แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
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41 - 42

สวนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล

บทนํา

ตามที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อเปนการเตรียมการ
สําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนใหสอดคล องกับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และฉบับ
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ซึ่งไดประกาศใชตามระเบียบแลว นั้น
เพื่อใหการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาสําเร็จลุลวง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น เพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น และจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงาน อันจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดจัดทํารางแผนการ
ดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว พิจารณา
แลวเสนอตอผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประกาศเปนแผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562
พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบตามขั้นตอนตอไป

2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อแสดงถึ งรายละเอีย ด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจ กรรมที่ดําเนิน การจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อใหแนวทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น
4. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ และโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานอื่น เชน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ะเข า ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ โดยตรวจสอบจากหนว ยงานในพื้น ที่ และตรวจสอบจากแผน
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ
1

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาของเทศบาลตํ า บล จั ด ทํ า ร า งแผนการ
ดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาของตําบล กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยมีเคา
โครงแผนปฏิบัติการ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบล นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารเทศบาล
ตํ า บลเจดี ย แม ครั ว เพื่ อให ความเห็ น ชอบรา งแผนการดํ าเนิน งาน ป 2562 แล ว ประกาศใช เพื่ อให
ประชาชนในตําบลทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยงานราชการส วนกลาง สวนภูมิภาค รัฐ วิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงาน
เปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น

4. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. เปนแผนการดําเนินงาน (Action Plan) แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดําเนินงานจริง
2. เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเขามาดําเนินการในพื้นที่เทศบาล เพื่อ
ประสานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
3. แผนงานและโครงการ สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น

2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

แบบ ผด. 01

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

4.29
4.29

1,003,600.00
1,003,600.00

3.52
3.52

กองชาง

125,000.00
125,000.00

0.44
0.44

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1
1.43
3.2 แผนงานสาธารณสุข
2
2.86
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1
1.43
3.4 แผนงานการเกษตร
1
1.43
5
7.14
รวม

30,000.00
190,000.00
3,000,000.00
30,000.00
3,250,000.00

0.11
0.67
10.51
0.11
11.39

งาน ปภ. สํานักปลัด
กองสาธารณสุข
กองชาง
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
1.43
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4
5.71
5
7.14
รวม

20,000.00
190,000.00
210,000.00

0.07
0.67
0.74

สํานักปลัด
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3
3
รวม

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
5
7.14
5
7.14
รวม

3

หนวยดําเนินการ

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.5 แผนงานงบกลาง

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

20
3
3
3
4
33

28.57
4.29
4.29
4.29
5.71
47.14

รวม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5
7.14
5
7.14
รวม
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานสาธารณสุข
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

9
2
3
14

12.86
2.86
4.29
20.00

4

แบบ ผด. 1

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

6,087,863.00
190,000.00
140,000.00
530,000.00
15,884,000.00
22,831,863.00

21.34
0.67
0.49
1.86
55.67
80.02

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด
กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองสาธารณสุข

335,000.00
335,000.00

1.17
1.17

งานปภ. สํานักปลัด

582,500.00
70,000.00
123,800.00
776,300.00

2.04
0.25
0.43
2.72

สํานักปลัด/กองคลัง
กองสาธารณสุข
กองชาง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

แบบ ผด. 1

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ
3

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
4.29

5

7.14

125,000.00

0.44

สํานักปลัด

5

7.14

3,250,000.00

11.39

5

7.14

210,000.00

0.74

สํานักปลัด, กองชาง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล
สํานักปลัด, กองการศึกษา

33

47.14

22,831,863.00

80.02

5

7.14

335,000.00

1.17

14

20.00

776,300.00

2.72

70

100.00

5

จํานวนงบประมาณ
1,003,600.00

28,531,763.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
3.52

100.00

หนวยดําเนินการ
กองชาง

สํานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข
เทศบาล, สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบานเจดียแมครัว จังหวัดเชียงใหม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

