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บทน ำ 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล               . 

  ตามที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการเตรียมการ
ส าหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
ทั้งนี้  เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  รวมถึง
ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ซึ่งได้ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว  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  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน  อันจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  บัดนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  พิจารณา
แล้วเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบตามขั้นตอนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์                

  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
  2.  เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  3.  เพ่ือประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น 
  4.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

3.  ขั้นตอนและกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน             

     ขั้นตอนที่  1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาลฯ  และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน  เช่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  ที่จะเข้าด าเนินการในพ้ืนที่  โดยตรวจสอบจากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผน   
ปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 

ส่วนที่  1 
 



 
 

2 

 

     ขั้นตอนที่  2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  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  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ      
ต่อผู้บริหารเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564  แล้วประกาศใช้  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาในการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน             

       1.  เป็นแผนการด าเนินงาน  (Action  Plan)  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  
งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  2.  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล  เพ่ือ
ประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
  3.  แผนงานและโครงการ  สามารถติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้สะดวก     
มากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละของ

โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 17 16.19 9,169,800.00 22.10 กองช่าง

รวม 17 16.19 9,169,800.00 22.10

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

     2.1  แผนงานการเกษตร 4 5.71 65,000.00 0.16 ส านักปลัด

รวม 4 5.71 65,000.00 0.16

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

     3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.43 20,000.00 0.05 งาน ปภ. ส านักปลัด

     3.2  แผนงานสาธารณสุข 2 2.86 50,000.00 0.12 กองสาธารณสุข

     3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.43 2,500,000.00 6.03 กองช่าง

     3.4  แผนงานการเกษตร 1 1.43 40,000.00 0.10 ส านักปลัด

รวม 5 7.14 2,610,000.00 6.29

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน 

     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.43 5,000.00 0.01 ส านักปลัด

     4.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 7.14 120,000.00 0.29 กองการศึกษา

รวม 6 8.57 125,000.00 0.30

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 01
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละของ

โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.1  แผนงานการศึกษา 27 38.57 6,443,050.00 24.99 กองการศึกษา

     5.2  แผนงานสาธารณสุข 19 27.14 682,620.00 2.65 กองสาธารณสุข

     5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.71 55,000.00 0.21 ส านักปลัด

     5.4  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 3 4.29 300,000.00 1.16 กองการศึกษา

     5.5  แผนงานงบกลาง 4 5.71 18,304,000.00 70.99 ส านักปลัด/กองสาธารณสุข

รวม 57 81.43 25,784,670.00 100.00

ยุทธศาสตรท์ี่  6 ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชน

     6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 8.57 310,000.00 95.38 งานปภ. ส านักปลัด

     6.2  แผนงานการศึกษา 1 1.43 15,000.00 4.62

รวม 7 8.57 325,000.00 100.00

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 7.62 910,000.00 26.69 ส านักปลัด/กองคลัง

     7.2  แผนงานสาธารณสุข 1 0.95 2,500,000.00 73.31 กองสาธารณสุข

รวม 9 8.57 3,410,000.00 100.00

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

แบบ  ผด. 1
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเปน็รอ้ยละของ

โครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ
คิดเปน็รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

17 16.19 9,169,800.00 22.10 กองช่าง

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตาม

แนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

4 3.81 65,000.00 0.16 ส านักปลัด

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

5 4.76 2,610,000.00 6.29 ส านักปลัด, กองช่าง, กอง

สาธารณสุขฯ, เทศบาล

ยุทธศาสตรท์ี่  4  ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

6 5.71 125,000.00 0.30 ส านักปลัด, กองการศึกษา

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 57 54.29 25,784,670.00 62.15 ส านักปลัด, กองการศึกษา,

 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชน

7 6.67 325,000.00 0.78 ส านักปลัด, กองการศึกษา,

 กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการ

บา้นเมืองที่ดี

9 8.57 3,410,000.00 8.22 ส านักปลัด, กองสาธารณสุข

รวม 105 100.00 41,489,470.00 100.00

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครวั  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ  ผด. 1

