
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
2562
2563 2564 รับผิดชอบหลัก
- พร้อมสายพ่นยา/น้า ชนิด
หนา ความยาวไม่นอ้ ยกว่า
100 เมตร
- พร้อมหัวฉีดพ่นยา/น้า
- สามารถประกอบวางบน
รถกระบะเพื่อใช้งานในการ
ดับไฟป่าได้
(คุณลักษณะนอกเหนือจาก
บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สามารถจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาด)

รวม

1 รายการ

-

-

-

-

-

220,000

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก เพิ่มเติม /เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561

-

-
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