โครงการขุดทํารางระบายน้ํารอบสนามฟุตบอล

รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ
1

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด
50.00

1

2

แบบ ผด. 01

50,000.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
33.33

50.00

100,000.00

66.67

100.00

150,000.00

100.00

6

จํานวนงบประมาณ

หนวยดําเนินการ
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม

โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
คิดเปนรอยละของ
จํานวนโครงการที่
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
ดําเนินการ
1
25.00
100,000.00

แบบ ผด. 1

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด
40.00

ผลิตสารชีวภัณฑ

1

25.00

50,000.00

20.00

การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผูผลิตทางการเกษตร

1

25.00

50,000.00

20.00

สงเสริมการผลิตลําไยคุณภาพ

1

25.00

50,000.00

20.00

4

100.00

250,000.00

100.00

รวม
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หนวยดําเนินการ
สํานักงานเกษตร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตร อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิว
ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติ
421,600
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
กคอนกรีต (over-lay) บานเจดียแมครัว
(over-lay) บานเจดียแมครัว
หมูที่ 3 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสัน
หมูที่ 3 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอ ทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีขนาดผิว
สันทราย จังหวัดเชียงใหม
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 296.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 1,184.00 ตารางเมตร
2 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
(over-lay) บานกลางพัฒนา
หมูที่ 9 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติ
กคอนกรีต (over-lay) บานกลางพัฒนา
หมูที่ 9 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 184.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 736.00 ตารางเมตร

262,000

พื้นที่
ดําเนินการ
หมูที่ 3

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

หมูที่ 9

กองชาง
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
320,000
เสริมเหล็ก สายบานแมใส ธงทอง บานแมใส ธงทอง บานแพะแมแฝกใหม
บานแพะแมแฝกใหม หมูที่ 10
หมูที่ 10 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอ
ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย สันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยมีขนาด
จังหวัดเชียงใหม
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร
พรอมลงลูกรังไหลทาง 0.00-0.30
เมตร
รวม

พื้นที่
ดําเนินการ
หมูที่ 10

#########
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หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบริหารศูนยบริการและ ดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอด
25,000
เทศบาล สํานักปลัด/
ถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลแม
ศบกต.แมแฝก
ประจําตําบลแมแฝกใหม
แฝกใหม เพื่อใหเกิดการพัฒนางานดาน
ใหม
การเกษตรในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลแมแฝกใหม

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก
คณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลแมแฝกใหม

30,000

เทศบาล

สํานักปลัด/
ศบกต.แมแฝก
ใหม

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ในกิจกรรมตางๆ
2. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เนนการบูร
ณาการรวมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน

30,000

เทศบาล

สํานักปลัด
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
4 โครงการการลดการใชสารเคมีทาง 1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
20,000
เทศบาล
การเกษตร
2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ ประสานการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการฯ โดยเนน
การบูรณาการรวมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ประเมินผลและวิเคราะหโครงการฯ
5 โครงการเกษตรผสมผสาน (LSEP) 1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ ประสานการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามโครงการฯ โดยเนน
การบูรณาการรวมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ประเมินผลและวิเคราะหโครงการฯ

รวม

20,000

เทศบาล

125,000

11

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเฝาระวังการเผาและ
1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเปนแนวทาง
30,000
เทศบาล สํานักปลัด (ปภ.)
ควบคุมหมอกควันไฟปา
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดําเนินตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

รวม

30,000
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
พื้นที่
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ
1 โครงการรณรงคคัดแยกขยะใน
1. ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
160,000
เทศบาล
ชุมชน
เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับวางแผนการ
ดําเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความ
พรอมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
2. เขียนโครงการฯและนําเสนอโครงการ
3. ประสานงานวิทยากร
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
5. จัดกิจกรรมรณรงคการคัดแยกขยะ
ในชุมชน ผานกลวิธีตางๆ
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเปน
ระยะ
30,000
เทศบาล
2 โครงการรณรงคติดตั้งระบบบําบัด 1. วางแผนการดําเนินงานโครงการ
น้ําเสียเบื้องตนภายในครัวเรือน 2. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
3. ขออนุมัติจัดทําโครงการ
4. ประชุมแบงงานและชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
5. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเปน
ระยะ
รวม
190,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คาใชจายในระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อเปนคาใชจายในระบบการจัดเก็บ
3,000,000
เทศบาล กองชาง/กอง
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชน คา
สาธารณสุขและ
จัดการซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดเก็บ
สิ่งแวดลอม
ขยะ เชน ถุงมือ ถุงขยะ ผากันเปอน
ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงคาจางเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยัง
สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อให
สภาพแวดลอมภายในตําบล ใหสะอาด
เรียบรอย
รวม