5



6

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เสริมเหล็กบริเวณสุสาน  หมู่ที่  1
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

สุสาน หมู่ที่ 1 บา้นแม่แฝก ต าบลแม่

แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  โดยมีความหนา 0.10 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 900.00 ตาราง

เมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและ

แบบแปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัวก าหนด

359,600 หมู่ที่  1 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต รอบสนาม

กีฬาประจ าต าบลแม่แฝกใหม่ หมู่ที่

 1

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนก

รีตรอบสนามกีฬาประจ าต าบลแม่แฝก

ใหม่ หมู่ที่ 1 บา้นแม่แฝก ต าบลแม่แฝก

ใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

โดยมีขนาดความกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

322.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,288.00 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

743,000 หมู่ที่  1 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

6



7

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

3 โครงการลาดยางแอสฟลัทติ์ก  

คอนกรีตบริเวณสุสาน หมู่ที่ 2

ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบริเวณ

สุสาน หมู่ที่ 2 บา้นสบแฝก ต าบลแม่

แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  จังหวดั

เชียงใหม่  โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  

601.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

202,000 หมู่ที่  2 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  3

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ซอยข้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้น

เจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 3 บา้นเจดีย์แม่ครัว 

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  โดยรางระบายน้ า

กวา้งภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  

0.60  เมตร  ยาว  145.00  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

280,800 หมู่ที่  3 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

7



8

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

5 โครงการเปล่ียนและปรับปรุง

ระบบประปาน้ าบาดาลบนดอย  

หมู่ที่  6

เปล่ียนและปรับปรุงระบบประปาน้ า

บาดาลบนดอย  หมู่ที่  6  บา้นแพะเจดีย์

  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  โดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า

บาดาล ขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส พร้อม

ตู้ควบคุมระบบไฟฟา้ จ านวน 1 ชุด 

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่ง ขนาด 3 

แรงม้า 3 เฟส พร้อมตู้ควบคุมระบบ

ไฟฟา้ จ านวน 2 ชุด ก่อสร้างถังเก็บน้ า

ใสขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง

 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

320,000 หมู่ที่  6 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

8



9

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

6 โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการ

โอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 6

ปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการโอเวอร์

เลย์ บริเวณต้ังแต่ส่ีแยกซุ้มประตูเข้า

หมู่บา้นทางไปอ่างเก็บน้ าหมู่บา้น หมู่ที่ 6

 บา้นแพะเจดีย์  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ โดยมี

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 

350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,400.00 ตารางเมตร 

 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

496,000 หมู่ที่  6 กองช่าง

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

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

แบบ ผด.02

9



10

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  

หมู่ที่  7

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 บา้นวงัขุม

เงิน ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย 

 จังหวดัเชียงใหม่  โดยรางระบายน้ า

กวา้งภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  

0.60  เมตร  ยาว  237.00  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

436,000 หมู่ที่  7 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

10



11

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ที่  9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ข้างศาลาอเนกประสงค์ถึงบา้นนายอ าพล

  สุวรรณ  หมู่ที่ 9 บา้นกลางพฒันา 

ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอสันทราย  

จังหวดัเชียงใหม่  โดยมีขนาดผิวจราจร

กวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  72.00  เมตร 

 หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกวา่  

216.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม

ปริมาณงานและแบบแปลนกองช่าง

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

122,700 หมู่ที่  9 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

11



12

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

9 โครงการขยายถนนพร้อมก่อสร้าง

รางระบายน้ า  หมู่ที่  9

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ซอยข้างบา้น

นายบญุศรี  ใจเปง็  หมู่ที่ 9 บา้นกลาง

พฒันา ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่  โดยรางระบาย

น้ ากวา้งภายใน  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  

0.60  เมตร  ยาว  159.00  เมตร    

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

389,000 หมู่ที่  9 กองช่าง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

12



13

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ที่  9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

