แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา

1 - 2

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว 3 - 5
- บัญชีโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการอื่น

6

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

7 - 39

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 ของหน่วยงานราชการอื่น
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
.

ตามที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเตรียมการ
สาหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งได้
ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว นั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาสาเร็จลุล่วง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงาน อันจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณา
แล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประกาศเป็นแผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256
3 ของเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น
4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนและการจัดทาแผนดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ ที่จะเข้าดาเนินการในพื้นที่ โดยตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผน
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
1

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของตาบล กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอ
ต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 256 3 แล้วประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนในตาบลทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงาน
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เป็นแผนการดาเนินงาน (
Action Plan) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
2. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่เทศบาล เพื่อ
ประสานและบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. แผนงานและโครงการ สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
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บัญชีสรุป โครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
13
13
รวม

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

แบบ ผด. 01

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

15.29
15.29

9,816,800.00
9,816,800.00

26.80
26.80

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
5
7.14
5
7.14
รวม

65,000.00
65,000.00

0.18
0.18

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
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
130,000.00
2,510,000.00
45,000.00
2,715,000.00

0.08
0.35
6.85
0.12
7.41

งาน ปภ. สานักปลัด
กองสาธารณสุข
กองช่าง
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
1.43
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5
7.14
6
8.57
รวม

20,000.00
210,000.00
230,000.00

0.05
0.57
0.63

สานักปลัด
กองการศึกษา

แบบ ผด. 1
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5.5 แผนงานงบกลาง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

23
6
4
3
4
40

32.86
8.57
5.71
4.29
5.71
57.14

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5
7.14
5
7.14
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานสาธารณสุข
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

7
1
3
11

8.24
1.18
3.53
12.94

แบบ ผด. 1

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

6,038,950.00
605,000.00
75,000.00
480,000.00
15,884,000.00
23,082,950.00

16.48
1.65
0.20
1.31
43.36
63.01

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด/กองสาธารณสุข

65,000.00
65,000.00

0.18
0.18

งานปภ. สานักปลัด

630,000.00
18,500.00
10,800.00
659,300.00

1.72
0.05
0.03
1.80

สานักปลัด/กองคลัง
กองสาธารณสุข
กองช่าง

แบบ ผด. 1
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บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

แบบ ผด. 1

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
13

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
15.29

5

5.88

65,000.00

0.18

สานักปลัด

5

5.88

2,715,000.00

7.41

6

7.06

230,000.00

0.63

สานักปลัด, กองช่าง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล
สานักปลัด, กองการศึกษา

40

47.06

23,082,950.00

63.01

5

5.88

65,000.00

0.18

11

12.94

659,300.00

1.80

85

100.00

5

จานวนงบประมาณ
9,816,800.00

36,634,050.00

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
26.80

100.00

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง

สานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข
สานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข
เทศบาล, สานักปลัด

บัญชีสรุป โครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานราชการอื่นต้องดาเนินการในพื้นที่
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเกษตรอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
จานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ
1
25.00
50,000.00