3,000,000
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
3.4 แผนงานการเกษตร
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษ
จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ
30,000
เทศบาล
สํานักปลัด/
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการดูแล
ศบกต.แมแฝก
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติใน
ใหม
พื้นที่ตําบลแมแฝกใหม

รวม

30,000
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แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 คาใชจายในพิธีทางศาสนา งานรัฐ ดําเนินการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐ
พิธี
พิธีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชน
วันปยะมหาราช, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา หรือวันสําคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงค
โดยเปนคาจางเหมาดําเนินการจัดงาน
คาวัสดุ คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
รวม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

20,000
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หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเสริมสนับสนุน
จัดกิจกรรมโครงการสงเสริมสนับสนุน
50,000
เทศบาล กองการศึกษา
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
ตําบลเจดียแมครัว
2 โครงการกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิถี ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น

40,000

เทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปใหมเมือง

ดําเนินงานจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
การสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปใหม
เมือง

80,000

เทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ธรรมสัญจร)

ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ธรรมสัญจร)

10,000

เทศบาล

กองการศึกษา
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.2

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผอกอย จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
60,000
เทศบาล กองการศึกษา
ปาเวณียี่เปง
ประเพณียี่เปงที่ดีงาม และภูมิปญญา
ในทองถิ่น

รวม

190,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเด็กแหงชาติ

จัดกิจกรรมใหเด็กไดแสดงออก ไดแก
การแสดงบนเวที การตอบคําถามชิง
รางวัล เลนเกมชิงรางวัล การเลนเกม
ตามซุมกิจกรรม และการจัดซุม
นิทรรศการใหความรูแกเด็ก

2 โครงการกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

จัดกิจกรรมใหเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ไดแก กิจกรรมวันไหวครู
กิจกรรมฟนสวยยิ้มสดใส กิจกรรมลอย
กระทง กิจกรรมวิชาการสรางผลงานสู
การเรียนรู กิจกรรมพัมนาทางกาย
สําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเลา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมสูนิทานแสนสนุก

งบประมาณ
(บาท)
100,000

30,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาล
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กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
294,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

คาจัดหาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว

4 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

5,000

เทศบาล

กองการศึกษา

5 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเจดียแมครัว เปนคา
วัสดุตามหนวยการเรียนรูการจัด
ประสบการณการศึกษาปฐมวัย จํานวน
40 หนวยการเรียนรู

102,000

เทศบาล

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด ดําเนินการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดย
เจดียแมครัว
จัดหาสือ่ การเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับพัมนาการเด็ก
7 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน

งบประมาณ
(บาท)
100,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับแหลง
เรียนรู พรอมทั้งปรับปรุงแหลงเรียนรู
ใหมีความเหมาะสม

50,000

เทศบาล

กองการศึกษา

8 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน จัดหาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กใน
อนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว

940,000

เทศบาล

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
9

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

โครงการอบรมการจัดทําและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

จัดการอบรมการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

10 คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

คาใชจายบริการรายเดือนอินเตอรเน็ต
โรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

9,600

เทศบาล

กองการศึกษา

11 โครงการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จัดฝกอบรมและจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนการสอนเพื่อรณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

15,000

เทศบาล

กองการศึกษา

12 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จัดหาวัสดุตามหนวยการเรียนรูการจัด
ประสบการณการศึกษาปฐมวัย

391,000

เทศบาล

กองการศึกษา

13 คาหนังสือเรียน

จัดหาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว

46,000

เทศบาล

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
46,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

14 คาอุปกรณการเรียน

จัดหาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

15 คาเครื่องแบบนักเรียน

จัดหารเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

69,000

เทศบาล

กองการศึกษา

16 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ไดแก กิจกรรมวัน
ไหวครู กิจกรรมวันแม กิจกรรมวัน
เขาพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาทางกายสําหรับ
เด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาเดย
แคมป

