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บทน า 
 

1.  หลักการและเหตุผล               . 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นการเตรียมการ
ส าหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
ทั้งนี้  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ซึ่งได้
ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาส าเร็จลุล่วง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  27   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน  อันจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  บัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  พิจารณา
แล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์                

  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  2.  เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 256 3  ของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3.  เพ่ือประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น  
  4.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  

3.  ขั้นตอนและการจัดท าแผนด าเนินงาน             

     ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นท่ีเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่น  เช่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  ที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่  โดยตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นท่ี  และตรวจสอบจากแผน   
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

ส่วนที่  1 
 



 
 

2 

 

     ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของต าบล  ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  
โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทน า  
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

     ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ      
ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 256 3  แล้วประกาศใช้  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาในการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน             

       1.  เป็นแผนการด าเนินงาน  ( Action  Plan)  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  
งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  2.  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล  เพื่อ
ประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
  3.  แผนงานและโครงการ  สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวก     
มากยิ่งขึ้น 



 
 
 
 
 

บัญชีสรุป  โครงการ/กิจกรรม 
แผนด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 13 15.29 9,816,800.00 26.80 กองช่าง

รวม 13 15.29 9,816,800.00 26.80

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
     2.1  แผนงานการเกษตร 5 7.14 65,000.00 0.18 ส านักปลัด

รวม 5 7.14 65,000.00 0.18

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.43 30,000.00 0.08 งาน ปภ. ส านักปลัด

     3.2  แผนงานสาธารณสุข 2 2.86 130,000.00 0.35 กองสาธารณสุข

     3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.43 2,510,000.00 6.85 กองช่าง

     3.4  แผนงานการเกษตร 1 1.43 45,000.00 0.12 ส านักปลัด

รวม 5 7.14 2,715,000.00 7.41

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.43 20,000.00 0.05 ส านักปลัด

     4.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 7.14 210,000.00 0.57 กองการศึกษา

รวม 6 8.57 230,000.00 0.63

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 01

แบบ  ผด. 1แบบ  ผด. 1
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     5.1  แผนงานการศึกษา 23 32.86 6,038,950.00 16.48 กองการศึกษา

     5.2  แผนงานสาธารณสุข 6 8.57 605,000.00 1.65 กองสาธารณสุข

     5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.71 75,000.00 0.20 ส านักปลัด

     5.4  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 3 4.29 480,000.00 1.31 กองการศึกษา

     5.5  แผนงานงบกลาง 4 5.71 15,884,000.00 43.36 ส านักปลัด/กองสาธารณสุข

รวม 40 57.14 23,082,950.00 63.01

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
     6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 7.14 65,000.00 0.18 งานปภ. ส านักปลัด

รวม 5 7.14 65,000.00 0.18

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 8.24 630,000.00 1.72 ส านักปลัด/กองคลัง

     7.2  แผนงานสาธารณสุข 1 1.18 18,500.00 0.05 กองสาธารณสุข

     7.3  แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.53 10,800.00 0.03 กองช่าง

รวม 11 12.94 659,300.00 1.80

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1

แบบ  ผด. 1

แบบ  ผด. 1

แบบ  ผด. 1
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

13 15.29 9,816,800.00 26.80 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

5 5.88 65,000.00 0.18 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5 5.88 2,715,000.00 7.41 ส านักปลัด, กองช่าง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6 7.06 230,000.00 0.63 ส านักปลัด, กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

40 47.06 23,082,950.00 63.01 ส านักปลัด, กองการศึกษา,
 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

5 5.88 65,000.00 0.18 ส านักปลัด, กองการศึกษา,
 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี

11 12.94 659,300.00 1.80 เทศบาล,  ส านักปลัด

รวม 85 100.00 36,634,050.00 100.00

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ  ผด. 1แบบ  ผด. 1
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บัญชีสรุป  โครงการ/กิจกรรม 

แผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานราชการอื่นต้องด าเนินการในพื้นที ่
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 25.00 50,000.00 29.41 ส านักงานเกษตร  อ าเภอ
สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพวสิาหกิจชุมชน 1 25.00 20,000.00 11.76 ส านักงานเกษตร  อ าเภอ
สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่

โครงการการแปรรูปผลิตทางการเกษตร 1 25.00 50,000.00 29.41 ส านักงานเกษตร  อ าเภอ
สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างและพฒันากลุ่มยุวเกษตรกร 1 25.00 50,000.00 29.41 ส านักงานเกษตร  อ าเภอ
สันทราย  จังหวดัเชียงใหม่

รวม 4 100.00 170,000.00 100.00

ส านักงานเกษตรอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ  ผด. 1
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รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเปล่ียนและปรับปรุง
ระบบประปาน้้าบาดาลบนดอย  
หมูํที่  6  ต้าบลแมํแฝกใหมํ  
อ้าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหมํ

ขยายเขตไฟฟาูพร๎อมติดต้ังหม๎อแปลง 
ขนาด  3  เฟส ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า
บาดาล ขนาด  2  แรงม๎า  3  เฟส  
พร๎อมต๎ูควบคุมระบบไฟฟาู  จ้านวน  1 
 ชุด ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้าหอยโขํง  ขนาด 
 3  แรงม๎า  3  เฟส  พร๎อมต๎ูควบคุม
ระบบไฟฟาู  จ้านวน  2  ชุด  กํอสร๎าง
ถังเก็บน้้าใสขนาด  20  ลูกบาศก์เมตร 
 จ้านวน 1 ถัง

650,000 หมูํที่  6 กองชําง

2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า  
หมูํที่  7 ต้าบลแมํแฝกใหมํ 
อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหมํ

ขนาดกวา๎ง  0.30 เมตร ยาว 247.00 
เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร พร๎อมวาง
ทอํขนาด 0.30 เมตร ยาว 173.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร

749,000 หมูํที่  7 กองชําง

3 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย 2  หมูํที่  11 
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
 จังหวดัเชียงใหมํ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 
 2  หมูํที่  11  บา๎นเจดีย์พฒันา  ต้าบล
  แมํแฝกใหมํ  อ้าเภอสันทราย  จังหวดั
เชียงใหมํ  โดยมีขนาดกวา๎ง  3.00 
เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 174.00 
ตารางเมตร

96,000 หมูํที่  11 กองชําง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยบา๎นนางดี - บา๎น
นางธวลัรัตน์  หมูํที่  11  ต้าบล
แมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหมํ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
บา๎นนางดี - บา๎นนางธวลัรัตน์  หมูํที่  
11  บา๎นเจดีย์พฒันา  ต้าบลแมํแฝก
ใหมํ  อ้าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหมํ 
 โดยมีขนาดกวา๎ง  4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 180.00 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 0.00 - 0.30 
เมตร

99,000 หมูํที่  11 กองชําง

5 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํที่  12 
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
 จังหวดัเชียงใหมํ

กํอสร๎างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํที่ 12 บา๎นปาุปอ๋ ต้าบลแมํ
แฝกใหมํ  อ้าเภอสันทราย  จังหวดั
เชียงใหมํ  โดยมีขนาดปากกวา๎ง  2.50 
เมตร ทอ๎งกวา๎ง 1.00 เมตร  ลึก  1.00
  เมตร  ยาว  500.00  เมตร

556,000 หมูํที่  12 กองชําง

6 โครงการวางทอํสํงน้้าประปา
หมูํบา๎น บา๎นแมํแฝก หมูํที่ 1 
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
 จังหวดัเชียงใหมํ

วางทอํสํงน้้าระบบประปาหมูํบา๎น    หมูํ
ที่ 1 บา๎นแมํแฝก ต้าบลแมํแฝกใหมํ 
ระยะทาง  1,100  เมตร

350,000 หมูํที่  1 กองชําง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.028



ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการเปล่ียนทอํเมนสํงน้้า
ระบบประปา บา๎นเจดีย์แมํครัว 
หมูํที่ 3 ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอ
สันทราย  จังหวดัเชียงใหมํ

เปล่ียนทอํเมนสํงน้้าระบบประปา บา๎น
เจดีย์แมํครัว หมูํที่ 3 ต้าบลแมํแฝกใหมํ 
โดยเปล่ียนทอํเมนสํงน้้าระบบประปา 
ทอํ P.V.C ชั้น 8.5 ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณสองฝ่ัง
ถนนสายเชียงใหมํ - พร๎าว บา๎นเจดีย์แมํ
ครัว หมูํที่ 3 ต้าบลแมํแฝกใหมํ 
ระยะทางรวม 2,700 เมตร

800,000 หมูํที่  3 กองชําง

8 โครงการกํอสร๎างถนนโอเวอร์เลย์ 
สายกลางทุํง บา๎นขัวมุง หมูํที่ 4 
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
 จังหวดัเชียงใหมํ

กํอสร๎างถนนโอเวอร์เลย์ สายกลางทุํง 
บา๎นขัวมุง หมูํที่ 4 ต้าบลแมํแฝกใหมํ 
ขนาดกวา๎ง 4 เมตร ยาว 470 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 
1,880 ตารางเมตร

660,800 หมูํที่  4 กองชําง

9 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา๎นหว๎ยบง หมูํที่ 5 
ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสันทราย
 จังหวดัเชียงใหมํ

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา๎น
หว๎ยบง หมูํที่ 5 ต้าบลแมํแฝกใหมํ  
ขนาดกวา๎ง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 328
 ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 
0.00 - 0.03 เมตร

