แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา

1 - 2

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

3 - 4

- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว

5 - 16

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล

.

ตามที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 และประกาศใช้แล้วนั้น
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาสาเร็จลุล่วง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
เพิ่ ม เติ ม ให้ เ ป็ น อ านาจของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ฯ จึ ง ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 1)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอน
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

.

.

.

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว (เพิ่มเติม) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น
4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนและกำรจัดทำแผนดำเนินงำน

.

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ที่จะเข้าดาเนินการในพื้นที่ โดยตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นที่
และตรวจสอบจากแผน ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ

1

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
จัดทาร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครั ว โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของตาบล กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว โดยมีเค้าโครง
แผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
เสนอร่างแผนการดาเนินงานต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เป็นแผนการดาเนินงาน (Action Plan) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดาเนินงานจริง
2. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่เทศบาล เพื่อ
ประสานและบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. แผนงานและโครงการ สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น

2

บัญชีสรุป โครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

3

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
15
15
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการศึกษา
7.3 แผนงานสาธารณสุข
7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

11
1
1
1
14

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

แบบ ผด. 01

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

51.72
51.72

1,784,630.00
1,784,630.00

90.96
90.96

กองช่าง

37.93
3.45
3.45
3.45
48.28

120,160.00

6.12
0.91
0.18
1.82
9.04

สานักปลัด
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง

17,900.00
3,500.00
35,800.00
177,360.00

3

4

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานเพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
15

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
51.72

14

48.28

29

100.00

จานวนงบประมาณ
1,784,630.00
177,360.00

1,961,990.00

แบบ ผด. 1

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
90.96
9.04

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง
สานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุขฯ, กอง
ช่าง

100.00

4

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

5

แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
99,830 หมู่ที่ 1

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

1 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นแม่แฝก หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แฝก
ใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 2

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นสบแฝก หมู่ที่ 2 ตาบลแม่แฝก
ใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

99,830

หมู่ที่ 2

กองช่าง

3 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 3

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 ตาบลแม่
แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

99,830

หมู่ที่ 3

กองช่าง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

6

แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
99,830 หมู่ที่ 4

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

4 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นขัวมุง หมู่ที่ 4 ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นห้วยบง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่แฝก
ใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

99,830

หมู่ที่ 5

กองช่าง

6 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นวังขุมเงิน หมู่ที่ 7 ตาบลแม่แฝก
ใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

99,830

หมู่ที่ 7

กองช่าง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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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7

แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 8

8 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 9

9 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 10

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นแพะห้วยบง หมู่ที่ 8 ตาบลแม่
แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นกลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลแม่
แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 10 ตาบล
แม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
99,830 หมู่ที่ 8

99,830

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

หมู่ที่ 9

กองช่าง

99,830 หมู่ที่ 10

กองช่าง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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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แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
99,830 หมู่ที่ 12

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

10 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 12

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นป่าป๋อ หมู่ที่ 12 ตาบลแม่แฝก
ใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

11 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ 14

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการติดตั้งดวงโคมไฟกิ่ง
สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
หมู่บา้ นเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 ตาบลแม่
แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

99,830 หมู่ที่ 14

กองช่าง

12 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เอนกประสงค์ประจาหมู่บา้ น บ้าน
เจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 ตาบลแม่แฝก
ใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เอนกประสงค์ประจาหมู่บา้ น บ้านเจดีย์
แม่ครัว หมู่ที่ 3 ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

59,000

กองช่าง

หมู่ที่ 3

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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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9

แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
60,000 หมู่ที่ 12

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12 ตาบล
แม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

14 โครงการปรับปรุงห้องน้าภายใน
สนามกีฬาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
ครัว หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการปรับปรุงห้องน้าภายใน
สนามกีฬาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

500,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงระบบประปา
สนามกีฬาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
ครัว หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แฝกใหม่
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตามโครงการปรับปรุงระบบประปา
สนามกีฬาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

67,500

หมู่ที่ 1

กองช่าง

รวม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

1,784,630

9

10

แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผลใช้
ในการปฏิบตั ิงานราชการของ
ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว จานวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผลใช้ในการปฏิบตั ิงานราชการ
ของปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว จานวน 1 เครื่อง

2 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
All In One สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

(บาท)
ดาเนินการ
22,000 เทศบาลฯ

ดาเนินการ
สานักปลัด

23,000 เทศบาลฯ

สานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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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แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

(บาท)
ดาเนินการ
15,000 เทศบาลฯ

ดาเนินการ
สานักปลัด

3 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี
จานวน 1 เครื่อง

4 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

2,500 เทศบาลฯ

สานักปลัด

5 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
จานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด
15 ลิตร จานวน 1 เครื่อง

9,900 เทศบาลฯ

สานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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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แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน (เก้าอี้นั่งทางาน)
สาหรับใช้งานของระดับผู้บริหาร
(ปลัดเทศบาล) เทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว จานวน 1 ตัว

7 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน (เก้าอี้นั่งทางาน)
สาหรับใช้งานของรอง
นายกเทศมนตรีตาบลเจดีย์แม่ครัว
จานวน 2 ตัว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้สานักงาน
(เก้าอี้นั่งทางาน) สาหรับใช้งานของ
ระดับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล) เทศบาล
ตาบลเจดีย์แม่ครัว จานวน 1 ตัว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้สานักงาน
(เก้าอี้นั่งทางาน) สาหรับใช้งานของรอง
นายกเทศมนตรีตาบลเจดีย์แม่ครัว
จานวน 2 ตัว
8 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่

หน่วย

ดาเนินการ
4,200 เทศบาลฯ

ดาเนินการ
สานักปลัด

8,400 เทศบาลฯ

สานักปลัด

11,400 เทศบาลฯ

สานักปลัด

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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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แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

(บาท)
ดาเนินการ
11,400 เทศบาลฯ

ดาเนินการ
สานักปลัด

10 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
พัดลมดูดอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
จานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมดูดอากาศ
แบบฝังฝ้าเพดาน จานวน 1 เครื่อง

960 เทศบาลฯ

สานักปลัด

11 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้

11,400 เทศบาลฯ

9 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้
สาหรับใช้งานในส่วนของงานการ
เจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

รวม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้ สาหรับใช้งานในส่วนของ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

งานพัฒนา
ชุมชนสานักปลัด

120,160
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แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้้า แบบไฟ
เบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000
ลิตร จ้านวน 1 ถัง
รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อถังเก็บ
น้้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
5,000 ลิตร จ้านวน 1 ถัง

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

(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.
17,900 เทศบาลฯ กองการศึกษา

17,900
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แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
จานวน 1 ตัว
รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อเก้าอี้
สานักงาน จานวน 1 ตัว

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.
3,500 เทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ

3,500

15

16

แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการค่าจัดซื้อถังเก็บน้้า แบบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน
ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ตามโครงการจัดซื้อถังเก็บ
ลิตร จ้านวน 2 ถัง
น้้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
5,000 ลิตร จ้านวน 2 ถัง
รวม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
35,800 เทศบาลฯ

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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

35,800
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ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-----------------------------อาศัยอานาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ได้จัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขั้นตอนแล้ว
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว จึงขอประกาศใช้ แผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารเทศบาลในการบริหารโครงการและ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2565 ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

สมเกียรติ พรมเสน
(นายสมเกียรติ พรมเสน)
นายกเทศมนตรีตาบลเจดีย์แม่ครัว