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
29.41

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

1

25.00

20,000.00

11.76

โครงการการแปรรูปผลิตทางการเกษตร

1

25.00

50,000.00

29.41

โครงการเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร

1

25.00

50,000.00

29.41

4

100.00

170,000.00

100.00

รวม

6

หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตร อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตร อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตร อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตร อาเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการเปลี่ยนและปรับปรุง
650,000 หมูํที่ 6
ระบบประปาน้้าบาดาลบนดอย ขยายเขตไฟฟูาพร๎อมติดตั้งหม๎อแปลง
ขนาด 3 เฟส ติดตั้งเครื่องสูบน้้า
หมูํที่ 6 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ บาดาล ขนาด 2 แรงม๎า 3 เฟส
พร๎อมตู๎ควบคุมระบบไฟฟูา จ้านวน 1
ชุด ติดตั้งเครื่องสูบน้้าหอยโขํง ขนาด
3 แรงม๎า 3 เฟส พร๎อมตู๎ควบคุม
ระบบไฟฟูา จ้านวน 2 ชุด กํอสร๎าง
ถังเก็บน้้าใสขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
จ้านวน 1 ถัง
2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า
ขนาดกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 247.00
749,000 หมูํที่ 7
หมูํที่ 7 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร๎อมวาง
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ทํอขนาด 0.30 เมตร ยาว 173.00
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร
3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เสริมเหล็ก ซอย 2 หมูํที่ 11
2 หมูํที่ 11 บ๎านเจดีย์พฒ
ั นา ต้าบล
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย แมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย จังหวัด
จังหวัดเชียงใหมํ
เชียงใหมํ โดยมีขนาดกว๎าง 3.00
เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 174.00
ตารางเมตร

96,000 หมูํที่ 11

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองชําง

กองชําง

7
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
99,000 หมูํที่ 11
เสริมเหล็ก ซอยบ๎านนางดี - บ๎าน บ๎านนางดี - บ๎านนางธวัลรัตน์ หมูํที่
นางธวัลรัตน์ หมูํที่ 11 ต้าบล 11 บ๎านเจดีย์พฒ
ั นา ต้าบลแมํแฝก
แมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
ใหมํ อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
จังหวัดเชียงใหมํ
โดยมีขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว
45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 180.00 ตารางเมตร
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 0.00 - 0.30
เมตร
5 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูํที่ 12
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

กํอสร๎างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 12 บ๎านปุาป๋อ ต้าบลแมํ
แฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ โดยมีขนาดปากกว๎าง 2.50
เมตร ท๎องกว๎าง 1.00 เมตร ลึก 1.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร

556,000 หมูํที่ 12

กองชําง

6 โครงการวางทํอสํงน้้าประปา
วางทํอสํงน้้าระบบประปาหมูํบา๎ น หมูํ
หมูํบา๎ น บ๎านแมํแฝก หมูํที่ 1
ที่ 1 บ๎านแมํแฝก ต้าบลแมํแฝกใหมํ
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย ระยะทาง 1,100 เมตร
จังหวัดเชียงใหมํ

350,000 หมูํที่ 1

กองชําง

8

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
7 โครงการเปลี่ยนทํอเมนสํงน้้า
เปลี่ยนทํอเมนสํงน้้าระบบประปา บ๎าน
800,000 หมูํที่ 3
ระบบประปา บ๎านเจดีย์แมํครัว เจดีย์แมํครัว หมูํที่ 3 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
หมูํที่ 3 ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอ โดยเปลี่ยนทํอเมนสํงน้้าระบบประปา
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
ทํอ P.V.C ชั้น 8.5 ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณสองฝั่ง
ถนนสายเชียงใหมํ - พร๎าว บ๎านเจดีย์แมํ
ครัว หมูํที่ 3 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
ระยะทางรวม 2,700 เมตร

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

8 โครงการกํอสร๎างถนนโอเวอร์เลย์
สายกลางทุํง บ๎านขัวมุง หมูํที่ 4
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ

กํอสร๎างถนนโอเวอร์เลย์ สายกลางทุํง
บ๎านขัวมุง หมูํที่ 4 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา
1,880 ตารางเมตร

660,800 หมูํที่ 4

กองชําง

9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ๎านห๎วยบง หมูํที่ 5
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหมํ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎าน
ห๎วยบง หมูํที่ 5 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 328
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง
0.00 - 0.03 เมตร