342,000 หมูํที่  5 กองชําง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

ล าดับ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการปรับปรุงผิวถนนด๎วย 
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ปรับปรุง
คุณภาพยางพาราธรรมชาติ 
(ยางพารา) สายทางบา๎นแพะเจดีย์
 หมูํที่ 6 เชื่อมบา๎นแพะหว๎ยบง 
หมูํที่ 8 ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอ
สันทราย จังหวดัเชียงใหมํ

ปรับปรุงผิวถนนด๎วย แอสฟลัทติ์กคอนก
รีต ปรับปรุงคุณภาพยางพาราธรรมชาติ 
(ยางพารา) สายทางบา๎นแพะเจดีย์ หมูํที่
 6 เชื่อมบา๎นแพะหว๎ยบง หมูํที่ 8 
ต้าบลแมํแฝกใหมํ ขนาดกวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 1,120 ตารางเมตร

530,000 หมูํที่  6 - 
หมูํที่ 8

กองชําง

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบา๎น (แหงํใหมํ) บา๎นพระธาตุ
เจดีย์ หมูํที่ 13 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
 อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหมํ

ปรับปรุงระบบประปาหมูํบา๎น (แหงํใหมํ)
 บา๎นพระธาตุเจดีย์ หมูํที่ 13 ต้าบลแมํ
แฝกใหมํ โดยการกํอสร๎างหอถังสูง ขนาด
 5 ลูกบาศก์เมตร

327,000 หมูํที่  13 กองชําง

12 โครงการกํอสร๎างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณปาุช๎า บา๎นเจดีย์
เจริญ หมูํที่ 14 ต้าบลแมํแฝกใหมํ
 อ้าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหมํ

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปาุช๎า 
บา๎นเจดีย์เจริญ หมูํที่ 14 ต้าบลแมํแฝก
ใหมํ ขนาดความหนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 760 ตารางเมตร

300,000 หมูํที่  14 กองชําง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการกํอสร๎างอาคารโดม
อเนกประสงค์ บริเวณส้านักงาน
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว หมูํที่ 
1 ต้าบลแมํแฝกใหมํ อ้าเภอสัน
ทราย จังหวดัเชียงใหมํ

กํอสร๎างอาคารโดมอเนกประสงค์ 
บริเวณส้านักงานเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว หมูํที่ 1 ต้าบลแมํแฝกใหมํ ขนาด
อาคารกวา๎ง 16 เมตร ยาว 48 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมํน๎อยกวาํ 768 ตารางเมตร
 พร๎อมรางระบายน้้า ขนาดกวา๎งภายใน
 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว
 165 เมตร

4,357,000 หมูํที่  1 กองชําง

รวม 9,816,800

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02

11



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจ้าต้าบลแมํแฝกใหมํ

ด้าเนินงานของศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลแมํ
แฝกใหมํ เพื่อใหเ๎กิดการพฒันางานด๎าน
การเกษตรในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ

5,000 เทศบาล ส้านักปลัด/  
ศบกต.แมํแฝก

ใหมํ

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ้าต้าบลแมํแฝกใหมํ

จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพแกํ
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบลแมํแฝกใหมํ

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด/  
ศบกต.แมํแฝก

ใหมํ

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริฯ

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื
ในกิจกรรมตํางๆ 
2. ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ  เน๎นการบรู
ณาการรํวมกัน ทั้งภาคราชการ  
ภาคเอกชน และประชาชน

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
12



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการสํงเสริมการท้าปุ๋ยหมัก
และผลิตผักปลอดสารพษิ

1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
วสัดุ อุปกรณ์ ประสานการด้าเนินงาน
3. ด้าเนินการตามโครงการฯ โดยเน๎น
การบรูณาการรํวมกัน ทั้งภาคราชการ  
ภาคเอกชน และประชาชน  
4. ประเมินผลและวเิคราะหโ์ครงการฯ

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

5 โครงการอบรมเร่ืองการจัดการดิน
 ธาตุอาหาร โรคและแมลงในการ
ปลูกพชื

1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
วสัดุ อุปกรณ์ ประสานการด้าเนินงาน
3. ด้าเนินการตามโครงการฯ โดยเน๎น
การบรูณาการรํวมกัน ทั้งภาคราชการ  
ภาคเอกชน และประชาชน  
4. ประเมินผลและวเิคราะหโ์ครงการฯ

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 65,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
13



ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฝูาระวงัการเผาและ
ควบคุมหมอกควนัไฟปาุ

1. จัดท้าแผนปฏบิติัการเพื่อเปน็แนวทาง
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ด้าเนินตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด (ปภ.)