ใต้จากหน้าบา้นนายพงษถ์ึงที่นาพอ่

หลวงค า  หมู่ที่ 9 บา้นกลางพฒันา 

ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่  โดยมีขนาดผิวจราจร

กวา้ง  2.90  เมตร  ยาว  90.00  เมตร 

 หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กวา่  261.00  ตารางเมตร  พร้อมราง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวา้ง  

1.00  เมตร  ลึกเฉล่ีย  1.20  เมตร  

หนา  0.10  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

394,000 หมู่ที่  9 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

13



14

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ที่  10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย

ข้างบา้นนายบญุเลิศ  เปง็ธนิา  หมู่ที่ 10

 บา้นแพะแม่แฝกใหม่ ต าบลแม่แฝกใหม่

 อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  ช่วงที่

 1 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว

 123.00 เมตร หนา 0.15  เมตร  ช่วงที่

 2  ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  

ยาว  120.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

 พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่  790.50  ตาราง

เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  0.00 - 

0.30  เมตร  รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนกองช่างเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัวก าหนด

438,700 หมู่ที่  10 กองช่าง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แบบ ผด.02

14



15

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

12 โครงการก่อสร้างราวเหล็ก จุด

อันตราย  หมู่ที่  10

ก่อสร้างราวเหล็ก จุดอันตราย  หมู่ที่ 10

 บา้นแพะแม่แฝกใหม่ ต าบลแม่แฝกใหม่

 อ าเภอ สันทราย จังหวดัเชียงใหม่  โดย

ก่อสร้างราวเหล็กกันตกถนน  ขนาดสูง  

0.90  เมตร  ความยาว  38.00  เมตร  

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

60,000 หมู่ที่  10 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

15



16

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต หมู่ที่ 14 เชื่อมหมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนน   แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  

หมู่ที่  14  เชื่อม หมู่ที่  5  ต าบลแม่แฝก

ใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  

โดยมีขนาดผิวจราจรกวา้ง  4.00  เมตร 

 ยาว  69.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร 

 พื้นที่ไม่น้อยกวา่  276.00  ตารางเมตร 

 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

159,000 หมู่ที่  14 กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

16



17

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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.

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมู่ที่  14

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย

ตรงข้ามบริษทัสหฟาร์มเหด็ หมู่ที่ 14 

บา้นเจดีย์เจริญ ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่  โดยมี

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร ยาว

69.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 241.50 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ

แปลนกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัวก าหนด

136,000 หมู่ที่  14 กองช่าง

15 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

อ าเภอสันทราย

อุดหนุนใหแ้ก่การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

อ าเภอสันทราย  ตามโครงการเปล่ียน

และปรับปรุงระบบประปาน้ าบาดาลบน

ดอย  หมู่ที่  6  ต าบลแม่แฝกใหม่  

อ าเภอสันทราย  จังหวดัเชียงใหม่  เพื่อ

ขยายเขตไฟฟา้พร้อมติดต้ังหม้อแปลง 

ขนาด 3 เฟส

392,000 หมู่ที่  6

รวม 4,928,800

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

17



18

ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

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

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร

ประจ าต าบลแม่แฝกใหม่

ด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลแม่

แฝกใหม่ เพื่อใหเ้กิดการพฒันางานด้าน

การเกษตรในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่

5,000 เทศบาล ส านักปลัด/  

ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง

ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง

25,000 เทศบาล ส านักปลัด/  

ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

3 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

1. จัดกิจกรรมการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื

ในกิจกรรมต่างๆ 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ  เน้นการบรู

ณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ  

ภาคเอกชน และประชาชน

10,000 เทศบาล ส านักปลัด

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

18
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ยุทธศาสตรท์ี่  2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

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 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน

การเกษตร

1. ประชุมจัดเตรียมโครงการฯ

2. คัดเลือกพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียม

วสัดุ อุปกรณ์ ประสานการด าเนินงาน

3. ด าเนินการตามโครงการฯ โดยเน้น

การบรูณาการร่วมกัน ทั้งภาคราชการ  

ภาคเอกชน และประชาชน  

4. ประเมินผลและวเิคราะหโ์ครงการฯ

25,000 เทศบาล ส านักปลัด

รวม 65,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

19



20

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 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 โครงการเฝ้าระวงัการเผาและ

ควบคุมหมอกควนัไฟปา่

1. จัดท าแผนปฏบิติัการเพื่อเปน็แนวทาง

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. ด าเนินตามโครงการ

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

20,000 เทศบาล ส านักปลัด (ปภ.)

รวม 20,000

พ.ศ. 2564
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02

20



21

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 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. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับวางแผนการ

ด าเนินโครงการ และเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

2. เขียนโครงการฯและน าเสนอโครงการ

3. ประสานงานวทิยากร 

4. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏบิติัการ 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะใน

ชุมชน ผ่านกลวธิต่ีางๆ

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

7. ติดตามและประเมินผลโครงการเปน็

30,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์งดการเผาและ

ปญัหาหมอกควนั

1. วางแผนการด าเนินงานโครงการ

2. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ขออนุมัติจัดท าโครงการ

4. ประชุมแบง่งานและชี้แจงรายละเอียด

โครงการ

5. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

7. ติดตามและประเมินผลโครงการเปน็

20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 50,000

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แบบ ผด.02

21



22

ยุทธศาสตรท์ี่  3  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 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 โครงการบริการจัดเก็บขยะในเขต

เทศบาล

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในระบบการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล  เช่น  ค่า

จัดการซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ในการจัดเก็บ

ขยะ  เช่น  ถุงมือ  ถุงขยะ  ผ้ากันเปื้อน

ถังขยะ  ฯลฯ  รวมถึงค่าจ้างเหมาเอกชน

เก็บขยะมูลฝอยและขนขยะ  ไปยัง

สถานที่ก าจัดส่ิงปฏกิูลและมูลฝอย  

ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จ าเปน็เพื่อให้

สภาพแวดล้อมภายในต าบล  ใหส้ะอาด

เรียบร้อย

2,500,000 เทศบาล กองช่าง/กอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม 2,500,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  3  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ 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

พื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่

40,000 เทศบาล ส านักปลัด/

ศบกต.แม่แฝก

ใหม่

รวม 40,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตี 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 ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนา งานรัฐ

พธิี

ด าเนินการจัดงานพธิทีางศาสนา งานรัฐ

พธิขีองเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว เช่น 

วนัปยิะมหาราช, วนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา หรือวนัส าคัญเกี่ยวกับ

พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงค์

 โดยเปน็ค่าจ้างเหมาด าเนินการจัดงาน  

ค่าวสัดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ

5,000 เทศบาล ส านักปลัด

รวม 5,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

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

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตี 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 โครงการกิจกรรมวนัส าคัญทาง

พทุธศาสนา

จัดกิจกรรมวนัส าคัญทางพทุธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วถิี ประเพณี

วฒันธรรมที่ดีงาม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟ ู

สืบสานศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ด าเนินงานจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้

การส่งเสริมอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี ปี๋ใหม่

เมือง

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ

(ธรรมสัญจร)

ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติ (ธรรมสัญจร)

10,000 เทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการ สืบฮีต โตยฮอย  ผ่อกอย

 ปา๋เวณียี่เปง็

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ

ประเพณียี่เปง็ที่ดีงาม  และภมูิปญัญาใน

ทอ้งถิ่น

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตี 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 อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสันทรายตาม

โครงการจัดมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ คร้ังที่ 44 พ.ศ. 2564

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสันทรายตามโครงการ

จัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ คร้ังที่ 44 

พ.ศ. 2564

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 120,000

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

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.2แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมใหเ้ด็กได้แสดงออก  ได้แก่  

