แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
ตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
.

ตามที่ เทศบาลตาบลเจดี ย์แ ม่ ครัว ได้ จัดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การเตรีย มการ
สาหรับ การพัฒ นาในอนาคต โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนให้ สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึง
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว นั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นาสาเร็จลุล่วง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ได้กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น และจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดาเนินงาน อันจะทาให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
บัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตาบลเจดี ย์แม่ครัว ได้จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณา
แล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประกาศเป็นแผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพั ฒ นา และกิจกรรมที่ ดาเนิน การจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. เพื่อประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น
4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนและกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐ วิส าหกิ จ ที่ จ ะเข้ าด าเนิ น การในพื้ น ที่ โดยตรวจสอบจากหน่ ว ยงานในพื้ นที่ และตรวจสอบจากแผน
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
1

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทาแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒ นาของตาบล กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพั ฒ นาของเทศบาลต าบลเจดี ย์ แ ม่ ค รัว น าร่างแผนการด าเนิ น งานเสนอ
ต่อผู้บริหารเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว เพื่อให้ค วามเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 แล้วประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนในตาบลทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ส่วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาในการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงาน
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

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

2

3

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 01

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
6
8.11
รวม
6
8.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1
1.35
3.2 แผนงานสาธารณสุข
1
1.35
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
2
2.70
3.4 แผนงานการเกษตร
1
1.35
รวม
5
6.76
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5
6.76
รวม
5
6.76

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

85,000.00
85,000.00

0.87
0.87

สานักปลัด

20,000.00
20,000.00
2,600,000.00
40,000.00
2,680,000.00

0.20
0.20
26.64
0.41
27.46

งาน ปภ. สานักปลัด
กองสาธารณสุข
กองช่าง
สานักปลัด

120,000.00
120,000.00

1.23
1.23

กองการศึกษา

3

4

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
19
5.2 แผนงานสาธารณสุข
18
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2
รวม
45
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
6
6.2 แผนงานการศึกษา
1
รวม
7
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6
รวม
6
74

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

25.68
24.32
8.11
2.70
60.81

5,012,875.00
1,158,000.00
135,000.00
215,000.00
6,520,875.00

51.36
11.86
1.38
2.20
66.81

กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สานักปลัด
กองการศึกษา

8.11
1.35
9.46

85,000.00
15,000.00
100,000.00

0.87
0.15
1.02

งานปภ. สานักปลัด

8.11
8.11

255,000.00
255,000.00

2.61
2.61

สานักปลัด/กองคลัง

100.00

9,760,875.00

100.00

4

5

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
จานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

0

0.00

0.00

0.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

6

8.11

85,000.00

0.87

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5

6.76

2,680,000.00

27.46

สานักปลัด, กองช่าง, กอง
สาธารณสุขฯ, เทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

5

6.76

120,000.00

1.23

สานักปลัด, กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

45

60.81

6,520,875.00

66.81

สานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

7

9.46

100,000.00

1.02

สานักปลัด, กองการศึกษา,
กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

6

8.11

255,000.00

2.61

สานักปลัด, กองสาธารณสุข

74

100.00

รวม

9,760,875.00

100.00

5

6
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

แบบ ผด. 1

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
คิดเป็นร้อยละของ
จานวนโครงการที่
โครงการทั้งหมด
ดาเนินการ

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

1

50.00

2,032,000.00

99.41

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

1

50.00

12,000.00

0.59

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

2

100.00

2,044,000.00

รวม

100.00

6

7
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่

ดาเนินการ
5,000 เทศบาล

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.
สานักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก
ใหม่

1 โครงการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร
ประจาตาบลแม่แฝกใหม่

ดาเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลแม่
แฝกใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้าน
การเกษตรในพื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่

2 โครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
สาหรับพืชเศรษฐกิจชุมชน

ดาเนินโครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสาหรับพืช
เศรษฐกิจชุมชน

20,000 เทศบาล

สานักปลัด/
ศบกต.แม่แฝก
ใหม่

3 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช
ในกิจกรรมต่างๆ
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เน้นการบูร
ณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน

10,000 เทศบาล

สานักปลัด

7

8
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการฝึกอบรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์ ประสานการดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามโครงการฯ โดยเน้น
การบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ

5 โครงการอบรมเรื่องการจัดการดิน 1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ
ธาตุอาหาร โรค และแมลง ในการ 2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม
ปลูกพืช
วัสดุ อุปกรณ์ ประสานการดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามโครงการฯ โดยเน้น
การบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ
ภาคเอกชน และประชาชน
4. ประเมินผลและวิเคราะห์โครงการฯ

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
15,000 เทศบาล

15,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
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.