342,000 หมูํที่ 5

กองชําง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
10 โครงการปรับปรุงผิวถนนด๎วย
ปรับปรุงผิวถนนด๎วย แอสฟัลท์ติกคอนก
530,000 หมูํที่ 6 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุง
รีต ปรับปรุงคุณภาพยางพาราธรรมชาติ
หมูํที่ 8
คุณภาพยางพาราธรรมชาติ
(ยางพารา) สายทางบ๎านแพะเจดีย์ หมูํที่
(ยางพารา) สายทางบ๎านแพะเจดีย์ 6 เชื่อมบ๎านแพะห๎วยบง หมูํที่ 8
หมูํที่ 6 เชื่อมบ๎านแพะห๎วยบง
ต้าบลแมํแฝกใหมํ ขนาดกว๎าง 4 เมตร
หมูํที่ 8 ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอ ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 1,120 ตารางเมตร

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา
ปรับปรุงระบบประปาหมูํบา๎ น (แหํงใหมํ)
หมูํบา๎ น (แหํงใหมํ) บ๎านพระธาตุ บ๎านพระธาตุเจดีย์ หมูํที่ 13 ต้าบลแมํ
เจดีย์ หมูํที่ 13 ต้าบลแมํแฝกใหมํ แฝกใหมํ โดยการกํอสร๎างหอถังสูง ขนาด
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ 5 ลูกบาศก์เมตร

327,000 หมูํที่ 13

กองชําง

12 โครงการกํอสร๎างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณปุาช๎า บ๎านเจดีย์
เจริญ หมูํที่ 14 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ

300,000 หมูํที่ 14

กองชําง

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปุาช๎า
บ๎านเจดีย์เจริญ หมูํที่ 14 ต้าบลแมํแฝก
ใหมํ ขนาดความหนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 760 ตารางเมตร

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
13 โครงการกํอสร๎างอาคารโดม
กํอสร๎างอาคารโดมอเนกประสงค์
4,357,000 หมูํที่ 1
อเนกประสงค์ บริเวณส้านักงาน บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว หมูํที่ ครัว หมูํที่ 1 ต้าบลแมํแฝกใหมํ ขนาด
1 ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสัน
อาคารกว๎าง 16 เมตร ยาว 48 เมตร
ทราย จังหวัดเชียงใหมํ
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 768 ตารางเมตร
พร๎อมรางระบายน้้า ขนาดกว๎างภายใน
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว
165 เมตร
รวม

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9,816,800
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการบริหารศูนย์บริการและ ด้าเนินงานของศูนย์บริการและถํายทอด
5,000 เทศบาล ส้านักปลัด/
ถํายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลแมํ
ศบกต.แมํแฝก
ประจ้าต้าบลแมํแฝกใหมํ
แฝกใหมํ เพื่อให๎เกิดการพัฒนางานด๎าน
ใหมํ
การเกษตรในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลแมํแฝกใหมํ

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแกํ
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลแมํแฝกใหมํ

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด/
ศบกต.แมํแฝก
ใหมํ

3 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
ในกิจกรรมตํางๆ
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เน๎นการบูร
ณาการรํวมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
4 โครงการสํงเสริมการท้าปุ๋ยหมัก 1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
20,000 เทศบาล
และผลิตผักปลอดสารพิษ
2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ประสานการด้าเนินงาน
3. ด้าเนินการตามโครงการฯ โดยเน๎น
การบูรณาการรํวมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ
5 โครงการอบรมเรื่องการจัดการดิน 1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
ธาตุอาหาร โรคและแมลงในการ 2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
ปลูกพืช
วัสดุ อุปกรณ์ ประสานการด้าเนินงาน
3. ด้าเนินการตามโครงการฯ โดยเน๎น
การบูรณาการรํวมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ

รวม

20,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

65,000
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการเฝูาระวังการเผาและ
1. จัดท้าแผนปฏิบตั ิการเพื่อเป็นแนวทาง
30,000 เทศบาล ส้านักปลัด (ปภ.)
ควบคุมหมอกควันไฟปุา
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ด้าเนินตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ

รวม

30,000
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
พืน้ ที่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
1. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
100,000 เทศบาล
ชุมชน
เพื่อรวบรวมข๎อมูลส้าหรับวางแผนการ
ด้าเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
2. เขียนโครงการฯและน้าเสนอโครงการ
3. ประสานงานวิทยากร
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
5. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในชุมชน ผํานกลวิธตี ํางๆ
6. สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็น
ระยะ
2 โครงการรณรงค์งดการเผาและ
1. วางแผนการด้าเนินงานโครงการ
30,000 เทศบาล
ปัญหาหมอกควัน
2. ประสานงานกับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
3. ขออนุมัติจัดท้าโครงการ
4. ประชุมแบํงงานและชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
5. ด้าเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็น
ระยะ
รวม
130,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
หน่วย
ดาเนินการ 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
และสิ่งแวดล๎อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 คําใช๎จํายในระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในระบบการจัดเก็บ
2,510,000 เทศบาล กองชําง/กอง
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เชํน คํา
สาธารณสุขและ
จัดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
สิ่งแวดล๎อม
ขยะ เชํน ถุงมือ ถุงขยะ ผ๎ากันเปื้อน
ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงคําจ๎างเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยัง
สถานที่ก้าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ้าเป็นเพื่อให๎
สภาพแวดล๎อมภายในต้าบล ให๎สะอาด
เรียบร๎อย
รวม

2,510,000
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.4 แผนงานการเกษตร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการอนุรักษ์
จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์
45,000 เทศบาล
ส้านักปลัด/
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการดูแล
ศบกต.แมํแฝก
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติใน
ใหมํ
พื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ

รวม

45,000

17
แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 คําใช๎จํายในพิธที างศาสนา งานรัฐ ด้าเนินการจัดงานพิธที างศาสนา งานรัฐ
พิธี
พิธขี องเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว เชํน
วันปิยะมหาราช, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา หรือวันส้าคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงค์
โดยเป็นคําจ๎างเหมาด้าเนินการจัดงาน
คําวัสดุ คําตกแตํงสถานที่ ฯลฯ
รวม

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

20,000
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการกิจกรรมวันส้าคัญทาง
จัดกิจกรรมวันส้าคัญทางพุทธศาสนา
30,000 เทศบาล กองการศึกษา
พุทธศาสนา
เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎วถิ ี ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม และภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น
2 โครงการสํงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหมํเมือง

ด้าเนินงานจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎
การสํงเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปี๋ใหมํ
เมือง

90,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการอบรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(ธรรมสัญจร)

ด้าเนินการจัดกิจกรรมอบรมสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ (ธรรมสัญจร)

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผํอกอย จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ป๋าเวณียี่เป็ง
ประเพณียี่เป็งที่ดีงาม และภูมิปญ
ั ญา
ในท๎องถิ่น

50,000 เทศบาล

กองการศึกษา

19
แบบ
แบบ ผด.02
ผด.2

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 อุดหนุนงบประมาณให๎แกํที่ท้า
อุดหนุนงบประมาณให๎แกํที่ท้าการ
30,000 เทศบาล กองการศึกษา
การปกครองอ้าเภอสันทรายตาม ปกครองอ้าเภอสันทรายตามโครงการ
โครงการจัดมหกรรมไม๎ดอกไม๎
จัดมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ ครั้งที่ 44
ประดับ ครั้งที่ 44 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
รวม

210,000

20
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเด็กแหํงชาติ

จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎แสดงออก ได๎แกํ
การแสดงบนเวที การตอบค้าถามชิง
รางวัล เลํนเกมชิงรางวัล การเลํนเกม
ตามซุ๎มกิจกรรม และการจัดซุ๎ม
นิทรรศการให๎ความรู๎แกํเด็ก

2 โครงการอบรมให๎ความรู๎
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

อบรมให๎ความรู๎คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

3 โครงการกิจกรรมการพัฒนา
ผู๎เรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดกิจกรรมให๎เด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ได๎แกํ กิจกรรมวันไหว๎ครู
กิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส กิจกรรมลอย
กระทง กิจกรรมวิชาการสร๎างผลงานสูํ
การเรียนรู๎ กิจกรรมพัมนาทางกาย
ส้าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาส้าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเลํา
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมสูํนิทานแสนสนุก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120,000 เทศบาล กองการศึกษา