รวม 30,000

พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน 

1. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง   
เพื่อรวบรวมข๎อมูลส้าหรับวางแผนการ
ด้าเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
2. เขียนโครงการฯและน้าเสนอโครงการ
3. ประสานงานวทิยากร 
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ 
5. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในชุมชน ผํานกลวธิตํีางๆ
6. สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเปน็
ระยะ

100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

2 โครงการรณรงค์งดการเผาและ
ปญัหาหมอกควนั

1. วางแผนการด้าเนินงานโครงการ
2. ประสานงานกับผ๎ูที่เกี่ยวข๎อง
3. ขออนุมัติจัดท้าโครงการ
4. ประชุมแบงํงานและชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
5. ด้าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
6. สรุปผลการด้าเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเปน็
ระยะ

30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

รวม 130,000

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.3  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําใช๎จํายในระบบการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

เพื่อเปน็คําใช๎จํายในระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  เชํน  คํา
จัดการซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขยะ  เชํน  ถุงมือ  ถุงขยะ  ผ๎ากันเปื้อน
ถังขยะ  ฯลฯ  รวมถึงคําจ๎างเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ  ไปยัง
สถานที่ก้าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย  
ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ  ที่จ้าเปน็เพื่อให๎
สภาพแวดล๎อมภายในต้าบล  ใหส๎ะอาด
เรียบร๎อย

2,510,000 เทศบาล กองชําง/กอง
สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล๎อม

รวม 2,510,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.4  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมการดูแล
อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ

45,000 เทศบาล ส้านักปลัด/
ศบกต.แมํแฝก

ใหมํ

รวม 45,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําใช๎จํายในพธิทีางศาสนา งานรัฐ
พธิี

ด้าเนินการจัดงานพธิทีางศาสนา งานรัฐ
พธิขีองเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว เชํน 
วนัปยิะมหาราช, วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา หรือวนัส้าคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงค์
 โดยเปน็คําจ๎างเหมาด้าเนินการจัดงาน 
 คําวสัดุ คําตกแตํงสถานที่ ฯลฯ

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 20,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกิจกรรมวนัส้าคัญทาง
พทุธศาสนา

จัดกิจกรรมวนัส้าคัญทางพทุธศาสนา 
เพื่อสํงเสริมการเรียนร๎ูวถิี ประเพณี
วฒันธรรมที่ดีงาม และภมูิปญัญาทอ๎งถิ่น

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการสํงเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
สืบสานศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหมํเมือง

ด้าเนินงานจัดกิจกรรมอบรมใหค๎วามร๎ู
การสํงเสริมอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ปี๋ใหมํ
เมือง

90,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการอบรมสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
(ธรรมสัญจร)

ด้าเนินการจัดกิจกรรมอบรมสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติ (ธรรมสัญจร)

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผํอกอย
 ปา๋เวณียี่เปง็

จัดกิจกรรมอบรมใหค๎วามร๎ูเกี่ยวกับ
ประเพณียี่เปง็ที่ดีงาม  และภมูิปญัญา
ในทอ๎งถิ่น

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.2แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 
4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนงบประมาณใหแ๎กํที่ท้า
การปกครองอ้าเภอสันทรายตาม
โครงการจัดมหกรรมไม๎ดอกไม๎
ประดับ คร้ังที่ 44 พ.ศ. 2563

อุดหนุนงบประมาณใหแ๎กํที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอสันทรายตามโครงการ
จัดมหกรรมไม๎ดอกไม๎ประดับ คร้ังที่ 44
 พ.ศ. 2563

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 210,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.2แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการงานวนัเด็กแหงํชาติ จัดกิจกรรมใหเ๎ด็กได๎แสดงออก  ได๎แกํ  
การแสดงบนเวท ี การตอบค้าถามชิง
รางวลั  เลํนเกมชิงรางวลั  การเลํนเกม
ตามซ๎ุมกิจกรรม  และการจัดซ๎ุม
นิทรรศการใหค๎วามร๎ูแกํเด็ก  

120,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการอบรมใหค๎วามร๎ู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

อบรมใหค๎วามร๎ูคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการกิจกรรมการพฒันา
ผ๎ูเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดกิจกรรมใหเ๎ด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ได๎แกํ  กิจกรรมวนัไหวค๎รู  
กิจกรรมฟนัสวยยิ้มสดใส  กิจกรรมลอย
กระทง  กิจกรรมวชิาการสร๎างผลงานสํู
การเรียนร๎ู  กิจกรรมพมันาทางกาย
ส้าหรับเด็กปฐมวยั  กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาส้าหรับเด็กปฐมวยั  กิจกรรมเลํา
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมสํูนิทานแสนสนุก

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ล าดับ

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอาหารกลางวนั  ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  (ศพด.)