การแสดงบนเวท ี การตอบค าถามชิง

รางวลั  เล่นเกมชิงรางวลั  การเล่นเกม

ตามซุ้มกิจกรรม  และการจัดซุ้ม

นิทรรศการใหค้วามรู้แก่เด็ก  

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 ค่าใช้จ่ายในพธิเีปดิอาคารเรียน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

จัดพธิเีปดิอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

อบรมใหค้วามรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุน

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

4 โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่

คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

อบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการศูนย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ล าดับ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว

อบรมใหค้วามรู้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

6 โครงการกิจกรรมการพฒันา

ผู้เรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

จัดกิจกรรมใหเ้ด็กของศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก ได้แก่  กิจกรรมวนัไหวค้รู  

กิจกรรมฟนัสวยยิ้มสดใส  กิจกรรมลอย

กระทง  กิจกรรมวชิาการสร้างผลงานสู่

การเรียนรู้  กิจกรรมพมันาทางกาย

ส าหรับเด็กปฐมวยั  กิจกรรมสะเต็ม

ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั  กิจกรรมเล่า

เร่ืองคุณธรรม จริยธรรมสู่นิทานแสนสนุก

30,000 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

7 โครงการอาหารกลางวนั  ศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก  (ศพด.)

ค่าจัดหาอาหารกลางวนั ส าหรับเด็กของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว

249,900 เทศบาล กองการศึกษา

8 โครงการอบรมพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

จัดการอบรมพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว

5,000 เทศบาล กองการศึกษา

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน  

ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรม

พฒันาผู้เรียน

138,670 เทศบาล กองการศึกษา

10 โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพ

ครูที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

พฒันาผู้ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัดศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

70,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

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

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 โครงการอบรมการจัดท าและ

ปรับปรุงพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

จัดท าและปรับปรุงพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว

20,000 เทศบาล กองการศึกษา

12 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว

9,600 เทศบาล กองการศึกษา

13 โครงการพฒันาปรับปรุงหอ้งสมุด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

ด าเนินการพฒันาหอ้งสมุดของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  โดย

จัดหาส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับพมันาการเด็ก

100,000 เทศบาล กองการศึกษา

14 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน

ด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว  โดยจัดหาวสัดุอุปกรณ์  ส่ือการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับแหล่ง

เรียนรู้  พร้อมทั้งปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ใหม้ีความเหมาะสม

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

15 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ด าเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

50,000 เทศบาล กองการศึกษา

16 โครงการพฒันาข้าราชการครูของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนส าหรับ

เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว โดยฝึกอบรมเชิง

วชิาการและศึกษาดูงาน

15,000 เทศบาล กองการศึกษา

17 โครงการอาหารกลางวนั  โรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

จัดหาอาหารกลางวนั ส าหรับเด็กใน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

784,000 เทศบาล กองการศึกษา

18 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) จัดหาวสัดุตามหน่วยการเรียนรู้การจัด

ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั

333,200 เทศบาล กองการศึกษา

19 ค่าหนังสือเรียน จัดหาหนังสือเรียนส าหรับเด็กนักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

39,200 เทศบาล กองการศึกษา

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

20 ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก

นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

39,200 เทศบาล กองการศึกษา

21 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จัดหารเคร่ืองแบบนักเรียนส าหรับเด็ก

นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

58,800 เทศบาล กองการศึกษา

22 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนส าหรับ

เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลเจดีย์แม่ครัว ได้แก่ กิจกรรมวนั

ไหวค้รู  กิจกรรมวนัแม่  กิจกรรมวนั

เข้าพรรษา  กิจกรรมวนัลอยกระทง  

กิจกรรมมหกรรมวชิาการการศึกษา

ปฐมวยั  กิจกรรมพฒันาทางกายส าหรับ

เด็กปฐมวยั  กิจกรรมทศันศึกษาเดย์

แคมป์

84,280 เทศบาล กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

23 โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพ

ครูที่สังกัดโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

พฒันาผู้ประกอบวชิาชีพครูที่สังกัด 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