98,900

เทศบาล

กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

17 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนสําหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เจดียแมครัว
ตําบลเจดียแมครัว โดยฝกอบรมเชิง
วิชาการและศึกษาดูงาน
18 คาอาหารเสริม (นม)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ใหแกเด็ก นักเรียนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เด็กนักเรียน
โรงเรียนบานเจดียแมครัวและโรงเรียน
บานแมแฝก

งบประมาณ
(บาท)
15,000

1,592,363

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาล
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กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานเจดียแมครัว

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานเจดียแมครัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2561

20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบานแมแฝก

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบานแมแฝก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2561

รวม

งบประมาณ
(บาท)
1,664,000

500,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาล

6,087,863
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กองการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองปายสถานประกอบการ
จําหนายอาหาร ตามเกณฑ
อาหารสะอาดรสชาติอรอย

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. จัดอบรมฟนฟูความรูแก
ผูประกอบการ
2. รับสมัครผูประกอบการเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่จําหนายอาหาร
3. ตรวจประเมินสถานที่และประเมิน
มาตรฐานสถานที่จําหนายอาหาร
4. ตรวจแนะนําเพื่อปรับปรุงสถานที่
จําหนายอาหาร
5. ตรวจประเมินซ้ําสําหรับรานที่ไมผาน
เกณฑการประเมิน
6. รวบรวมและวิเคราะหผลการประเมิน
7. มอบปายสัญลักษณฯ

2 โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ 1. จัดกิจกรรมการรณรงคลดแหลง
ในชุมชน
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
2. ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลาย

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

75,000

เทศบาล
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กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

รวม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. สํารวจจํานวนสุนัขและแมวในพื้นที่
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับสุนัขและแมว
3. จัดกิจกรรมใหความรูในการเลี้ยง
สุนัขและแมวอยางถูกตอง

งบประมาณ
(บาท)
85,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

190,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
65,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม

จัดกิจกรรมอบรมใหความรูการบรรยาย
ธรรม หรือคําสอนทางศาสนา การ
เรียนรู ดุแลสุขภาพของตนเอง และ
การสืบทอดศิลปะลานนา สืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น ในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
พัฒนาสตรี ตําบลแมแฝกใหม

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุมพัฒนาสตรีตําบลแมแฝกใหม โดย
การอบรมใหความรูแกสตรีในพื้นที่
ตําบลแมแฝกใหม

15,000

เทศบาล

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ
สําหรับประชาชน

จัดการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสําหรับ
ประชาชนในตําบลแมแฝกใหม ตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น

60,000

เทศบาล

สํานักปลัด

รวม

140,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแขงขันกีฬาตําบลแมแฝก จัดการแขงขันกีฬาใหแกเยาวชนในพื้นที่
ใหม
ตําบลแมแฝกใหมไดเขารวมการแขงขัน

งบประมาณ
(บาท)
400,000

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ณ
แขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สนามกีฬาที่มีการแขงขัน

100,000

เทศบาล

กองการศึกษา

3 วัสดุกีฬา

30,000

เทศบาล

กองการศึกษา

จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา สําหรับเขารวม
แขงขันกีฬาประจําปของตําบล เพื่อใหมี
อุปกรณกีฬาฝกซอมออกกําลังกาย และ
เขารวมแขงขันกีฬาและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการกีฬาซึ่งเปนวัสดุกีฬา
รวม

แบบ ผด.02

530,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.5 แผนงานงบกลาง
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
204,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

1 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูปวย
เอดสที่ไดรับการลงทะเบียนแลวใน
ปงบประมาณ 2561 จํานวน 34 ราย

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุในตําบลแมแฝกใหม ที่ไดรับ
ลงทะเบียนแลว จํานวน 1,607 คน

12,600,000

เทศบาล

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ

ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ
ใหแกผูพิการภายในตําบลแมแฝกใหม
จํานวน 300 คน

2,880,000

เทศบาล

สํานักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

จายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ไมนอย
กวารอยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุข ที่ไดรับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

200,000

เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รวม

15,884,000

30

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 คาใชจายในการปองกันและ
เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการในการ
200,000
เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
บรรเทาสาธารณภัย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ตําบลแมแฝกใหม
2 โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

ดําเนินการจัดการอบรมใหความรูถึง
ปญหาและพิษภัยของยาเสพติดใหแก
นักเรียนโรงเรียนบานแมแฝก และ
นักเรียนโรงเรียนบานเจดียแมครัว และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

15,000

เทศบาล

สํานักปลัด(ปภ.)