คําจัดหาอาหารกลางวนั ส้าหรับเด็กของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว

303,800 เทศบาล กองการศึกษา

5 โครงการอบรมพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดการอบรมพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

6 คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) เพื่อจํายเปน็คําจัดการเรียนการสอน 
(รายหวั) ส้าหรับเด็กของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว  เปน็คํา
วสัดุตามหนํวยการเรียนร๎ูการจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั จ้านวน
 40 หนํวยการเรียนร๎ู

105,400 เทศบาล กองการศึกษา

7 โครงการพฒันาผ๎ูประกอบวชิาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

พฒันาผ๎ูประกอบวชิาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

80,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว
แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการพฒันาปรับปรุงหอ๎งสมุด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

ด้าเนินการพฒันาหอ๎งสมุดของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว  โดย
จัดหาส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับพมันาการเด็ก

100,000 เทศบาล กองการศึกษา

9 โครงการพฒันาแหลํงเรียนร๎ูใน
โรงเรียน

ด้าเนินการพฒันาแหลํงเรียนร๎ูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว  โดยจัดหาวสัดุอุปกรณ์  ส่ือการ
เรียนการสอนที่สอดคล๎องกับแหลํง
เรียนร๎ู  พร๎อมทั้งปรับปรุงแหลํงเรียนร๎ู
ใหม๎ีความเหมาะสม

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

10 โครงการอาหารกลางวนั  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดหาอาหารกลางวนั ส้าหรับเด็กใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

764,000 เทศบาล กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11  โครงการอบรมการจัดท้าและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

จัดการอบรมการจัดท้าและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

12 คําใช๎จํายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน คําใช๎จํายบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

9,600 เทศบาล กองการศึกษา

13 โครงการปอูงกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนการสอนเพื่อรณรงค์ปอูงกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

15,000 เทศบาล กองการศึกษา

14 คําจัดการเรียนการสอน (รายหวั) จัดหาวสัดุตามหนํวยการเรียนร๎ูการจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั

324,700 เทศบาล กองการศึกษา

15 คําหนังสือเรียน จัดหาหนังสือเรียนส้าหรับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

38,200 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 คําอุปกรณ์การเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนส้าหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

38,200 เทศบาล กองการศึกษา

17 คําเคร่ืองแบบนักเรียน จัดหารเคร่ืองแบบนักเรียนส้าหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

57,300 เทศบาล กองการศึกษา

18 คํากิจกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียน จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียนส้าหรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว ได๎แกํ กิจกรรมวนั
ไหวค๎รู  กิจกรรมวนัแมํ  กิจกรรมวนั
เข๎าพรรษา  กิจกรรมวนัลอยกระทง  
กิจกรรมมหกรรมวชิาการการศึกษา
ปฐมวยั  กิจกรรมพฒันาทางกายส้าหรับ
เด็กปฐมวยั  กิจกรรมทศันศึกษาเดย์
แคมป์

82,130 เทศบาล กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2562
ล าดับ

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการพฒันาข๎าราชการครูของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผ๎ูเรียนส้าหรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว โดยฝึกอบรมเชิง
วชิาการและศึกษาดูงาน

15,000 เทศบาล กองการศึกษา

20 โครงการพฒันาผ๎ูประกอบวชิาชีพ
ครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

พฒันาผ๎ูประกอบวชิาชีพครูที่สังกัด 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

60,000 เทศบาล กองการศึกษา

21 คําอาหารเสริม  (นม) เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ใหแ๎กํเด็ก นักเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว  นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว  เด็กนักเรียน
โรงเรียนบา๎นเจดีย์แมํครัวและโรงเรียน
บา๎นแมํแฝก

1,563,620 เทศบาล กองการศึกษา

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

พ.ศ. 2563
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา๎นเจดีย์แมํครัว

เพื่อจํายเปน็เงินอุดหนุนคําอาหาร
กลางวนั ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบา๎นเจดีย์แมํครัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่
 มท 0816.2/ว 3301 ลงวนัที่  14 
มิถุนายน 2562

1,724,000 เทศบาล กองการศึกษา

23 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั
โรงเรียนบา๎นแมํแฝก

เพื่อจํายเปน็เงินอุดหนุนคําอาหาร
กลางวนั ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบา๎นแมํแฝก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่
 มท 0816.2/ว 3301 ลงวนัที่  14 
มิถุนายน 2562