5,000 เทศบาล

กองการศึกษา

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

21

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
303,800 เทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

คําจัดหาอาหารกลางวัน ส้าหรับเด็กของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว

5 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

5,000 เทศบาล

กองการศึกษา

6 คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

เพื่อจํายเป็นคําจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ส้าหรับเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว เป็นคํา
วัสดุตามหนํวยการเรียนรู๎การจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย จ้านวน
40 หนํวยการเรียนรู๎

105,400 เทศบาล

กองการศึกษา

7 โครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพ พัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
ครูที่สังกัดศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว
ครัว

80,000 เทศบาล

กองการศึกษา
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แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงห๎องสมุด ด้าเนินการพัฒนาห๎องสมุดของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว โดย
เจดีย์แมํครัว
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับพัมนาการเด็ก
9 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ใน
โรงเรียน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 เทศบาล กองการศึกษา

ด้าเนินการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนที่สอดคล๎องกับแหลํง
เรียนรู๎ พร๎อมทั้งปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎
ให๎มีความเหมาะสม

50,000 เทศบาล

กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน จัดหาอาหารกลางวัน ส้าหรับเด็กใน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

764,000 เทศบาล

กองการศึกษา

23
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 เทศบาล กองการศึกษา

11 โครงการอบรมการจัดท้าและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

จัดการอบรมการจัดท้าและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

12 คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

คําใช๎จํายบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

9,600 เทศบาล

กองการศึกษา

13 โครงการปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนการสอนเพื่อรณรงค์ปอู งกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

15,000 เทศบาล

กองการศึกษา

14 คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จัดหาวัสดุตามหนํวยการเรียนรู๎การจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

324,700 เทศบาล

กองการศึกษา

15 คําหนังสือเรียน

จัดหาหนังสือเรียนส้าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

38,200 เทศบาล

กองการศึกษา

24

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38,200 เทศบาล กองการศึกษา

16 คําอุปกรณ์การเรียน

จัดหาอุปกรณ์การเรียนส้าหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

17 คําเครื่องแบบนักเรียน

จัดหารเครื่องแบบนักเรียนส้าหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

57,300 เทศบาล

กองการศึกษา

18 คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนส้าหรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว ได๎แกํ กิจกรรมวัน
ไหว๎ครู กิจกรรมวันแมํ กิจกรรมวัน
เข๎าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาทางกายส้าหรับ
เด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาเดย์
แคมป์

82,130 เทศบาล

กองการศึกษา

25
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

19 โครงการพัฒนาข๎าราชการครูของ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนส้าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เจดีย์แมํครัว
ต้าบลเจดีย์แมํครัว โดยฝึกอบรมเชิง
วิชาการและศึกษาดูงาน
20 โครงการพัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพ พัฒนาผู๎ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว
ครัว

21 คําอาหารเสริม (นม)

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให๎แกํเด็ก นักเรียนของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ๎านเจดีย์แมํครัวและโรงเรียน
บ๎านแมํแฝก

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 เทศบาล กองการศึกษา

60,000 เทศบาล

กองการศึกษา

1,563,620 เทศบาล

กองการศึกษา

26
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

22 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ๎านเจดีย์แมํครัว

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ๎านเจดีย์แมํครัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2562

23 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ๎านแมํแฝก

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ๎านแมํแฝก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2562

รวม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,724,000 เทศบาล กองการศึกษา