60,000 เทศบาล กองการศึกษา

24 โครงการพฒันากระบวนการเรียน

การสอนพหวุฒันธรรมการศึกษา

พฒันากระบวนการเรียนการสอนพหุ

วฒันธรรมการศึกษา

25,000 เทศบาล กองการศึกษา

25 ค่าอาหารเสริม  (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 

ใหแ้ก่เด็ก นักเรียนของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว  นักเรียนของโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  เด็กนักเรียน

โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัวและโรงเรียน

บา้นแม่แฝก

1,665,200 เทศบาล กองการศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ล าดับ

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

26 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวนั ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวนั โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวนัที่  14 

มิถุนายน 2562

1,932,000 เทศบาล กองการศึกษา

27 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั

โรงเรียนบา้นแม่แฝก

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหาร

กลางวนั ตามโครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวนั โรงเรียนบา้นแม่แฝก ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่

 มท 0816.2/ว 3301 ลงวนัที่  14 

มิถุนายน 2562

564,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 6,443,050

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ
พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

อร่อย

1. จัดอบรมฟื้นฟคูวามรู้แก่ผู้ประกอบการ

2. รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อตรวจ

ประเมินสถานที่จ าหน่ายอาหาร

3. ตรวจประเมินสถานที่และประเมิน

มาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

4. ตรวจแนะน าเพื่อปรับปรุงสถานที่

จ าหน่ายอาหาร 

5. ตรวจประเมินซ้ าส าหรับร้านที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

6. รวบรวมและวเิคราะหผ์ลการประเมิน

7. มอบปา้ยสัญลักษณ์ฯ

               20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการบริการสาธารณะด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

ด าเนินงานจ้างเหมาบคุคลเพื่อปฏบิติั

หน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  จัดซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์  จัดอบรมการบริการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน

230,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 จากโรคพษิสุนัขบา้ ตาม

พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี เทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

1. ส ารวจจ านวนสุนัขและแมวในพื้นที่

2. ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

ส าหรับสุนัขและแมว

3. จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ในการเล้ียงสุนัข

และแมวอย่างถูกต้อง 

82,620 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อ 

โรคอุบติัใหม่ โรคอุบติัซ้ าในชุมชน

กิจกรรมการรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อ 

โรคอุบติัใหม่ โรคอุบติัซ้ าในชุมชนที่

เกิดขึ้นในชุมชนต าบลแม่แฝกใหม่

50,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการรณรงค์แก้ไขปญัหาไฟปา่

หมอกควนัและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

 (PM 2.5) เทศบาลต าบลเจดีย์แม่

ครัว

กิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปญัหา  ไฟปา่

หมอกควนัและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM

 2.5) ในเขตเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

20,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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37

ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  1  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  1 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  2  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  2 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  3  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  3 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  4  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  4 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  5 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  5 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  6  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  6 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  7  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  7 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  8 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  8 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  9  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  9 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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40

ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  10  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  10 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  11 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  11 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  12  ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  12 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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.

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  13 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  13 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น  

หมู่ที่  14 ต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข

ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข

20,000 หมู่ที่  14 กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 682,620

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝกใหม่

จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การบรรยาย

ธรรม  หรือค าสอนทางศาสนา  การ

เรียนรู้  ดุแลสุขภาพของตนเอง  และ

การสืบทอดศิลปะล้านนา  สืบทอดภมูิ

ปญัญาทอ้งถิ่น ในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่

10,000 เทศบาล ส านักปลัด

2 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม

พฒันาสตรี  ต าบลแม่แฝกใหม่

ด าเนินงานตามโครงการพฒันาศักยภาพ

กลุ่มพฒันาสตรีต าบลแม่แฝกใหม่ โดย

การอบรมใหค้วามรู้แก่สตรีในพื้นที่ต าบล

แม่แฝกใหม่

15,000 เทศบาล ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ส าหรับประชาชน

จัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพส าหรับ

ประชาชนในต าบลแม่แฝกใหม่  ตาม

หลักสูตรที่เหมาะสมกับทอ้งถิ่น

10,000 เทศบาล ส านักปลัด

4 โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตภณัฑ์

สินค้าทอ้งถิ่นของดีต าบลแม่แฝก

ใหม่

จัดงาน/กิจกรรมออกร้าน  แสดงสินค้า  

จ าหน่าย  จัดนิทรรศการ  ส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์สินค้าทอ้งถิ่นของดีต าบลแม่

แฝกใหม่

20,000 เทศบาล/

อ าเภอสัน

ทราย

ส านักปลัด

รวม 55,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

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

5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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43

ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลแม่แฝก

ใหม่

จัดการแข่งขันกีฬาใหแ้ก่เยาวชนในพื้นที่

ต าบลแม่แฝกใหม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

260,000 เทศบาล กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  ณ

  สนามกีฬาที่มีการแข่งขัน

15,000 เทศบาล กองการศึกษา

3 วสัดุกีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา  ส าหรับเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาประจ าปขีองต าบล เพื่อใหม้ี

อุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อมออกก าลังกาย และ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการกีฬาซ่ึงเปน็วสัดุกีฬา

25,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 300,000

5.4  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ย

เอดส์ที่ได้รับการลงทะเบยีนแล้ว

204,000 เทศบาล ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพใหแ้ก่

ผู้สูงอายุในต าบลแม่แฝกใหม่  ที่ได้รับ

ลงทะเบยีนแล้ว

14,800,000 เทศบาล ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พกิาร  

ใหแ้ก่ผู้พกิารภายในต าบลแม่แฝกใหม่

3,100,000 เทศบาล ส านักปลัด

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน

สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล  ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ  50  ของค่าบริการ

สาธารณสุข  ที่ได้รับจากกองทนุ

หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

200,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รวม 18,304,000

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5.5  แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชน

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 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด

ด าเนินการจัดการอบรมใหค้วามรู้ถึง

ปญัหาและพษิภยัของยาเสพติดใหแ้ก่

นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่แฝก  และ

นักเรียนโรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว  และ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

15,000 เทศบาล ส านักปลัด(ปภ.)

2 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ

ช่วงเทศกาลปใีหม่

ด าเนินการบริการและอ านวยความ

สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภยั

โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทาง

ถนนในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่  ในช่วง

เทศกาลปใีหม่

5,000 เทศบาล ส านักปลัด(ปภ.)

3 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด าเนินการบริการและอ านวยความ

สะดวกตลอดจนรักษาความปลอดภยั

โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภยัทาง

ถนนในพื้นที่ต าบลแม่แฝกใหม่  ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์

5,000 เทศบาล ส านักปลัด(ปภ.)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชน

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

และหน้าที่ของสมาชิก อปพร.  

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

จัดฝึกอบรมทบทวนบทบาทและหน้าที่

ของสมาชิก อปพร.  เทศบาลต าบลเจดีย์

แม่ครัว

250,000 เทศบาล ส านักปลัด(ปภ.)

5 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน

อพยพหนีไฟใหก้ับสถานศึกษาใน

พื้นที่

ด าเนินโครงการอบรมการอพยพหนีไฟ

ในอาคารเรียน  การใช้เคมีดับเพลิงเมื่อ

เกิดอัคคีภยั  ใหแ้ก่เด็กนักเรียนในศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก  และโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  นักเรียน

โรงเรียนบา้นแม่แฝกและนักเรียน

โรงเรียนบา้นเจดีย์แม่ครัว

5,000 เทศบาล ส านักปลัด(ปภ.)

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิต

อาสาภยัพบิติัประจ าองค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั

ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

30,000 เทศบาล ส านักปลัด(ปภ.)