528,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 6,038,950

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาหารสะอาด  รสชาติ
อรํอย

1. จัดอบรมฟื้นฟคูวามร๎ูแกํ
ผ๎ูประกอบการ
2. รับสมัครผ๎ูประกอบการเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่จ้าหนํายอาหาร
3. ตรวจประเมินสถานที่และประเมิน
มาตรฐานสถานที่จ้าหนํายอาหาร 
4. ตรวจแนะน้าเพื่อปรับปรุงสถานที่
จ้าหนํายอาหาร 
5. ตรวจประเมินซ้้าส้าหรับร๎านที่ไมํผําน
เกณฑ์การประเมิน
6. รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการประเมิน
7. มอบปาูยสัญลักษณ์ฯ

             30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

2 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผ๎ูปฏบิติังานกิจการประปาหมูํบา๎น

จัดกิจกรรมอบรมการพฒันาศักยภาพ
ผ๎ูปฏบิติังานกิจการประปาหมูํบา๎น

45,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา๎ 
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว

1. ส้ารวจจ้านวนสุนัขและแมวในพื้นที่
2. ฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา๎
ส้าหรับสุนัขและแมว
3. จัดกิจกรรมใหค๎วามร๎ูในการเล้ียง
สุนัขและแมวอยํางถูกต๎อง 

120,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

4 โครงการรณรงค์ปอูงกันโรคติดตํอ 
โรคอุบติัใหมํ โรคอุบติัซ้้าในชุมชน

กิจกรรมการรณรงค์ปอูงกันโรคติดตํอ 
โรคอุบติัใหมํ โรคอุบติัซ้้าในชุมชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนต้าบลแมํแฝกใหมํ

100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

5 โครงการรณรงค์แก๎ไขปญัหาไฟปาุ
หมอกควนัและฝุุนละอองขนาดเล็ก
 (PM 2.5) เทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว

กิจกรรมการรณรงค์แก๎ไขปญัหา  ไฟปาุ
หมอกควนัและฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM
 2.5) ในเขตเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

6 อุดหนุนใหแ๎กํคณะกรรมการ
หมูํบา๎นในต้าบลแมํแฝกใหมํ  
จ้านวน  14  หมูํบา๎น

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎น หมูํที่ 1 -
 หมูํที่  14  ต้าบลแมํแฝกใหมํ  ส้าหรับ
การด้าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด๎านสาธารณสุข  รวม  14 
 หมูํบา๎นๆ ละ  20,000  บาท

280,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

รวม 605,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ผ๎ูสูงอายุในต้าบลแมํแฝกใหมํ

จัดกิจกรรมอบรมใหค๎วามร๎ูการบรรยาย
ธรรม  หรือค้าสอนทางศาสนา  การ
เรียนร๎ู  ดุแลสุขภาพของตนเอง  และ
การสืบทอดศิลปะล๎านนา  สืบทอดภมูิ
ปญัญาทอ๎งถิ่น ในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

2 โครงการพฒันาศักยภาพกลํุม
พฒันาสตรี  ต้าบลแมํแฝกใหมํ

ด้าเนินงานตามโครงการพฒันาศักยภาพ
กลํุมพฒันาสตรีต้าบลแมํแฝกใหมํ โดย
การอบรมใหค๎วามร๎ูแกํสตรีในพื้นที่
ต้าบลแมํแฝกใหมํ

15,000 เทศบาล ส้านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
ส้าหรับประชาชน

จัดการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพส้าหรับ
ประชาชนในต้าบลแมํแฝกใหมํ  ตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับทอ๎งถิ่น

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

4 โครงการจัดงานสํงเสริมผลิตภณัฑ์
สินค๎าทอ๎งถิ่นของดีต้าบลแมํแฝก
ใหมํ

จัดงาน/กิจกรรมออกร๎าน  แสดงสินค๎า  
จ้าหนําย  จัดนิทรรศการ  สํงเสริม
ผลิตภณัฑ์สินค๎าทอ๎งถิ่นของดีต้าบลแมํ
แฝกใหมํ

20,000 เทศบาล/
อ้าเภอสัน

ทราย

ส้านักปลัด

รวม 75,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562

5.3  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขํงขันกีฬาต้าบลแมํแฝก
ใหมํ

จัดการแขํงขันกีฬาใหแ๎กํเยาวชนในพื้นที่
ต้าบลแมํแฝกใหมํได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน

400,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการสํงเสริมสนับสนุนการ
แขํงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

จัดสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา  ณ
  สนามกีฬาที่มีการแขํงขัน

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 วสัดุกีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา  ส้าหรับเข๎ารํวม
แขํงขันกีฬาประจ้าปขีองต้าบล เพื่อใหม๎ี
อุปกรณ์กีฬาฝึกซ๎อมออกก้าลังกาย และ
เข๎ารํวมแขํงขันกีฬาและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับการกีฬาซ่ึงเปน็วสัดุกีฬา