528,000 เทศบาล

กองการศึกษา

6,038,950
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอาหารสะอาด รสชาติ
อรํอย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. จัดอบรมฟื้นฟูความรู๎แกํ
ผู๎ประกอบการ
2. รับสมัครผู๎ประกอบการเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่จ้าหนํายอาหาร
3. ตรวจประเมินสถานที่และประเมิน
มาตรฐานสถานที่จ้าหนํายอาหาร
4. ตรวจแนะน้าเพื่อปรับปรุงสถานที่
จ้าหนํายอาหาร
5. ตรวจประเมินซ้้าส้าหรับร๎านที่ไมํผําน
เกณฑ์การประเมิน
6. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมิน
7. มอบปูายสัญลักษณ์ฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู๎ปฏิบตั ิงานกิจการประปาหมูํบา๎ น ผู๎ปฏิบตั ิงานกิจการประปาหมูํบา๎ น

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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
และสิ่งแวดล๎อม

45,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. ส้ารวจจ้านวนสุนัขและแมวในพื้นที่
2. ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
ส้าหรับสุนัขและแมว
3. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎ในการเลี้ยง
สุนัขและแมวอยํางถูกต๎อง

4 โครงการรณรงค์ปอู งกันโรคติดตํอ กิจกรรมการรณรงค์ปอู งกันโรคติดตํอ
โรคอุบตั ิใหมํ โรคอุบตั ิซ้าในชุมชน โรคอุบตั ิใหมํ โรคอุบตั ิซ้าในชุมชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนต้าบลแมํแฝกใหมํ
5 โครงการรณรงค์แก๎ไขปัญหาไฟปุา กิจกรรมการรณรงค์แก๎ไขปัญหา ไฟปุา
หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM
(PM 2.5) เทศบาลต้าบลเจดีย์
2.5) ในเขตเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว
แมํครัว
6 อุดหนุนให๎แกํคณะกรรมการ
หมูํบา๎ นในต้าบลแมํแฝกใหมํ
จ้านวน 14 หมูํบา๎ น

รวม

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎ น หมูํที่ 1 หมูํที่ 14 ต้าบลแมํแฝกใหมํ ส้าหรับ
การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด๎านสาธารณสุข รวม 14
หมูํบา๎ นๆ ละ 20,000 บาท

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

100,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

30,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

280,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

605,000

29

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู๎สูงอายุในต้าบลแมํแฝกใหมํ

จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎การบรรยาย
ธรรม หรือค้าสอนทางศาสนา การ
เรียนรู๎ ดุแลสุขภาพของตนเอง และ
การสืบทอดศิลปะล๎านนา สืบทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุํม
พัฒนาสตรี ต้าบลแมํแฝกใหมํ

ด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุํมพัฒนาสตรีต้าบลแมํแฝกใหมํ โดย
การอบรมให๎ความรู๎แกํสตรีในพื้นที่
ต้าบลแมํแฝกใหมํ

15,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
ส้าหรับประชาชน

จัดการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพส้าหรับ
ประชาชนในต้าบลแมํแฝกใหมํ ตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับท๎องถิ่น

20,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

20,000 เทศบาล/
อ้าเภอสัน
ทราย

ส้านักปลัด

4 โครงการจัดงานสํงเสริมผลิตภัณฑ์ จัดงาน/กิจกรรมออกร๎าน แสดงสินค๎า
สินค๎าท๎องถิ่นของดีต้าบลแมํแฝก จ้าหนําย จัดนิทรรศการ สํงเสริม
ใหมํ
ผลิตภัณฑ์สินค๎าท๎องถิ่นของดีต้าบลแมํ
แฝกใหมํ
รวม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

75,000

30
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแขํงขันกีฬาต้าบลแมํแฝก จัดการแขํงขันกีฬาให๎แกํเยาวชนในพื้นที่
ใหมํ
ต้าบลแมํแฝกใหมํได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
400,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา ณ
แขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สนามกีฬาที่มีการแขํงขัน