รวม 310,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในชุมชน

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 โครงการปอ้งกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

ด าเนินการจัดการอบรมใหค้วามรู้ถึง

ปญัหาและพษิภยัของยาเสพติดใหแ้ก่

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว

15,000 เทศบาล กองการศึกษา

รวม 15,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

6.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

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 โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายแก่ชุมชน

จัดการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน

ด้านกฎหมาย

5,000 เทศบาล ส านักปลัด

2 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก

สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น  

ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

ด าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่นของ

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

550,000 เทศบาล ส านักปลัด

3 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของ

ชาติ ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ ของ

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 25634

5,000 เทศบาล ส านักปลัด

4 โครงการเสริมสร้างความสามัคคี  

ปรองดองและสมานฉันท ์ 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างความ

สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท ์

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

5,000 เทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

ด าเนินการจัดอบรมแก่พนักงาน  

พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล

เจดีย์แม่ครัว  คณะผู้บริหารทอ้งถิ่น  

และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น  ในด้าน

กฏหมายและเรียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏบิติังานขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

15,000 เทศบาล ส านักปลัด

6 อุดหนุนส่วนราชการหรือองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ที่รับผิดชอบ

ด าเนินตามโครงการบริหารจัดการ

ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ

ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอสัน

ทราย

อุดหนุนใหแ้ก่เทศบาลต าบลแม่แฝก  

อ าเภอสันทรายจังหวดัเชียงใหม่  ตาม

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิติัการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอสัน

ทราย  จังหวดัเชียงใหม่

20,000 เทศบาล ส านักปลัด

7 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ

จัดท าแผนชุมชนและแผนพฒันา

ทอ้งถิ่น

จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผน

ชุมชนและแผนพฒันาทอ้งถิ่น  ของ

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว

10,000 เทศบาล ส านักปลัด

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

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.

8 โครงการส ารวจและปรับปรุง

ข้อมูลภาคสนามภาษทีี่ดินและส่ิง

ปลูกสร้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม

ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง  ที่จ าเปน็และ

เกี่ยวข้องกับโครงการ

300,000 เทศบาล กองคลัง

รวม 910,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี

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 จัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

หรือก าลงเคร่ืองยนต์สูงสูดไม่ต่ า

กวา่ 90 กิโลวตัต์  จ านวน 1 คัน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถพยาบาล (รถตู้) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี

 หรือก าลงเคร่ืองยนต์สูงสูดไม่ต่ ากวา่ 90

 กิโลวตัต์  จ านวน  1 คัน ส าหรับงาน

บริการแพทย์ฉุกเฉิน

2,500,000 เทศบาล กองสาธารณสุข

รวม 2,500,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.1แบบ ผด.1แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบา้นเจดีย์แม่ครัว (ซอยบา้น

ทุ่งพฒันา)  หมู่ที่  3

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย

บา้นเจดีย์แม่ครัว (ซอยบา้นทุ่งพฒันา)  

หมู่ที่  3 ต าบลแม่แฝกใหม่ กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 333 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,332 ตารางเมตร

725,000 หมู่ที่  3 กองช่าง (เงิน

อุดหนุนเฉพาะ

กิจกรมส่งเสริมฯ)

2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอส

ฟลัทติ์กคอนกรีต  (Over  lay)  

บา้นแม่แฝก หมู่ที่ 1  เชื่อมบา้น

แพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 10

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟลัทติ์

กคอนกรีต  (Over  lay)  บา้นแม่แฝก 

หมู่ที่ 1 เชื่อมบา้นแพะแม่แฝกใหม่ หมู่ที่

 10 ต าบลแม่แฝกใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 9,600 ตารางเมตร

3,516,000    หมู่ที่  1, 

 หมู่ที่  10

กองช่าง (เงิน

อุดหนุนเฉพาะ

กิจกรมส่งเสริมฯ)

รวม 4,241,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเจดียแ์ม่ครัว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
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