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 480,000

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

5.4  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผ๎ูปวุยเอดส์ ด้าเนินการจํายเงินเบี้ยยังชีพใหแ๎กํผ๎ูปวุย
เอดส์ที่ได๎รับการลงทะเบยีนแล๎วใน
ปงีบประมาณ 2563

204,000 เทศบาล ส้านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผ๎ูสูงอายุ ด้าเนินการจํายเงินเบี้ยยังชีพใหแ๎กํ
ผ๎ูสูงอายุในต้าบลแมํแฝกใหมํ  ที่ได๎รับ
ลงทะเบยีนแล๎ว

12,600,000 เทศบาล ส้านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผ๎ูพกิาร ด้าเนินการจํายเงินเบี้ยยังชีพผ๎ูพกิาร  
ใหแ๎กํผ๎ูพกิารภายในต้าบลแมํแฝกใหมํ

2,880,000 เทศบาล ส้านักปลัด

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ๎งถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จํายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับทอ๎งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล  ไมํน๎อย
กวาํร๎อยละ  50  ของคําบริการ
สาธารณสุข  ที่ได๎รับจากกองทนุ
หลักประกันสุขภาพแหงํชาติ

200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

รวม 15,884,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

5.5  แผนงานงบกลาง
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอูงกันและแก๎ไขปญัหา
ยาเสพติด

ด้าเนินการจัดการอบรมใหค๎วามร๎ูถึง
ปญัหาและพษิภยัของยาเสพติดใหแ๎กํ
นักเรียนโรงเรียนบา๎นแมํแฝก  และ
นักเรียนโรงเรียนบา๎นเจดีย์แมํครัว  และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

15,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

2 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ
ชํวงเทศกาลปใีหมํ

ด้าเนินการบริการและอ้านวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภยั
โดยศูนย์อ้านวยการความปลอดภยัทาง
ถนนในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ  ในชํวง
เทศกาลปใีหมํ

5,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

3 โครงการปอูงกันและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์

ด้าเนินการบริการและอ้านวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภยั
โดยศูนย์อ้านวยการความปลอดภยัทาง
ถนนในพื้นที่ต้าบลแมํแฝกใหมํ  ในชํวง
เทศกาลสงกรานต์

5,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาท
และหน๎าที่ของสมาชิก อปพร.  
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน๎าที่
ของสมาชิก อปพร.  เทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว

30,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

5 โครงการฝึกอบรมและซ๎อมแผน
อพยพหนีไฟใหก๎ับสถานศึกษาใน
พื้นที่

ด้าเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟ
ในอาคารเรียน  การใช๎เคมีดับเพลิงเมื่อ
เกิดอัคคีภยั  ใหแ๎กํเด็กนักเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว  นักเรียน
โรงเรียนบา๎นแมํแฝกและนักเรียน
โรงเรียนบา๎นเจดีย์แมํครัว

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด(ปภ.)

รวม 65,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคลินิกกฎหมาย  เทศบาล
ต้าบลเจดีย์แมํครัว

จัดการฝึกอบรมใหค๎วามร๎ูแกํประชาชน
ด๎านกฎหมายโดยจัดต้ังเปน็ศูนย์คลินิก
กฎหมายประจ้าเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

2 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทอ๎งถิ่นและผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น  
ของเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

ด้าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทอ๎งถิ่นและผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่นของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

550,000 เทศบาล ส้านักปลัด

3 โครงการปกปอูงสถาบนัส้าคัญของ
ชาติ ของเทศบาลต้าบลเจดีย์แมํ
ครัว

เพื่อจํายเปน็คําใช๎จํายตามโครงการ
ปกปอูงสถาบนัส้าคัญของชาติ ของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

4 โครงการเสริมสร๎างความสามัคคี  
ปรองดองและสมานฉันท ์ 
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

ด้าเนินการตามโครงการเสริมสร๎างความ
สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ์
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏบิติังานของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

ด้าเนินการจัดอบรมแกํพนักงาน  
พนักงานจ๎างในสังกัดเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมํครัว  คณะผ๎ูบริหารทอ๎งถิ่น  
และสมาชิกสภาทอ๎งถิ่น  ในด๎าน
กฏหมายและเรียบที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏบิติังานขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่น

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

6 อุดหนุนเทศบาลต้าบลสันทราย
หลวงตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏบิติัการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสํวนทอ๎งถิ่นอ้าเภอสัน
ทราย

อุดหนุนเทศบาลต้าบลสันทรายหลวง
ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏบิติัการรํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ทอ๎งถิ่นอ้าเภอสันทราย

20,000 เทศบาล ส้านักปลัด

7 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท้าแผนชุมชนและแผนพฒันา
ทอ๎งถิ่น

