
 

 

  

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 





คำนำ 
   
  ตามที่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลห้วย
ทราย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้ว นั้น 

  เนื ่องจากเทศบาลตำบลห้วยทราย มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดของชื่อ
โครงการพัฒนาที่ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลห้วยทราย 
โดยไม่ทำให ้ว ัตถ ุประสงค์และสาระสำคัญเด ิมเปล ี ่ยนแปลงไป  โดยดำเน ินการตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561   

เทศบาลตำบลห้วยทราย  



สารบัญ 

 

                    หน้า 

การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564     1  

รายละเอียดโครงการ         2-3 
         

 



แบบ ผ 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

แผนงานการศึกษา 2 100.00 24,200.00              100.00 กองการศึกษา
รวม 2 100.00 24,200.00             100.00

รวมท้ังส้ิน 2 100.00 24,200.00             100.00

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนงบประมำณ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน แก้ไข คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2564

เทศบำลต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่



ผ.02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                          งบประมาณ    ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า 

  จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

   หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565     (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

 เดิม โครงการส่งเสริมวิชาการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิม 
พระเกียรติฯ บ้านล้านตอง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เด็กก่อนวัยเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80  
จำนวนเด็กที 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยท่ี
เหมาะสม 

 

กอง
การศึกษา 

 ใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแสะ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เด็กก่อนวัยเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80  
จำนวนเด็กที 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยท่ี
เหมาะสม 

 

กอง
การศึกษา 

(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองแสะ)   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไขครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                          งบประมาณ    ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า 

  จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

   หลัก 

2561 2562 2563 2564 2565     (KPI) 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

 เดิม โครงการส่งเสริมวิชาการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิม 
พระเกียรติฯ บ้านล้านตอง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เด็กก่อนวัยเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80  
จำนวนเด็กที 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยท่ี
เหมาะสม 

 

กอง
การศึกษา 

 ใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ไอทีเฉลิมพระเกยีรตฯิ บ้าน
ล้านตอง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เด็กก่อนวัยเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80  
จำนวนเด็กที 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมี
พัฒนาการ
ตามวัยท่ี
เหมาะสม 

 

กอง
การศึกษา 
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไอที
เฉลิมพระ
เกียรติฯ    

บ้านล้านตอง) 
 

 
 

 
 