สานักปลัด

8

9
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

6 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ดาเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้ เกษตรกรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
น้อย
ในพืน้ ที่ตาบลแม่แฝกใหม่
รวม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
20,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
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.

85,000

9

10
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเฝ้าระวังการเผาและ
ควบคุมหมอกควันไฟป่า

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อเป็นแนวทาง
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

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.
20,000 เทศบาล สานักปลัด (ปภ.)

20,000

10

11
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรณรงค์งดการเผาและ
ปัญหาหมอกควัน

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. วางแผนการดาเนินงานโครงการ
2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ขออนุมัติจัดทาโครงการ
4. ประชุมแบ่งงานและชี้แจงรายละเอียด
โครงการ
5. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็น

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.
20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

20,000

11

12
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริการจัดเก็บขยะในเขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บ
เทศบาล
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น ค่า
จัดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ขยะ เช่น ถุงมือ ถุงขยะ ผ้ากันเปื้อน
ถังขยะ ฯลฯ รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชน
เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ ไปยัง
สถานที่กาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อให้
สภาพแวดล้อมภายในตาบล ให้สะอาด
เรียบร้อย

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
2,500,000 เทศบาล

หน่วย

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

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.
กองช่าง/กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

12

13
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะใน
ชุมชน

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมข้อมูลสาหรับวางแผนการ
ดาเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
2. เขียนโครงการฯและนาเสนอโครงการ
3. ประสานงานวิทยากร
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
5. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะใน
ชุมชน ผ่านกลวิธตี ่างๆ
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
7. ติดตามและประเมินผลโครงการเป็น
ระยะ

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.
100,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2,600,000

13

14

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3.4 แผนงานการเกษตร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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
40,000 เทศบาล
สานักปลัด/
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมการดูแล
ศบกต.แม่แฝก
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติใน
ใหม่
พื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่

รวม

40,000

14

15
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

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.
20,000 เทศบาล กองการศึกษา

1 โครงการกิจกรรมวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา

จัดกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วถิ ี ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ดาเนินงานจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปี๋ใหม่
เมือง

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(ธรรมสัญจร)

ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ (ธรรมสัญจร)

10,000 เทศบาล

กองการศึกษา

30,000 เทศบาล

กองการศึกษา

4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย ผ่อกอย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ป๋าเวณียี่เป็ง
ประเพณียี่เป็งที่ดีงาม และภูมิปญ
ั ญาใน
ท้องถิ่น

พ.ศ. 2564

15

16

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบ ผด.2

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

5 อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอสันทรายตาม
โครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2565

รวม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอสันทรายตามโครงการ
จัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46
พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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 กองการศึกษา

120,000

16

17
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก ได้แก่
การแสดงบนเวที การตอบคาถามชิง
รางวัล เล่นเกมชิงรางวัล การเล่นเกม
ตามซุ้มกิจกรรม และการจัดซุ้ม
นิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว

20,000 เทศบาล

กองการศึกษา

3

จัดกิจกรรมให้เด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ได้แก่ กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส กิจกรรมลอย
กระทง กิจกรรมวิชาการสร้างผลงานสู่
การเรียนรู้ กิจกรรมพัมนาทางกาย
สาหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเล่า
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมสู่นิทานแสนสนุก

20,000 เทศบาล

กองการศึกษา

โครงการกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

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.
80,000 เทศบาล กองการศึกษา

17

18

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

ค่าจัดหาอาหารกลางวัน สาหรับเด็กของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเจดีย์
แม่ครัว

5 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

จัดการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลเจดีย์แม่ครัว

5,000 เทศบาล

กองการศึกษา

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

161,310 เทศบาล

กองการศึกษา

20,000 เทศบาล

กองการศึกษา

จัดทาและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลเจดีย์แม่ครัว

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.
293,265 เทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