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท้าแผน
ชุมชนและแผนพฒันาทอ๎งถิ่น  ของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว

10,000 เทศบาล ส้านักปลัด

รวม 630,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
7.2 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําจัดซ้ือต๎ูเย็น เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือต๎ูเย็นส้าหรับเก็บ
วคัซีน  ขนาด  13 คิวบกิฟตุ จ้านวน 1
 ต๎ู  โดยมีคุณลักษณะ  ต๎ูเย็นขนาดความ
จุภายในขั้นต้่า 13 คิวบกิฟตุ  และเปน็
ต๎ูเย็นรํุนที่ได๎รับฉลากประสิทธภิาพ เบอร์
 5 ของการไฟฟาูฝุายผลิตแหงํประเทศ
ไทย ส้าหรับใช๎งานของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล๎อม

18,500 เทศบาล กองสาธารณสุข

รวม 18,500

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 คําจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟาู เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟาู  
เพื่อใช๎ในภารกิจของเทศบาลต้าบลเจดีย์
แมํครัว  จ้านวน  1  เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะเปน็เคร่ืองเชื่อมไฟฟาู  
ขนาดแรงดันไฟฟาู 220 โวลท ์ความถี่ 
50 - 60 Hz ก้าลังไฟขาเข๎าไมํน๎อยกวาํ
 5.3 KVA ชํวงกระแสไฟฟาูในการเชื่อม
 20 - 160 A ขนาดลวดเชื่อม  2.6 - 
3.2 มิลลิเมตร

4,900 เทศบาล กองชําง

2 คําจัดซ้ือเล่ือยโซํ ชนิดเคร่ืองยนต์ เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ือเล่ือยโซํ ชนิด
เคร่ืองยนต์  เพื่อใช๎ในภารกิจของ
เทศบาลต้าบลเจดีย์แมํครัว  จ้านวน  1  
เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะเปน็เล่ือยโซํ 
ชนิดเคร่ืองยนต์  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํน๎อยกวาํ 39 CC แรงม๎าสูงสุดไมํน๎อย
กวาํ 0.70 HP (0.5 kw)  ความจุถัง
น้้ามันไมํน๎อยกวาํ 350 มิลลิลิตร  
ความยาวบาร์  11.5  นิ้ว  ขนาดเล่ือย
โซํ 0.375 นิ้ว

5,200 เทศบาล กองชําง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.02

แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.02
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 คําจัดซ้ืออุปกรณ์อํานบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

เพื่อจํายเปน็คําจัดซ้ืออุปกรณ์อํานบตัร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ้านวน 1 เคร่ือง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
- สามารถอํานและเขียนข๎อมูลในบตัร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน  ISO/IEC 7816 ได๎ 
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวาํ
 4.8 MHz 
- สามารถใช๎งานผํานชํองเชื่อมตํอ 
(Interface) แบบ USB ได๎ 
- สามารถใช๎กับบตัรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ที่ใช๎แรงดันไฟฟาูขนาด 5
 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได๎
เปน็อยํางน๎อย  

700 เทศบาล กองชําง

รวม 10,800

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2563
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.1แบบ  ผด.02
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รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม  แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วยงานราชการอื่นต้องด าเนินการในพื้นที ่
ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม ่
 
 

 



งบประมาณ พ้ืนที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเร่ือง
การจัดการศัตรูพชืด้วยวธิกีาร
ผสมผสาน/ อบรมใหค้วามรู้การท าเชื้อ
ไตรโคเดอร์มาและการท าเชื้อบวิเวอเรีย

50,000.00 14  หมู่บา้น 
ต.แม่แฝกใหม่

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

สันทราย

2 โครงการเสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพวสิาหกิจชุมชน

ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพฒันา
กิจการวสิาหกิจชุมชน

20,000.00 วสิาหกิจชุมชน
 ต.แม่แฝกใหม่

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

สันทราย

3 โครงการการแปรรูปผลิตทางการ
เกษตร

อบรมถ่ายทอดความรูการแปรรูป - 
ถนอมอาหาร และพฒันาบรรจุภณัฑ์

50,000.00 ต.แม่แฝกใหม่ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

สันทราย

4 โครงการเสริมสร้างและพฒันา
กลุ่มยุวเกษตรกร

สร้างทศันคติที่ดีและปลูกฝังค่านิยมการ
ท าการเกษตรใหก้ับเด็กและเยาวชน  
อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทกัษะ 
กระบวนการกลุ่ม/การเกษตร/แปรรูป

50,000.00 โรงเรียน  
ต าบลแม่แฝก

ใหม่

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ

สันทราย

รวม 170,000.00

แผนการด าเนินงานประจ าปี  2563
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แบบ  ผด.02
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