50,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 วัสดุกีฬา

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส้าหรับเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬาประจ้าปีของต้าบล เพื่อให๎มี
อุปกรณ์กีฬาฝึกซ๎อมออกก้าลังกาย และ
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการกีฬาซึ่งเป็นวัสดุกีฬา
รวม

480,000
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แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.5 แผนงานงบกลาง
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
204,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

1 เบี้ยยังชีพผู๎ปวุ ยเอดส์

ด้าเนินการจํายเงินเบี้ยยังชีพให๎แกํผู๎ปวุ ย
เอดส์ที่ได๎รับการลงทะเบียนแล๎วใน
ปีงบประมาณ 2563

2 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ

ด้าเนินการจํายเงินเบี้ยยังชีพให๎แกํ
ผู๎สูงอายุในต้าบลแมํแฝกใหมํ ที่ได๎รับ
ลงทะเบียนแล๎ว

12,600,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู๎พกิ าร

ด้าเนินการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎พกิ าร
ให๎แกํผู๎พกิ ารภายในต้าบลแมํแฝกใหมํ

2,880,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จํายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท๎องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 50 ของคําบริการ
สาธารณสุข ที่ได๎รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ

รวม

200,000 เทศบาล

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
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
และสิ่งแวดล๎อม

15,884,000
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ด้าเนินการจัดการอบรมให๎ความรู๎ถึง
15,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)
ยาเสพติด
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดให๎แกํ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านแมํแฝก และ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านเจดีย์แมํครัว และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
2 โครงการปูองกันและลดอุบตั ิเหตุ
ชํวงเทศกาลปีใหมํ

ด้าเนินการบริการและอ้านวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัย
โดยศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ ในชํวง
เทศกาลปีใหมํ

5,000 เทศบาล

ส้านักปลัด(ปภ.)

3 โครงการปูองกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์

ด้าเนินการบริการและอ้านวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัย
โดยศูนย์อ้านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ ในชํวง
เทศกาลสงกรานต์

5,000 เทศบาล

ส้านักปลัด(ปภ.)

33
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาท จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน๎าที่
30,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)
และหน๎าที่ของสมาชิก อปพร.
ของสมาชิก อปพร. เทศบาลต้าบล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว
เจดีย์แมํครัว
5 โครงการฝึกอบรมและซ๎อมแผน
อพยพหนีไฟให๎กับสถานศึกษาใน
พื้นที่

รวม

ด้าเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟ
ในอาคารเรียน การใช๎เคมีดับเพลิงเมื่อ
เกิดอัคคีภยั ให๎แกํเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว นักเรียน
โรงเรียนบ๎านแมํแฝกและนักเรียน
โรงเรียนบ๎านเจดีย์แมํครัว

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด(ปภ.)

65,000

34
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาล จัดการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํประชาชน
ต้าบลเจดีย์แมํครัว
ด๎านกฎหมายโดยจัดตั้งเป็นศูนย์คลินิก
กฎหมายประจ้าเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว
2 โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น
ของเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

ด้าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่นของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

550,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

3 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของ เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการ
ชาติ ของเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ ปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ ของ
ครัว
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

4 โครงการเสริมสร๎างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

ด้าเนินการตามโครงการเสริมสร๎างความ
สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
20,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

ด้าเนินการจัดอบรมแกํพนักงาน
พนักงานจ๎างในสังกัดเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น
และสมาชิกสภาท๎องถิ่น ในด๎าน
กฏหมายและเรียบที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น

6 อุดหนุนเทศบาลต้าบลสันทราย
หลวงตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอ้าเภอสัน
ทราย

อุดหนุนเทศบาลต้าบลสันทรายหลวง
ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบตั ิการรํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ้าเภอสันทราย

20,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

7 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท้าแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท้าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท๎องถิ่น ของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