7 โครงการอบรมการจัดทาและ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

พ.ศ. 2564

18

19

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

8 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลเจดีย์แม่ครัว

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด ดาเนินการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
อนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว โดย
เจดีย์แม่ครัว
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับพัมนาการเด็ก
10 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

ดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
ครัว โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับแหล่ง
เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ให้มีความเหมาะสม

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.
9,600 เทศบาล กองการศึกษา

100,000 เทศบาล

กองการศึกษา

50,000 เทศบาล

กองการศึกษา

19

20

แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

11 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เจดีย์แม่ครัว
ตาบลเจดีย์แม่ครัว โดยฝึกอบรมเชิง
วิชาการและศึกษาดูงาน

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.
18,000 เทศบาล กองการศึกษา

12 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน จัดหาอาหารกลางวัน สาหรับเด็กใน
อนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
ครัว

882,000 เทศบาล

กองการศึกษา

13 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จัดหาวัสดุตามหน่วยการเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย

357,000 เทศบาล

กองการศึกษา

14 ค่าหนังสือเรียน

จัดหาหนังสือเรียนสาหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลเจดีย์แม่
ครัว

42,000 เทศบาล

กองการศึกษา

15 ค่าอุปกรณ์การเรียน

จัดหาอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว

42,000 เทศบาล

กองการศึกษา

20

21
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

16 ค่าเครื่องแบบนักเรียน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดหารเครื่องแบบนักเรียนสาหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว

17 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลเจดีย์แม่ครัว ได้แก่ กิจกรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมมหกรรมวิชาการการศึกษา
ปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาทางกายสาหรับ
เด็กปฐมวัย กิจกรรมทัศนศึกษาเดย์
แคมป์

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.
63,000 เทศบาล กองการศึกษา

90,300 เทศบาล

กองการศึกษา

21

22

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

18 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2564

19 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านแม่แฝก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนบ้านแม่แฝก ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2564

รวม

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.
2,154,600 เทศบาล กองการศึกษา

604,800 เทศบาล

กองการศึกษา

5,012,875

22

23
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

โครงการบริการสาธารณะด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

ดาเนินงานจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ จัดอบรมการบริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน

2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคติดต่อ
โรคอุบตั ิใหม่ โรคอุบตั ิซ้าในชุมชน

1. สารวจจานวนสุนัขและแมวในพื้นที่
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สาหรับสุนัขและแมว
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเลี้ยงสุนัข
และแมวอย่างถูกต้อง

70,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการรณรงค์ปอ้ งกันโรคติดต่อ
โรคอุบตั ิใหม่ โรคอุบตั ิซ้าในชุมชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนตาบลแม่แฝกใหม่

50,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม ดาเนินการตามโครงการช่วยเหลือ
อานาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและ ประชาชนตามอานาจหน้าที่ ด้านการ
ควบคุมโรคติดต่อ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

60,000 เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4

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.
698,000 เทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1

3

พ.ศ. 2564

23

24
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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.
20,000 หมู่ที่ 1 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

6

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 2

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 3

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

24

25
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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.
20,000 หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 4 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

9

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 5 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 5

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 6 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 6

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

25

26
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 7 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

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.
20,000 หมู่ที่ 7 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 8 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 8

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 9 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 9

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

26

27
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 10 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

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.
20,000 หมู่ที่ 10 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 11 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 11 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 12 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

20,000 หมู่ที่ 12 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

27

28
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 13 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
หมู่ที่ 14 ตาบลแม่แฝกใหม่
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
สาหรับการดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
รวม

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.
20,000 หมู่ที่ 13 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

20,000 หมู่ที่ 14 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1,158,000

28

29
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
10,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุในตาบลแม่แฝกใหม่

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบรรยาย
ธรรม หรือคาสอนทางศาสนา การ
เรียนรู้ ดุแลสุขภาพของตนเอง และ
การสืบทอดศิลปะล้านนา สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรี ตาบลแม่แฝกใหม่

ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลแม่แฝกใหม่ โดย
การอบรมให้ความรู้แก่สตรีในพื้นที่ตาบล
แม่แฝกใหม่

15,000 เทศบาล

สานักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
สาหรับประชาชน

จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสาหรับ
ประชาชนในตาบลแม่แฝกใหม่ ตาม
หลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

10,000 เทศบาล

สานักปลัด

20,000 เทศบาล/
อาเภอสัน
ทราย

สานักปลัด

4 โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภัณฑ์ จัดงาน/กิจกรรมออกร้าน แสดงสินค้า
สินค้าท้องถิ่นของดีตาบลแม่แฝก จาหน่าย จัดนิทรรศการ ส่งเสริม
ใหม่
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นของดีตาบลแม่
แฝกใหม่

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.