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ดําเนินการบริการและอํานวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัย
โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ตําบลแมแฝกใหม ในชวง
เทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต

80,000

เทศบาล

สํานักปลัด(ปภ.)
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พื้นที่
หนวย
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาท จัดฝกอบรมทบทวนบทบาทและหนาที่
30,000
เทศบาล สํานักปลัด(ปภ.)
และหนาที่ของสมาชิก อปพร.
ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
เจดียแมครัว
5 โครงการฝกอบรมและซอมแผน
อพยพหนีไฟใหกับสถานศึกษาใน
พื้นที่

รวม

ดําเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟ
ในอาคารเรียน การใชเคมีดับเพลิงเมื่อ
เกิดอัคคีภัย ใหแกเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว นักเรียน
โรงเรียนบานแมแฝกและนักเรียน
โรงเรียนบานเจดียแมครัว

10,000

เทศบาล

335,000
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สํานักปลัด(ปภ.)

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
งบประมาณ
(บาท)
15,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

100,000

เทศบาล

สํานักปลัด

3 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ชาติ ของเทศบาลตําบลเจดียแม ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ของ
ครัว
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

10,000

เทศบาล

สํานักปลัด

4 โครงการเสริมสรางความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

10,000

เทศบาล

สํานักปลัด

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาล จัดการฝกอบรมใหความรูแกประชาชน
ตําบลเจดียแมครัว
ดานกฎหมายโดยจัดตั้งเปนศูนยคลินิก
กฎหมายประจําเทศบาลตําบลเจดียแม
ครัว
2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ดําเนินการตามโครงการเสริมสรางความ
สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
20,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

5 โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

ดําเนินการจัดอบรมแกพนักงาน
พนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว คณะผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น ในดาน
กฏหมายและเรียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

6 อุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบดําเนินตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

อุดหนุนงบประมาณแกงคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดําเนินตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

20,000

เทศบาล

สํานักปลัด

7 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่น

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.
2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ของเทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว

30,000

เทศบาล

สํานักปลัด
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดและปรับปรุง
ฐานขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินและการสํารวจ
เพื่อใหสอดรับและเปนการเตรียม
ความพรอมเขาสูพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
และการประยุกตใชงานแผนที่เพื่อ
งานตามภารกิจของ อปท. ใหสอด
รับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว (ระยะการฝก กํากับ และ
ติดตาม และระยะสุดทาย (ปจฉิมนิเทศ
โครงการ)) ทั้งนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.
2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2550

งบประมาณ
(บาท)
350,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล
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หนวย
ดําเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน
ของกองคลัง เทศบาลตําบลเจดีย
แมครัว

รวม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน ของกองคลัง) ของ
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน 5
ตู โดยมีคุณลักษณะเปนตูเหล็ก ขนาด
2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มี
แผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น และมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สําหรับใชงาน
ดานตางๆ ในสวนของกองคลัง ไดแก
งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได
และงานพัสดุ

งบประมาณ
(บาท)
27,500

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

582,500

36

หนวย
ดําเนินการ
กองคลัง

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบานในตําบลแมแฝกใหม
จํานวน 14 หมูบาน สําหรับ
ดําเนินการงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนงบประมาณใหแก
คณะกรรมการหมูบานในตําบลแมแฝก
ใหม จํานวน 14 หมูบาน สําหรับ
ดําเนินการงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน
ละ 20,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
280,000

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองสาธารณสุข
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แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

แบบ ผด.02
ผด.1
แบบ

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
กําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด
(Ultra Low Volume cold
fog generator)