10,000 เทศบาล

ส้านักปลัด

รวม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

630,000
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แบบ ผด.02
ผด.1
แบบ

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ ผด.02
ผด.1
แบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 คําจัดซื้อตู๎เย็น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เย็นส้าหรับเก็บ
วัคซีน ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ้านวน 1
ตู๎ โดยมีคุณลักษณะ ตู๎เย็นขนาดความ
จุภายในขั้นต่้า 13 คิวบิกฟุต และเป็น
ตู๎เย็นรุํนที่ได๎รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์
5 ของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศ
ไทย ส้าหรับใช๎งานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม

รวม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
งบประมาณ
พืน้ ที่
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18,500 เทศบาล กองสาธารณสุข

18,500

37
แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 คําจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟูา

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟูา
เพื่อใช๎ในภารกิจของเทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว จ้านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟูา
ขนาดแรงดันไฟฟูา 220 โวลท์ ความถี่
50 - 60 Hz ก้าลังไฟขาเข๎าไมํน๎อยกวํา
5.3 KVA ชํวงกระแสไฟฟูาในการเชื่อม
20 - 160 A ขนาดลวดเชื่อม 2.6 3.2 มิลลิเมตร

2 คําจัดซื้อเลื่อยโซํ ชนิดเครื่องยนต์

เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเลื่อยโซํ ชนิด
เครื่องยนต์ เพื่อใช๎ในภารกิจของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว จ้านวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเป็นเลื่อยโซํ
ชนิดเครื่องยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํน๎อยกวํา 39 CC แรงม๎าสูงสุดไมํน๎อย
กวํา 0.70 HP (0.5 kw) ความจุถัง
น้้ามันไมํน๎อยกวํา 350 มิลลิลิตร
ความยาวบาร์ 11.5 นิ้ว ขนาดเลื่อย
โซํ 0.375 นิ้ว

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
4,900 เทศบาล

5,200 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองชําง

38
แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว

แบบ
แบบ ผด.02
ผด.1

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 คําจัดซื้ออุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออุปกรณ์อํานบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) จ้านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถอํานและเขียนข๎อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได๎
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา
4.8 MHz
- สามารถใช๎งานผํานชํองเชื่อมตํอ
(Interface) แบบ USB ได๎
- สามารถใช๎กับบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ที่ใช๎แรงดันไฟฟูาขนาด 5
Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได๎
เป็นอยํางน๎อย

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
700 เทศบาล

10,800

39

หน่วย
ดาเนินการ
กองชําง

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานราชการอื่นต้องดาเนินการในพื้นที่
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

แผนการดาเนินงานประจาปี 2563
สานักงานเกษตรอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พืน้ ที่
(บาท)
ดาเนินการ
50,000.00 14 หมู่บา้ น
ต.แม่แฝกใหม่

หน่วย
ดาเนินการ
สานักงาน
เกษตรอาเภอ
สันทราย

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่อง
การจัดการศัตรูพชื ด้วยวิธกี าร
ผสมผสาน/ อบรมให้ความรู้การทาเชื้อ
ไตรโคเดอร์มาและการทาเชื้อบิวเวอเรีย

2 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ประเมินศักยภาพและจัดทาแผนพัฒนา
กิจการวิสาหกิจชุมชน

20,000.00 วิสาหกิจชุมชน
ต.แม่แฝกใหม่

สานักงาน
เกษตรอาเภอ
สันทราย

3 โครงการการแปรรูปผลิตทางการ
เกษตร

อบรมถ่ายทอดความรูการแปรรูป ถนอมอาหาร และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์

50,000.00 ต.แม่แฝกใหม่

สานักงาน
เกษตรอาเภอ
สันทราย

4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกร

สร้างทัศนคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการ
ทาการเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน
อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะ
กระบวนการกลุ่ม/การเกษตร/แปรรูป

50,000.00

สานักงาน
เกษตรอาเภอ
สันทราย

รวม

โรงเรียน
ตาบลแม่แฝก
ใหม่

170,000.00

40

แบบ ผด.02
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