29

30
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ในพื้นที่
ตาบลแม่แฝกใหม่

6 โครงการให้ทนุ การศึกษาสาหรับ
ช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ดาเนินงานตามให้ทนุ การศึกษาสาหรับ
ช่วยเหลือประชาชน นักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของรัฐที่ยากจนหรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ตาบลแม่
แฝกใหม่

รวม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
30,000 เทศบาล

50,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
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.

สานักปลัด

135,000

30

31
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬาตาบลแม่แฝก จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่
ใหม่
ตาบลแม่แฝกใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สนามกีฬาที่มีการแข่งขัน
รวม

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.
200,000 เทศบาล กองการศึกษา

15,000 เทศบาล

กองการศึกษา

215,000

31

32
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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.
15,000 เทศบาล สานักปลัด(ปภ.)

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ดาเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ถึง
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝก และ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

2 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่

ดาเนินการบริการและอานวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัย
โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่

5,000 เทศบาล

สานักปลัด(ปภ.)

3 โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดาเนินการบริการและอานวยความ
สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภัย
โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนในพื้นที่ตาบลแม่แฝกใหม่ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

5,000 เทศบาล

สานักปลัด(ปภ.)

32

33
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนบทบาท จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่
และหน้าที่ของสมาชิก อปพร.
ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตาบลเจดีย์
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว
แม่ครัว
5 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน
อพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาใน
พื้นที่

ดาเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟ
ในอาคารเรียน การใช้เคมีดับเพลิงเมื่อ
เกิดอัคคีภยั ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว นักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่แฝกและนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั ิการจิต อบรมชุดปฏิบตั ิการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
อาสาภัยพิบตั ิประจาองค์กร
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

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.
25,000 เทศบาล สานักปลัด(ปภ.)

5,000 เทศบาล

สานักปลัด(ปภ.)

30,000 เทศบาล

สานักปลัด(ปภ.)

85,000
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34
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
6.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

ดาเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ถึง
ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว

รวม

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.
15,000 เทศบาล กองการศึกษา

15,000

34

35
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ชาติ ของเทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ ของ
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2 โครงการเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและสมานฉันท์
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

ดาเนินการตามโครงการเสริมสร้างความ
สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

ดาเนินการจัดอบรมแก่พนักงาน
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตาบล
เจดีย์แม่ครัว คณะผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในด้าน
กฏหมายและเรียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบประมาณ
(บาท)

พืน้ ที่

หน่วย

ดาเนินการ
5,000 เทศบาล

ดาเนินการ
สานักปลัด

5,000 เทศบาล

สานักปลัด

15,000 เทศบาล

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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36
แบบ ผด.02

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบ
ดาเนินตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วมในการ
ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอสัน
ทราย

อุดหนุนให้แก่เทศบาลตาบลแม่แฝก
อาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่

5 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทาแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว

6 โครงการปรับปรุง สารวจและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ปรับปรุง สารวจและจัดเก็บข้อมูลภาษี
สร้าง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องกับโครงการ
รวม

งบประมาณ

พืน้ ที่

(บาท)
ดาเนินการ
20,000 เทศบาล

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

10,000 เทศบาล

สานักปลัด

200,000 เทศบาล

กองคลัง

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.

255,000
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แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

โรงเรียนบ้านเจดียแ์ ม่ครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5.1 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ปฐมวัยและประถมศึกษา

จัดซื้ออาหารสด/แห้ง และบริการ
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จัดหาเจลแอกอฮอล์ หน้ากากอนามัย
และอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19)

รวม

งบประมาณ

พืน้ ที่

หน่วย

(บาท)
ดาเนินการ
2,032,000 โรงเรียน
บ้านเจดีย์
แม่ครัว

ดาเนินการ
โรงเรียนบ้าน
เจดีย์แม่ครัว

12,000 โรงเรียน
บ้านเจดีย์
แม่ครัว

โรงเรียนบ้าน
เจดีย์แม่ครัว

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.

2,044,000
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