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
กําจัดแมลงแบบฝอยละเอียด (Ultra
Low Volume cold fog
generator) โดยมีคุณลักษณะเปน
เครื่องพนสารเคมีกําจัดแมลงแบบฝอย
ละเอียด (ULV) ชนิดสะพายหลัง
ทํางานดวยเครื่องยนตเบนซิน 1 ลูกสูบ
2 จังหวะ ขนาดกําลังเครื่องยนตไมนอย
กวา 1.5 แรงมา ระบบสตารท
เครื่องยนตเปนระบบสตารทเตอรแบบ
มือดึง มีลานมวนกลับ และมีระบบจุด
ระเบิดใชระบบอิเล็กทรอนิกส ความจุ
ของถังน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา 1 ลิตร
ความจุของถังเติมสารเคมีไมนอยกวา
10 ลิตร หัวฉีดสามารถปรับเปลี่ยนได
มีหนังสือคูมือการใชงาน บํารุงรักษา
และอุปกรณประจําเครื่อง สําหรับใชงาน
ในสวนของงานควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

งบประมาณ
(บาท)
70,000

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พื้นที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เทศบาล กองสาธารณสุข

70,000
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ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร การจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับใชใน
งานของกองชาง เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ
ใชในงานของกองชาง เทศบาลตําบล
เจดียแมครัว จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะและราคาเปนไปตามราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รายการที่
13 หนา 6-7

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
คอมพิวเตอร การจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ ขนาด 1kVA สําหรับ
ใชในงานของกองชาง เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA
สําหรับใชในงานของกองชาง เทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว จํานวน 1 ชุด
โดยคุณลักษณะและราคาเปนไปตาม
ราคาครุภัณฑดังกลาวเปนราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รายการที่
62 หนา 22

งบประมาณ
(บาท)
21,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

5,800

เทศบาล

กองชาง
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แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑกอสราง
การจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต
สําหรับใชในงานเทศบาลตําบล
เจดียแมครัว จํานวน 1 ชุด
รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต สําหรับใชใน
งานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จํานวน
1 ชุด

แผนการดําเนินงานประจําป 2562
เทศบาลตําบลเจดียแมครัว
งบประมาณ
(บาท)
97,000

พื้นที่
ดําเนินการ
เทศบาล

123,800
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หนวย
ดําเนินการ
กองชาง

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2562
โรงเรียนบานเจดียแมครัว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

จัดโครงการแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 จะ
จัดสถานศึกษาใหอยูภายในจังหวัด
เชียงใหม
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 จะ
จัดสถานที่ศึกษาใหภายนอกจังหวัด
เชียงใหม

2 โครงการขุดทํารางระบายน้ํารอบ
สนามฟุตบอล

1. ทําการขุดรองลอมรอบสนาม
ฟุตบอลระยะยาวทั้งสี่ทิศรวมทั้งหมด
330 เมตร ลึก 0.30 เมตร กวาง
0.25 เมตร

รวม

งบประมาณ
(บาท)
50,000

พื้นที่
ดําเนินการ
ต.แมแฝกใหม

หนวย
ดําเนินการ
โรงเรียนบาน
เจดียแมครัว

100,000

ต.แมแฝกใหม

โรงเรียนบาน
เจดียแมครัว

150,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดําเนินงานประจําป 2562
สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

1 สงเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัย

ปลูกผักอินทรียกางมุง

งบประมาณ
(บาท)
100,000

2 ผลิตภัณฑชีวภัณฑ

ทําเชื้อไตรโครโดรมา

50,000

ต.แมแฝกใหม

สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
สันทราย

3 การแปรรูปและการถนอมอาหาร
จากผูผลิตทางการเกษตร

แปรรูปและถนอมอาหารจากผูผลิตทาง
การเกษตร

50,000

ต.แมแฝกใหม

สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
สันทราย

4 สงเสริมการผลิตลําไยคุณภาพ

อบรม, สาธิต, ปจจัยการผลิต

50,000

ต.แมแฝกใหม

สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
สันทราย

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พื้นที่
ดําเนินการ
ต.แมแฝกใหม

หนวย
ดําเนินการ
สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
สันทราย

150,000
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

